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 PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK: 

Tuto zprávu vypracovalo Evropské středisko pro práva Romů a středisko pro travellery na 
základě smlouvy o provedení služeb s agenturou FRA. 
Tuto zprávu vypracovala agentura FRA, která odpovídá za její závěry a stanoviska. 
 
V případě otázek týkajících se tohoto překladu si prosím prostudujte anglickou verzi, která je 
původní a oficiální verzí tohoto dokumentu. 
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Předmluva 
 
Tato zpráva, která vychází z řady zdrojů dat a informací z celé EU za období 
2000–2009, jasně ukazuje, že mnozí Romové a Travelleři v EU nadále žijí 
v podmínkách, které jsou hluboko pod minimálními standardy pro přiměřené 
bydlení, a že jejich nevyhovující, nebezpečné a mnohdy segregované bydlení 
působí Romům a Travellerům značné problémy v dalších oblastech života, jako 
je například vzdělávání, zaměstnání a zdraví. Přestože směrnice Evropské unie o 
rasové rovnosti z roku 2000 poskytuje Romům a Travellerům ochranu před 
diskriminací v oblasti bydlení, zpráva rovněž prokazuje, že jejich přímá i nepřímá 
diskriminace v přístupu k bydlení je i nadále rozšířená. V řadě členských států 
stále dochází k případům nuceného vystěhování Romů a Travellerů.  

Mezinárodní listiny už po mnoho let zakotvují právo na přiměřené bydlení a 
v posledních letech rovněž národní vlády v rostoucí míře uznávají potřebu 
opatření zaměřených na zlepšení podmínek bydlení zvláště Romů a Travellerů. 
Před členskými státy a místními orgány však nadále stojí ještě mnoho práce při 
zajišťování efektivních místních iniciativ, které by přeťaly bludný kruh 
vyloučení, segregace a deprivace pramenící z nedostatečné přístupnosti bydlení. 
Zpráva dále zdůrazňuje jasnou potřebu iniciativ ke zvýšení povědomí Romů a 
Travellerů o jejich právech v této oblasti. Potřebná jsou také opatření, která jim 
mohou pomoci bojovat s diskriminací, s níž se pravidelně setkávají. Zpráva 
navazuje na předchozí práci agentury zaměřenou na Romy, která se zabývala 
ostatními oblastmi jejich sociálního života, včetně přístupu ke zdravotní péči a 
vzdělání. 

Rád bych poděkoval Evropskému středisku pro práva Romů a středisku pro 
Travellery (Pavee Point Travellers Centre) za vypracování původní zprávy pro 
tento projekt a pracovníkům Agentury Evropské unie pro základní práva za 
důkladnou práci a nasazení při přípravě této publikace. 

 
 
Morten Kjærum 

Ředitel 
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Shrnutí  

V prosinci 2007 požádala Evropská komise Agenturu Evropské unie pro základní 
práva (FRA), aby vypracovala zprávu o podmínkách bydlení Romů a Travellerů 
v EU. Důkazy v této zprávě byly shromažďovány v celé Evropské unii, přičemž 
pokrývají období let 2000–2009. 

Existuje několik mezinárodních listin, které vymezují rozsah a obsah práva na 
přiměřené bydlení. Z této zprávy je jasně zřejmé, že velkému počtu Romů a 
Travellerů v EU se v tomto ohledu nedostává rovného zacházení - bydlí 
v nevyhovujících podmínkách, které zdaleka nesplňují dokonce ani minimální 
kritéria pro přiměřené bydlení. Někdy Romové žijí ve zchátralých chudinských 
čtvrtích a dočasných tábořištích, mnohdy v segregovaných a ekologicky 
nebezpečných oblastech. Velmi často mají oblasti, kde Romové bydlí, špatný 
přístup k veřejným službám, zaměstnání a školám a jsou bez odpovídajícího 
přístupu k veřejným sítím, jako je voda, elektřina nebo plyn. Mnoho Romů a 
Travellerů bydlí v přelidněných podmínkách s mnohem menším prostorem na 
osobu, než odpovídá národním průměrům, přičemž mnoho obydlí je ve značně 
špatném stavu.  

Segregace  

Úsilí zlepšit rovnost zacházení a podpořit sociální začlenění musí aktivně potírat 
segregaci bydlení. Jak tato zpráva dokládá, segregace je nadále evidentní 
v mnoha členských státech EU, někdy dokonce jako výsledek záměrné vládní 
politiky. Některé projekty bydlení zaměřené na Romy a Travellery navíc izolaci a 
segregaci těchto komunit zachovávají nebo prohlubují. Segregace může vážně 
omezit přístup mnoha Romů a Travellerů ke vzdělání, zaměstnání a zdravotní 
péči. Segregované nebo nejisté bydlení s sebou přináší neodpovídající nebo 
narušovaný přístup ke vzdělání; žít v těchto segregovaných lokalitách znamená 
mít méně příležitostí dozvědět se o pracovní příležitosti nebo používat veřejnou 
dopravu k cestě do práce, přičemž existují důkazy, že adresa v určité romské 
oblasti znamená, že žádost o zaměstnání bude rovnou zamítnuta. Neodpovídající 
standardy bydlení vedou ke špatnému zdravotnímu stavu a vyššímu výskytu 
nemocí a segregované lokality znamenají obtížnější přístup ke zdravotnickým 
zařízením. Existují rovněž důkazy, že kvůli segregaci se Romové a Travelleři 
snáze stávají terčem násilných útoků.  
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Právní jistota držby 

Nedostatečná právní jistota držby je pro komunity Romů a Travellerů žijící 
v neformálních osadách nebo v nájemním ubytování zvláště akutním problémem. 
Osoby bydlící v neformálních osadách jsou vůči nucenému vystěhování zvláště 
zranitelné. 

Existují případy hromadného nuceného vystěhování z obecních bytů, včetně 
vystěhování Romů, kteří pravidelně platí nájemné, vystěhování bez předchozí 
výpovědi, vystěhování bez skutečného projednání věci s dotčenými komunitami 
a vystěhování provázená policejním násilím a ničením osobního majetku. 
Objevuje se mnoho případů, kdy orgány neposkytnou náhradní bydlení a/nebo 
přiměřenou náhradu za vyvlastnění.  

Nedostatek dočasných stanovišť 

V zemích s významnou komunitou Travellerů je citelný nedostatek 
odpovídajících stálých a přechodných stanovišť a tábořišť, a to i přes provádění 
příslušných programů. Nejčastěji uváděnými důvody jsou obtížné hledání 
vhodných pozemků i finančních zdrojů, avšak jako jeden z nejsilnějších prvků se 
ukazuje odpor nekočujících obyvatel v dané lokalitě. Vedle nedostatku pozemků 
se v některých členských státech objevují také předpisy, které vytvářejí 
specifické překážky v užívání těchto míst Travellery. 

Kvůli nedostatečnému počtu míst poskytovaných příslušnými orgány a vládami a 
kvůli obtížnému parkování na regulovaných dočasných stanovištích bydlí velký 
počet Travellerů na neoficiálních/nelegálních stanovištích, v neregulovaných 
tábořištích bez přístupu k základním službám. Obecně platí, že bydlení 
v neformálních osadách postavených na půdě, která není ve vlastnictví dotyčných 
osob, nebo postavených bez odpovídajícího územního rozhodnutí či bydlení 
v opuštěných budovách představuje obvykle poslední možnost z důvodu 
nedostatku jiných alternativ bydlení. 

Rasismus a diskriminace v oblasti bydlení 

Z této zprávy je zřejmé, že jedním z důvodů špatných podmínek bydlení Romů a 
Travellerů je rasová diskriminace, a to jak přímá, tak nepřímá. V některých 
případech místní orgány odpírají přístup k sociálnímu bydlení prostřednictvím 
opatření, která jsou vůči Romům a Travellerům přímo nebo nepřímo 
diskriminační. Někdy majitelé nemovitostí odmítají poskytnout pronájem bydlení 
Romům, a to i v případě, kdy o ubytování žádají služby sociálního zabezpečení. 
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Objevují se také zprávy o případech nátlaku ze strany neromských sousedů, který 
vede u majitelů nemovitostí k odmítnutí poskytnout pronájem Romům. Někdy 
organizují skupiny občanů v dané lokalitě proti Romům a Travellerům kampaně.  

Použití antidiskriminačních právních předpisů  

Přijetím směrnice o rasové rovnosti 2000/43/ES1 poskytla Evropská unie důležitý 
právní nástroj pro potírání diskriminace na základě rasy nebo etnického původu 
mimo jiné v přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, který je použitelný proti 
diskriminaci Romů a Travellerů. Dostupné staitické údaje shromážděné 
z nejrůznějších zdrojů však ukazují pouze velmi malý počet stížností na údajnou 
diskriminaci v oblasti bydlení, které byly podány k orgánům pro rovné zacházení 
nebo kancelářím veřejných ochránců práv.  

Tuto problematiku dále osvětlují důkazy zjištěné v roce 2008 v Šetření o 
menšinách a diskriminaci v Evropské unii (EU-MIDIS) agentury FRA. V sedmi 
členských státech, kde šetření v romské populaci proběhlo2, se pouze každý 
devátý (11,5 procent) ze všech Romů, kteří odpověděli, že byli během posledních 
dvanácti měsíců diskriminováni v přístupu k bydlení, rozhodl ohlásit takový 
případ příslušným organizacím. Většina byla přesvědčena, že by tím ničeho 
nedosáhli, zatímco 41 procent uvedlo, že si nejsou jisti, jak takové případy 
ohlásit.  

Respondenti byli také dotazováni na své povědomí o právních předpisech, které 
zakazují diskriminaci v souvislosti s etnickým původem při nájmu nebo koupi 
bytu. Polovina oslovených respondentů (47 procent) o žádných takových 
zákonech nevěděla. Tak tomu bylo shodně ve všech sledovaných členských 
státech s výjimkou Řecka, kde mělo povědomí o takovém zákoně pouze 13 
procent respondentů, přičemž 85 procent kategoricky tvrdilo, že žádný takový 
zákon neexistuje. 

Tento nedostatek povědomí o právech svědčí o tom, že sdělení o právu nebýt 
diskriminován se k některým z nejzranitelnějších menšin v Evropě nedostává. 

Vnitrostátní politiky 

Jedním z pozitivních zjištění této studie bylo to, že velká většina členských států 
uznala potřebu přijetí specifických iniciativ pro Romy k jejich začlenění v oblasti 

                                                      
 
1  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. 
2  Byly jimi Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Řecko a Slovensko. 
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bydlení. Zjištění této studie však ukazují, že většina států zatím nedokázala 
zlepšit bytovou situaci Romů a Travellerů úměrně vynaloženým prostředkům a 
očekáváním. 

Jedním z důvodů je to, že tyto iniciativy mnohdy nejsou založeny na 
odpovídajících, etnicky disagregovaných datech a jsou bez časových 
harmonogramů nebo referenčních hodnot umožňujících srovnání. Dalším 
důvodem je neochota některých regionálních a místních orgánů, které jsou 
mnohdy institucemi zodpovídajícími za místní bytovou politiku, účinně provádět 
bytové politiky státu. Mnohé místní a regionální orgány v celé Evropě berou 
Romy a Travellery jako „nezvané hosty“, což je reakce vyvolaná převažujícími 
předsudky částí místních komunit. Navíc dokonce i tehdy, kdy státní orgány mají 
pravomoc vyvíjet tlak na místní orgány, aby prováděly bytové politiky ve 
prospěch Romů a Travellerů, existuje málo důkazů o tom, že jsou skutečně 
ochotny tak postupovat.  

Další postup 

Současná bytová situace Romů a Travellerů představuje vážný problém a je třeba 
ji naléhavě řešit opatřeními orgánů EU, členských států a místních orgánů, aby 
bylo možné zajistit rovnost zacházení a podpořit sociální začlenění. Zvláště 
zásadní je v tomto ohledu aktivní účast Romů a Travellerů ve všech stádiích 
vývoje bytových politik, od plánování a provádění až po hodnocení a přezkum, a 
to na úrovni EU i na úrovni vnitrostátní, regionální a místní.  

Členské státy EU potřebují zabezpečit, aby Romové a Travelleři měli právní 
jistotu držby, dostupné služby a infrastrukturu, aby jejich bydlení bylo přiměřené, 
dostupné, obyvatelné a přístupné a aby žili v odpovídající lokalitě a kulturně 
vhodných obydlích. Členské státy by v co nejkratší době měly zajistit pitnou 
vodu, elektřinu, odvoz odpadu, dopravní obslužnost veřejnou dopravou a další 
infrastrukturu romským osadám a stanovištím Travellerů, kde některá 
z uvedených položek chybí. Kvalitu bydlení Romů a Travellerů je třeba neustále 
monitorovat a zlepšovat.  

Členské státy by měly obhájit právo lidí zvolit si podle svého vlastního 
rozhodnutí usedlý nebo kočovný styl života. Aby bylo zajištěno rovné zacházení, 
je třeba, aby jim vnitrostátní, regionální a místní orgány vytvořily veškeré 
podmínky nezbytné k vedení tohoto stylu života podle dostupných zdrojů a 
v právním rámci pro výstavbu, plánování a přístup k soukromé půdě.  

Vzhledem k nízkému povědomí o antidiskriminačních právních předpisech, o 
němž svědčí průzkum EU-MIDIS provedený agenturou FRA a průzkumy 
Eurobarometru Evropské komise, by měly členské státy a specializované orgány, 
jako například orgány pro rovné zacházení, zintenzívnit své úsilí při zvyšování 
povědomí a šíření informací o antidiskriminačních právních předpisech a 
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možnostech nápravy, se zvláštním zaměřením na potenciální oběti diskriminace 
v přístupu k bydlení.  

Je třeba překlenout každou propast mezi právními předpisy a jejich prováděním 
v praxi. Národní vlády by měly uznat mnohostranné problémy, kterým místní 
orgány čelí, a vybídnout je, aby prováděly opatření zajišťující rovnost zacházení 
a sociální začlenění. Zároveň by měly monitorovat a postihovat veškeré přímé 
nebo nepřímé diskriminační praktiky prováděné na místní úrovni. Zvláště 
důležitou úlohu při zajišťování toho, že oběti budou mít přístup k mechanismům 
podávání stížností, mají specializované orgány, např. orgány pro rovné 
zacházení.  

Politiky jsou účinné tehdy, jsou-li založené na adekvátních informacích - proto je 
zásadní pravidelně shromažďovat oficiální, použitelné a smysluplné etnicky 
disagregované údaje při respektování všech nezbytných ochranných mechanismů, 
které stanoví mimo jiné směrnice EU o ochraně údajů. 
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1. Úvod 

I přes úsilí vynaložené v předešlých letech v oblasti zlepšovánít bytové situace 
Romů a Travellerů v celé Evropské unii existují obavy, že velký počet jich nadále 
nemá přístup k přiměřenému bydlení. V prosinci 2007 požádala Evropská komise 
agenturu FRA, aby vypracovala zprávu o podmínkách bydlení Romů a Travellerů 
v EU. Agentura poté po konzultaci se zainteresovanými subjekty, včetně Rady 
Evropy a Evropské komise, požádala svou síť národních kontaktních míst 
(RAXEN)3, aby vypracovala příslušné tématické studie, a zadala další výzkum a 
srovnávací analýzu Evropskému středisku pro práva Romů a středisku pro 
Travellery (the Pavee Point Travellers Centre). Šetření EU-MIDIS provedené 
v roce 2008 Agenturou Evropské unie pro základní práva s cílem prozkoumat 
zkušenosti s diskriminací a viktimizací mezi přistěhovalci a menšinovými 
etnickými komunitami v EU poskytlo cenné údaje o sedmi členských státech EU 
(Bulharsko, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a 
Slovensko)4.  

Tato srovnávací zpráva doplňuje další dokumenty, které agentura5 vypracovala 
v minulosti s konkrétním zaměřením na Romy a Travellery, zejména zprávu 
EUMC o romských ženách a zdraví (Report on Romani Women and Health) 
z roku 2003, zprávu EUMC o migrantech, menšinách a bydlení: vyloučení, 
diskriminace a antidiskriminace v 15 členských státech EU (Report on Migrants, 
Minorities and Housing: Exclusion, discrimination and anti-discrimination in 15 
EU Member States) z roku 2005 a zprávu Romové a Travelleři ve veřejných 
vzdělávacích systémech (Report on Roma and Travellers in Public Education) 
z roku 20066. V tomto kontextu je tato zpráva dalším významným krokem 
k doplnění a uspořádání informací o přetrvávajících překážkách pro Romy a 
Travellery v užívání jejich klíčových ekonomických a sociálních práv a také 
informací o zkušenostech s nápravou různých dopadů ekonomických a sociálních 
faktorů na přístup Romů a Travellerů k bydlení.  

Výroční zpráva FRA za rok 2007 konstatovala „vysokou míru deprivace Romů 
v oblasti bydlení“ s dodatkem, že „údaje konzistentně ukazují, že úroveň kvality 
romských osad a ubytovacích zařízení je ve srovnání s průměrnou populací 

                                                      
 
3  Od roku 2000 shromažďují národní kontaktní místa sítě RAXEN ve všech členských státech 

EU údaje o otázkách týkajících se rasismu, xenofobie a souvisejících projevů netolerance. 
Národní kontaktní místa jsou organizace, které agentura vybírá prostřednictvím otevřené výzvy 
k předkládání nabídek a které jsou smluvně zajištěny k tomu, aby poskytovaly pomocí různých 
zpráv výchozí materiál o jevech rasismu, xenofobie a souvisejících projevech netolerance a také 
o politikách a iniciativách prosazujících rovnost a rozmanitost. Další informace jsou k dispozici 
na: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/raxen/raxen_en.htm. 

4  Více informací a zpráva Data in Focus Report on Roma (Zaměřeno na údaje o Romech) viz: 
http://www.fra.europa.eu/eu-midis. 

5  Dříve pod názvem Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC). 
6  Všechny zprávy jsou k dispozici na: http://fra.europa.eu. 
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podřadná“7. Usnesení Evropského parlamentu vyzývají vlády k ukončení 
segregace v bydlení a k provádění politik ke zlepšení podmínek bydlení Romů, 
přičemž upozorňují především na neúměrné dopady nevyhovujícího bydlení na 
romské ženy. Přestože otázky bydlení spadají hlavně do působnosti členských 
států, Evropská unie přijetím směrnice o rasové rovnosti 2000/43/ES8 poskytla 
významný právní nástroj k potírání diskriminace na základě rasového nebo 
etnického původu mimo jiné v přístupu ke zboží a službám, včetně ubytování 
(čl. 3 odst. 2 písm. h)). Směrnice také umožnila členským státům provádět 
speciální opatření k dosažení rovnosti.  

Zpráva Evropské komise z roku 2004 Situace Romů v rozšířené Evropské unii 
(The Situation of Roma in an Enlarged European Union)9 zdůraznila přístup 
k bydlení jako jednu z klíčových výzev k dosažení plné rovnosti Romů 
v členských státech a vyzvala k použití Evropského fondu regionálního rozvoje 
(2007–2013) k odpovídajícímu řešení bydlení a doplňující infrastruktury. 
Zároveň od roku 2000 se zahájením procesu sociálního začlenění poskytla 
otevřená metoda koordinace sociálního začlenění rámec ke vzájemnému učení a 
výměně informací o vývoji politik a reforem týkajících se chudoby a sociálního 
vyloučení. Prostřednictvím tohoto procesu vlády rovněž sdílejí zkušenosti se 
sociálním začleňováním Romů, včetně zkušeností se zlepšováním jejich 
podmínek bydlení.  

Bydlením jako jednou ze čtyř prioritních oblastí vyžadujících cílené 
programování vnitrostátními vládami se zabývá Desetiletí začleňování Romů10 
2005–2015, do kterého se zapojilo šest členských států EU.  

V kontextu tohoto výzkumu se termín „bydlení“ používá pro všechny typy 
oficiálního nebo neoficiálního ubytování, včetně domů, bytů, karavanů, tábořišť, 
skupinového bydlení, neformálních typů bydlení atd. Termíny „Romové“ a 
„Travelleři“ jsou používány jako zastřešující termíny, které zahrnují řadu skupin, 
jako jsou například Romové, Sintové, Cikáni, Jenischové, Travelleři atd., a jejich 
podskupiny, aniž je tím jakkoli dotčen způsob, kterým tyto skupiny samy sebe 
označují. 

 

                                                      
 
7  Výroční zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva za rok 2007, k dispozici na: 

http://fra.europa.eu/fra/material/pub/racism/report_racism_0807_en.pdf, s. 88. 
8  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. 
9  Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci, Oddělení D 3 (2004) 

The Situation of Roma in an Enlarged Europe (Situace Romů v rozšířené Evropě), k dispozici 
na: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=99&langId=en (10. 10. 2009). 

10  Členy iniciativy Desetiletí začleňování Romů jsou Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, 
Rumunsko, Slovensko a Španělsko; Slovinsko má status pozorovatele. Podrobné informace o 
Desetiletí začleňování Romů lze nalézt na jeho oficiálních internetových stránkách na adrese: 
http://www.romadecade.org/ (10. 10. 2009). 
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2. Mezinárodní rámec: právo a politika 

Právo na přiměřené bydlení má mnoho aspektů a vyžaduje různorodou škálu 
opatření, neboť jeho provádění sahá od otázek politiky přes otázky finanční až 
k otázkám právním. Funguje jednak jako nezávislé právo, jednak jako 
„umožňující“ právo, protože jeho užívání je nezbytné pro výkon řady dalších 
lidských práv. Proto existuje několik mezinárodních listin, které stanoví rozsah a 
obsah práva na přiměřené bydlení.  

2.1 Právo na bydlení podle mezinárodních 
právních předpisů11 

Odkazy na právo na bydlení v mezinárodních listinách se objevují od roku 1948, 
kdy bylo toto právo zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv12. Toto 
právo bylo od té doby potvrzeno v řadě mezinárodních listin. Mezinárodní pakt o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR)13 vyzývá státy, které 
jsou stranou paktu, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k zajištění realizace 
práva na přiměřené bydlení. Specializovanější dohody, jako například Úmluva o 
odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW)14, Úmluva o právech dítěte 
(CRC)15 a Úmluva o statutu uprchlíků16 rovněž uvádějí právo na bydlení. Úmluvy 

                                                      
 
11  Odkazy na ustanovení týkající se práva na bydlení v tomto oddíle se omezí na ta ustanovení, 

která zakotvují úplné právo na bydlení. V důsledku toho nebudou (není-li výslovně uvedeno 
jinak a netýká-li se přímo otázek bydlení) uváděny odkazy na ostatní ustanovení zakotvující 
neúplná práva na bydlení, jako je například právo na dodržování domovní svobody (stanovené 
například v článku 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech) nebo jiná 
práva, která mohou mít vliv na otázky bydlení, jako je například právo na ochranu před 
mučením, nelidským nebo ponižujícím zacházením nebo trestáním (viz např. články 1 a 16 
Mezinárodní úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení 
nebo trestání). Valné shromáždění OSN (1976) Mezinárodní pakt o občanských a politických 
právech, k dispozici na: http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm a Valné shromáždění 
OSN (1987) Mezinárodní úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo 
ponižujícímu zacházení nebo trestání, k dispozici na: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm (16. 7. 2009). 

12  Podle čl. 25 odst. 1 „Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho 
zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo […]“ 
Valné shromáždění OSN (1948), k dispozici na: http://www.un.org/en/documents/udhr/ (16. 7. 
2009). 

13  Valné shromáždění OSN (1966), čl. 11 odst. 1, k dispozici na: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm (16. 7. 2009). 

14  Valné shromáždění OSN (1981), čl. 14 odst. 2 písm. h), k dispozici na: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm (16. 7. 2009). 

15 Valné shromáždění OSN (1990), čl. 27 odst. 3, k dispozici na: 
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm, (16. 7. 2009). 
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rovněž zřetelně zakazují diskriminaci, např. ICESCR v souvislosti s právy 
vyjmenovanými v úmluvě a Mezinárodní pakt o občanských a politických 
právech (ICCPR) jako samostatné právo na rovnost před zákonem a na rovnou 
ochranu zákona17. 

Ve svém Obecném komentáři č. 4 k právu na přiměřené bydlení18 výbor 
pověřený monitorováním provádění ICESCR, Výbor OSN pro hospodářská, 
sociální a kulturní práva (CESCR), vypracoval přehled prvků práva na bydlení. 
Výbor konstatoval, že toto právo se netýká prosté existence střechy nad hlavou, 
avšak že je „třeba ho vnímat jako právo žít někde v bezpečí, míru a důstojnosti“. 
CESCR dále zdůraznil, že právo na bydlení by mělo být zajištěno všem osobám 
bez ohledu na jejich příjem a prováděno způsobem odpovídajícím jejich zdrojům. 
Například náklady související s bydlením by měly být na takové úrovni, aby byl 
k dispozici dostatečný příjem k pokrytí ostatních základních potřeb.  

Prvky přiměřeného bydlení byly definovány takto:  

 právní jistota držby,  

 dostupnost služeb, materiálů, zařízení a infrastruktury,  

 cenová dostupnost,  

 obyvatelnost,  

 přístupnost,  

 lokalita, která umožňuje přístup k zaměstnání, zdravotnictví, vzdělání, péči o 
děti a další sociální vybavenosti a 

 kulturní přiměřenost.  

S vědomím toho, že plné dosažení tohoto práva je náročné na zdroje, výbor 
uvedl, že závazky kladené na státy jsou dvojí. Za prvé by se státy měly zavázat 
k tomu, že s ohledem na své zdroje budou v nejvyšší možné míře postupně 
dosahovat plné realizace práv uvedených v ICESCR. To znamená přijetí 
legislativních, správních, finančních, vzdělávacích a sociálních opatření, která 
zajistí plnou realizaci práva na bydlení. Za druhé jsou státy okamžitě povinny 
dodržovat určité závazky bez ohledu na míru své prosperity; k těmto závazkům 
patří zajištění právních prostředků k nápravě diskriminace a zdržení se 
diskriminace19, vypracování strategií a monitorování stupně realizace práva na 
bydlení.  

                                                                                           
 
16  Valné shromáždění OSN (1951), článek 21, k dispozici na: 

http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf (16. 7. 2009). 
17  Čl. 2 odst. 2, resp. článek 26.  
18 CESCR (1990) Obecný komentář č. 4, Právo na přiměřené bydlení, k dispozici na: 
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/099b725fe87555ec8025670c004fc803/469f4d91a9378221c1

2563ed0053547e?OpenDocument#*%20Contained%20i (16. 7. 2009). 
19  CESCR (2009) Obecný komentář č. 20, Zákaz diskriminace v hospodářských, sociálních a 
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Dokonce i země, které se potýkají s vážnými finančními těžkostmi v důsledku 
recese nebo přechodu k jinému systému hospodářství, by měly přijmout relativně 
nízkonákladové cílené programy pro nejzranitelnější členy společnosti. 
V některých případech by opatření, která mají být prováděna, jednoduše 
vyžadovala to, aby se stát zdržel určitých praktik a aby se zavázal umožnit 
„svépomoc“ dotčeným skupinám. Výbor rovněž konstatoval, že ICESCR 
zaručuje minimální povinnost poskytovat základní přístřeší / bydlení. Jestliže je 
významný počet jednotlivců ve státě zbaven základního přístřeší, pak se má za to, 
že daný stát nedodržuje své závazky podle ICESCR. Přijetí jakéhokoli záměrně 
retrogresivního opatření by dále vyžadovalo pečlivé zvážení a muselo by být plně 
odůvodněno20.  

Další otázka práva na bydlení se týká toho, zda se tohoto práva lze nebo nelze 
dovolávat u soudů. Výbor konstatoval, že jedním ze způsobů prosazování 
hospodářských, sociálních a kulturních práv je poskytovat právní prostředky 
k jejich realizaci21. Dne 10. prosince 2008 Valné shromáždění OSN jednomyslně 
přijalo Dodatkový protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech, který dává výboru pravomoc přijímat a projednávat 
oznámení, tj. stížnosti jednotlivců22. 

Jednou ze součástí práva na přiměřené bydlení je ochrana před nuceným 
vystěhováním, což je závazek, který jsou strany paktu povinny plnit ihned. Ve 
svém Obecném komentáři č. 7 k otázce práva na přiměřené bydlení: nucené 
vystěhování podal výbor komplexní vodítko v této věci. Výbor definoval nucené 
vystěhování jako „trvalé nebo dočasné přesídlení osob, rodin a/nebo komunit 
proti jejich vůli z domovů a/nebo půdy, kterou obývají, bez zajištění vhodných 
forem právní nebo jiné ochrany a přístupu k nim“23. I přes konstatování, že 

                                                                                           
 

kulturních právech, k dispozici na:  
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/gc/E.C.12.GC.20.doc (19. 7. 2009). 
20  CESCR (1990) Obecný komentář č. 3, Povaha závazků smluvních stran, k dispozici na:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendocu

ment (16. 7. 2009). K otázce „postupné realizace“ hospodářských, sociálních a kulturních práv 
viz též Limburské zásady provádění Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a 
kulturních právech (Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights), 2. až 6. června 1986, k dispozici na: 
http://www.unimaas.nl/bestand.asp?id=2453 (16. 7. 2009), a také Maastrichtské pokyny 
k otázce porušování hospodářských, sociálních a kulturních práv (Maastricht Guidelines on 
Violations of Economic, Social and Cultural Rights), Maastricht, 22. až 26. ledna 1997, 
k dispozici na:  

 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html (19. 7. 2009). 
21  CESCR (1990) Obecný komentář č. 3, Povaha závazků smluvních stran, k dispozici na:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendocu

ment (16. 7. 2009). 
22  Valné shromáždění OSN (2008), k dispozici na: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/A-RES-63-117.pdf (18. 8. 2009). Při 
slavnostním podpisu dne 24. září 2009 podepsalo dokument 24 zemí, z nichž osm bylo 
členskými státy EU. Protokol vstoupí v platnost po ratifikaci nejméně deseti státy.  

23  CESCR (1997) Obecný komentář č. 7, Právo na přiměřené bydlení: nucené vystěhování, 
k dispozici na:  
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nucená vystěhování jsou obecně neslučitelná s ICESCR, se zároveň uznává, že 
někdy mohou být oprávněná, za předpokladu, že splní řadu podmínek (jako je 
například předchozí projednání s osobami, které mají být vystěhovány, 
poskytnutí odpovídajícího a přiměřeného oznámení ohledně toho, kdy 
vystěhování proběhne, a dostupnosti soudních opravných prostředků, které 
mohou buďto vystěhování zabránit, nebo zajistit náhradu). Takové požadavky se 
uplatňují jak na případy vystěhování státními orgány, tak na případy vystěhování 
soukromými osobami. Vystěhování by nemělo vést k tomu, že se z osob stanou 
bezdomovci nebo že budou tyto osoby zranitelnější vůči porušování jiných 
lidských práv. Nemělo by také probíhat za špatného počasí nebo v noci. Jestliže 
se vystěhovávané osoby o sebe nemohou postarat, měl by smluvní stát 
podniknout všechna přiměřená opatření s využitím všech dostupných zdrojů, aby 
zajistil poskytnutí odpovídajícího náhradního bydlení.  

Výbor CESCR rovněž vyjádřil obavu, že nucená vystěhování jsou často 
provázena akty násilí (k vystěhováním někdy dochází během násilných incidentů 
mezi různými etniky) a že zvláště zranitelné jsou ženy, děti a menšiny24. Jako 
další rozpracování povinností států v případech nuceného vystěhování a 
s ohledem na Obecný komentář č. 7 uvedený výborem zveřejnil zvláštní 
zpravodaj OSN pro bydlení soubor podrobných pokynů vymezujících povinnosti 
států před vystěhováním, během něj a po něm. Po vystěhování jsou tak státy 
povinny „zajistit minimálně, bez ohledu na okolnosti a bez diskriminace, [...] aby 
vystěhované osoby nebo skupiny, zvláště ty, které se o sebe nemohou postarat, 
měly bezpečný a jistý přístup k: [...] základnímu přístřeší a bydlení“25. 

Zásada zákazu diskriminace se objevuje ve všech listinách a textech OSN: téměř 
všechny výše uvedené listiny OSN obsahují antidiskriminační ustanovení. Výbor 
CESCR dále rozebírá různé formy diskriminace a způsob, jakým mohou bránit 
užívání práv chráněných paktem ICESCR, včetně práva na bydlení. Výbor 
vyzývá státy, aby „odstranily“ přímou a nepřímou diskriminaci a usilovaly ve 
významné míře o dosažení rovnosti. Výbor konstatoval, že v některých případech 
mohou být státy povinny přijmout zvláštní opatření, aby zmírnily dopady 
diskriminace, přičemž zdůraznil, že zvláštní pozornost a úsilí o nápravu zasluhuje 
vícenásobná diskriminace.  

                                                                                           
 
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR+General+Comment+7.En?OpenDocument 

(19. 7. 2009). 
24  CESCR (1997) Obecný komentář č. 7, Právo na přiměřené bydlení, k dispozici na:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR+General+Comment+7.En?OpenDocument 

(19. 7. 2009). 
25  Zpráva zvláštního zpravodaje OSN pro bydlení (2007) Zpráva zvláštního zpravodaje o 

přiměřeném bydlení jako součásti práva na odpovídající životní úroveň, Příloha 1, Základní 
zásady a pokyny k vystěhováním a vysídlením na základě územního rozvoje vypracovaná 
zvláštním zpravodajem pod záštitou Rady OSN pro lidská práva, A/HRC/4/18, 5. února 2007, 
k dispozici na:  

 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/28/PDF/G0710628.pdf?OpenElement 
(19. 7. 2009). 
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Za zvláštní zmínku stojí poznámky výboru ohledně „systémové diskriminace“, 
totiž diskriminace, která je „všudypřítomná, přetrvávající a hluboce zakořeněná 
v sociálním chování a uspořádání, přičemž mnohdy zahrnuje nepovšimnutou 
nebo nepřímou diskriminaci“26. Podle výboru vyžaduje potírání takové 
diskriminace komplexní přístup s uplatněním řady zákonů, politik a programů, 
včetně dočasných zvláštních opatření. Je třeba přijmout opatření k tomu, aby se 
zvýšilo povědomí mezi příslušnými aktéry a aby tito aktéři byli vybídnuti ke 
změně svých postojů, nebo v opačném případě postihováni za neplnění svých 
povinností. V tomto ohledu je jednou ze základních povinností uložených 
smluvním státům podle článku 2 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem 
rasové diskriminace (ICERD) zakázat a odstranit rasovou diskriminaci ve všech 
jejích formách a zaručit právo každého člověka, bez rozdílu rasy, barvy pleti, 
národnostního či etnického původu, na rovnost před zákonem při užívání práv 
chráněných úmluvou. Jedním z těchto práv je bydlení27. Vymýcení rasové 
segregace je navíc povinností uvedenou v úmluvě (článek 3)28, stejně jako 
zaručení práva na bydlení například bez rozdílu mezi rasami (čl. 5 písm. e) 
bod iii)). 

Přestože v rámci OSN neexistuje žádná listina specificky věnovaná problematice 
Romů nebo Travellerů ani široká iniciativa pro Romy a/nebo Travellery, 
naznačily různé orgány OSN, že nedostatek komplexní bytové politiky ve vztahu 
mj. k Romům a Travellerům může být porušením povinností států podle 
příslušné listiny OSN. Navíc podle pokynů CESCR mají státy poskytovat 
statistiky a informace ohledně bytové situace (zvláště co se týká bytové situace 
zranitelných sociálních skupin) a popisovat opatření přijatá k odvrácení této 
situace a jejich dopad29. 

Orgány OSN mnohokrát vyzvaly státy, aby vytvářely a prováděly politiky 
v oblasti bydlení pro Romy. Ve svém Obecném doporučení č. 27 ohledně 
diskriminace Romů vyzval Výbor pro odstranění rasové diskriminace (CERD) 
státy k tomu, aby „přijaly a prováděly národní strategie a programy a vyjádřily 
rozhodnou politickou vůli a morální vůdcovství s cílem zlepšit situaci Romů a 
jejich ochranu před diskriminací ze strany státních orgánů i jakékoli osoby nebo 
organizace“. Obdobně jsou státy vyzývány k tomu, aby poskytovaly kočovným 

                                                      
 
26  CESCR (2009) Obecný komentář č. 20, Zákaz diskriminace v hospodářských, sociálních a 

kulturních právech, k dispozici na:  
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/gc/E.C.12.GC.20.doc (19. 7. 2009). 
27  Valné shromáždění OSN (1969), čl. 5 písm. e), bod iii), k dispozici na: 

http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (7. 10. 2009). 
28  Článek 3 podrobněji rozpracovává CERD (1995) Obecné doporučení č. 19, Rasová segregace a 

apartheid, k dispozici na: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/18c91e92601301fbc12563ee004c45b6?Opendocu
ment (12. 10. 2009), které zdůrazňuje, že k rasové segregaci může také docházet nezáměrně 
v důsledku jednání jednotlivce, které se stát musí snažit vymýtit.  

29  CESCR (2009) Pokyny ohledně specifických dokumentů k úmluvě, které mají smluvní státy 
předložit podle článků 16 a 17 [ICESCR], k dispozici na:  

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.2008.2.doc (20. 9. 2009). 



Podmínky bydlení Romů a Travellerů v EU  

17 

Romům nebo Travellerům tábořiště pro jejich karavany opatřená veškerou 
nezbytnou vybaveností30. Výbor CERD rovněž pravidelně zmiňuje Romy a 
Travellery ve svých závěrečných zjištěních, v nichž uvádí a zdůrazňuje problémy 
související s bydlením31. 

Četné problémy, kterým Romové čelí v oblasti bydlení, byly hojně 
demonstrovány v klíčovém případu týkajícím se bydlení, který byl před výborem 
CERD projednáván. Případ řeší čtyři související a mnohdy překrývající se 
témata: rasistické reakce místních neromských obyvatel, přijetí diskriminačních 
opatření místními orgány, zákaz diskrimininace ve výkonu práva na bydlení a 
existence opravných prostředků proti této diskriminaci.  

Případ se týká usnesení přijatého zastupitelstvem města Dobšiná na Slovensku, 
které schválilo bytovou politiku pro tamní nemajetnou romskou komunitu a které 
uložilo starostovi, aby vypracoval nezbytnou dokumentaci a požádal o státní 
financování. Po tomto usnesení se však místní neromští obyvatelé obrátili s peticí 
na město a žádali, aby v plánu bydlení nepokračovalo, protože by vedl „k přílivu 
nepřizpůsobivých občanů cikánského původu“32. Po obdržení této petice městská 
rada zrušila své první usnesení a přijala nové, které původní plán nahradilo 
výzvou k vypracování návrhu ohledně opatření, jež mají být přijata v souvislosti 
s „nepřizpůsobivými“ občany města: návrh pak měl být předmětem veřejné 
diskuse s obyvateli města. Nové usnesení výslovně zmiňovalo petici neromských 
obyvatel. Prostřednictvím svých právních zástupců Romové napadli petici a 
zrušení prvního usnesení u státního zastupitelství a ústavního soudu, které jejich 
žádost zamítly s tím, že usnesení nejsou právními akty, a tudíž nejsou předmětem 
zkoumání soudů. 

Před výborem CERD vláda Slovenska tento argument opakovala s tím, že taková 
usnesení představují „čistě vnitřní organizační pravidla“ a jako taková 
nezakládají žádná práva, natož pak právo na bydlení, kterého by bylo možné se 
dovolávat u soudu. Výbor CERD nesouhlasil a uvedl, že zastupitelstva 
představují veřejné orgány, a tudíž by jejich jednání mělo být v souladu 
s úmluvou ICERD. Výbor také uvedl, že by bylo nepřiměřeně formalistické a 
proti duchu úmluvy ICERD tvrdit, že ve výkonu vlastního práva nemá být žádná 
diskriminace, a přitom však ponechat prostor pro diskriminaci v předchozích 

                                                      
 
30  CERD (2000) Obecné doporučení č. 27, Diskriminace Romů, odst. 1.2, k dispozici na:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendocu

ment (18. 7. 2009). 
31  CERD (2009) Závěrečná zjištění, CERD/C/FIN/CO/19, (13.3.2009), odst. 17; CERD (2009) 

CERD/C/BGR/CO/19, (23. 3. 2009), odst. 15. 
32  CERD (2005), Sdělení č. 31/2003, L.R. a ostatní proti Slovensku, k dispozici na:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3764f57be14718c6c1256fc400579258?Opendocu

ment (16. 8. 2009). Podobný případ týkající se jedné sousedské komunity, která nechtěla 
přijmout, že se do místa přistěhoval imigrant, a vyvolala nepřiměřené reakce státu, viz Sdělení 
č. 4/1991, L.K. proti Nizozemsku, k dispozici na: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ec0884e5a47c1a1480256714005f6000?Opendocu
ment (10. 10. 2009). 
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krocích, které k výkonu tohoto práva vedou. To platí zvláště v souvislosti 
s právy, jejichž provádění vyžaduje rozsáhlá správní a politická opatření (jako 
například právo na bydlení). Výbor CERD uvedl, že původní usnesení 
zastupitelstva představovalo významný politický a praktický krok k realizaci 
práva na bydlení. Jeho následné, rasově motivované zrušení bylo porušením 
povinnosti státu zajistit, aby všechny orgány, na celostátní i místní úrovni, 
vykonávaly své funkce způsobem, který není rasově diskriminační33. Zrušením 
usnesení navíc došlo k porušení zákazu diskriminace ohledně práva na bydlení34. 
Výbor CERD rovněž zjistil porušení v nedostatku opravných prostředků, jež jsou 
Romům k dispozici k tomu, aby mohli zrušení prvního usnesení napadnout a 
žádat nápravu35. 

 

 

                                                      
 
33  Valné shromáždění OSN (1969) Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 

diskriminace (ICERD), čl. 2 odst. 1 písm. a), k dispozici na: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (16. 8. 2009). 

34  Valné shromáždění OSN (1969) Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 
diskriminace (ICERD), čl. 5 písm. e) bod iii), k dispozici na: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (16. 8. 2009). 

35  Valné shromáždění OSN (1969) Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 
diskriminace (ICERD), článek 6, k dispozici na: http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm 
(16. 8. 2009). 
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3. Evropský rámec: právo a politika  

3.1 Dopad směrnice o rasové rovnosti 

V červnu 2000 přijala Rada Evropské unie směrnici 2000/43/ES ze dne 
29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez 
ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (směrnice o rasové rovnosti), jež 
stanoví termín 19. července 2003 pro své provedení v právních předpisech 
členských států36.  

Směrnice se vztahuje na všechny osoby ve veřejném i soukromém sektoru, 
včetně veřejných orgánů. Rozsah zákazu diskriminace proto zasahuje do různých 
oblastí. Mimo jiné čl. 3 odst. 1 písm. h) směrnice o rasové rovnosti uvádí „přístup 
ke zboží a službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně ubytování, a jejich 
dodávky“. 

Podle článku 13 směrnice o rasové rovnosti musejí členské státy zajistit, aby 
oběti porušení zásady rovného zacházení měly k dispozici právní prostředky 
vedoucí k účinným, přiměřeným a odrazujícím sankcím vůči provinilé straně. 
Zároveň by měly určit orgán nebo orgány k prosazování rovného zacházení; tyto 
orgány by měly poskytovat nezávislou pomoc obětem diskriminace při podávání 
stížností, vést nezávislé studie ohledně diskriminace a zveřejňovat nezávislé 
zprávy a vydávat doporučení k jakékoli otázce týkající se diskriminace.  

3.1.1 Pravomoci orgánů pro rovné zacházení 

Dopad směrnice o rasové rovnosti jako právního nástroje k potírání diskriminace 
v oblasti bydlení se mezi členskými státy liší. Proto v některých případech 
neměla směrnice dosud žádný dopad - buď proto, že byla převedena do 
vnitrostátního práva teprve nedávno (jako v případě České republiky37), nebo 

                                                      
 
36  Úř. věst. L 180, 19. 7. 2000, s. 22. 
37  Dolní komora Parlamentu České republiky přijala zákon (198/2009 Sb.), kterým se provádí 

směrnice o rasové rovnosti (a také směrnice o rovnosti v zaměstnání (směrnice Rady 
2000/78/ES)) dne 17. 6. 2009; viz http://www.equineteurope.org/405_3.html (23. 8. 2009). 
Zákon vstoupil v platnost dne 1.9.2009 s výjimkou ustanovení týkajících se veřejného ochránce 
práv, jmenovaného podle tohoto zákona národním orgánem pro rovné zacházení; tato 
ustanovení mají vstoupit v účinnost dne 1. 12. 2009. Kvalitu zákona kritizovaly všechny strany 
politického spektra i nevládní organizace. Zákon pravděpodobně bude po parlamentních 
volbách na podzim roku 2009 novelizován. 
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proto, že prováděcí právní předpisy nerozšířily působnost směrnice na všechny 
možné bytové situace (jako v případě Polska a Litvy38).  

Téměř všechny členské státy EU do současnosti zřídily orgány pro rovné 
zacházení, které mohou přijímat stížnosti ohledně diskriminace39, i když rozsah 
jejich mandátu se liší. Například mohou mít mandát přiznat náhradu přímo, tj. 
aniž se obrátí na soud, nebo ukládat pokuty a vydávat stanoviska či doporučení. 
Některé orgány pro rovné zacházení jsou oprávněny zahájit soudní řízení před 
soudem nebo kvazisoudním orgánem prošetřujícím případy diskriminace, a to 
samy za sebe a/nebo za žadatele, aby získaly závazný výrok ke zjištění 
diskriminace.  

Je důležité uvést, že určité orgány pro rovné zacházení přijaly různá opatření ke 
zvýšení priority záležitostí Romů a Travellerů. Například aktivisté Romů a 
Travellerů jsou zastoupeni v komisích orgánů pro rovné zacházení Irska, 
Portugalska a Rumunska. Také orgán pro rovné zacházení v Belgii vyčlenil 
pracovníky, kteří se zabývají výhradně záležitostmi Romů a Travellerů. Orgány 
pro rovné zacházení Irska, Švédska a Spojeného království přijaly k otázkám 
Romů a Travellerů strategie, zatímco orgán pro rovné zacházení Portugalska má 
zvláštní kancelář, která poskytuje informace o romských projektech i nové 
národní a mezinárodní zprávy o Romech40. Ostatní orgány pro rovné zacházení, 
například orgány Francie, Řecka, Itálie, Rumunska a Finska, zavedly na 
základě stížností ve věcech bydlení Romů / Travellerů některé aktivity nebo 
opatření ad hoc nebo vypracovaly zvláštní zprávy k otázkám bydlení Romů a 
Travellerů. Orgán pro rovné zacházení Francie vytvořil pracovní skupinu a vydal 
doporučení k problematice Travellerů (včetně bydlení). Řecký orgán pro rovné 
zacházení nedávno zveřejnil Zvláštní zprávu o Romech, která uvádí, že někteří 
Romové, kteří nejsou registrováni na obecních úřadech, mají problémy, když 
žádají o půjčku z programů pro bydlení41. Orgán pro rovné zacházení Itálie 
uspořádal osvětovou kampaň42 o předsudcích vůči Romům a orgán pro rovné 
zacházení Rumunska uspořádal pro pracovníky veřejných orgánů semináře proti 
diskriminaci. 

                                                      
 
38  Patērētāju tiesību aizsardzības likums (Zákon na ochranu práv spotřebitele) byl novelizován a 

pokrývá diskriminaci v oblasti poskytování bydlení poskytovateli služeb (tj. podnikateli, 
realitními agenturami atd.). Občanský zákoník teprve bude muset být novelizován a v důsledku 
toho nejsou soukromé transakce směrnicí o rasové rovnosti dosud pokryty.  

39  Seznam orgánů pro rovné zacházení je k dispozici na:  
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=616&langId=cs (15. 9. 2009). 
40  Gabinete de Apoio à Comunidade Cigana [Kancelář pro podporu romské komunity]. Kancelář 

má své vlastní internetové stránky, k dispozici na: http://www.ciga-nos.pt/Home.aspx (16. 9. 
2009).  

41  Δημοτολογική Κατάσταση των Ελλήνων Τσιγγάνων, srpen 2009, k dispozici na: 
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8289_3_Dimotologisi_Roma_Eidiki_Ekthesi.pdf (18.9.2009). 
Zpráva obsahuje na konci shrnutí v angličtině.  

42  Viz A. Simoni (2008) Report on Measures to combat discrimination, Country Report / Update 
2007 (Zpráva o opatřeních k potírání diskriminace, zpráva o situaci v zemi / aktualizace), 
Itálie, stav ke dni 29. února 2008, k dispozici na: http://www.non-
discrimination.net/content/media/2007-IT-Country%20Report%20Final.pdf (9.9.2009), s. 52. 
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3.1.2 Stížnosti v souvislosti s bydlením 

Podle článku 13 směrnice o rasové rovnosti43 jsou členské státy povinny určit 
jeden nebo několik subjektů pověřených podporou rovného zacházení se všemi 
osobami bez diskriminace na základě rasy nebo etnického původu. Tyto subjekty 
by přinejmenším měly poskytovat nezávislou pomoc obětem diskriminace při 
podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace44, připravovat studie, 
zveřejňovat nezávislé zprávy a vydávat doporučení. Podle článku 13 nejsou vlády 
povinny zmocnit orgány pro rovné zacházení k ukládání pokut nebo sankcí. Jak 
je však patrné z výše uvedeného, některé členské státy udělily svým orgánům pro 
rovné zacházení mnohem větší pravomoci.  

Jedním ze způsobů, jak tyto subjekty poskytují pomoc, je přijímání stížností. 
Všechny orgány pro rovné zacházení mohou stížnosti přijímat a projednávat – 
rozdíl mezi nimi spočívá v tom, jaké kroky mohou přijmout, jakmile 
předpokládají, že se jedná o případ diskriminace. Jedním ze způsobů jak měřit 
dopad směrnice v oblasti bydlení Romů a Travellerů by proto bylo zkoumat 
stížnosti, které Romové / Travelleři podali u orgánu pro rovné zacházení své 
země kvůli údajné diskriminaci v oblasti bydlení. Přesné posouzení podaných 
stížností je však obtížné, neboť nejsou k dispozici žádné oficiální statistické údaje 
disagregované z hlediska tématu a etnického původu, ať v souvislosti se 
stížnostmi podanými u orgánů pro rovné zacházení, nebo s jejich výsledky.  

                                                      
 
43  Článek 13 stanoví: „1. Členské státy určí jeden nebo několik subjektů pověřených podporou 

rovného zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě rasy nebo etnického původu. 
Mohou být součástí orgánů pověřených ochranou lidských práv nebo ochranou práv osob na 
vnitrostátní úrovni. 2. Členské státy zajistí, aby do pravomoci těchto subjektů spadalo - aniž je 
dotčeno právo obětí a sdružení, organizací a dalších právnických osob uvedených v čl. 7 
odst. 2, poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení 
řízení z důvodu diskriminace, - příprava nezávislých studií týkajících se diskriminace, - 
zveřejňování nezávislých zpráv a podávání doporučení k jakékoli otázce související s touto 
diskriminací.“ 

44  Neexistují žádné pokyny k výkladu ohledně toho, co implikuje čl. 13 odst. 2, když uvádí, že 
pomoc, která má být poskytnuta obětem diskriminace, by měla být „nezávislá“. To vedlo 
odborníky už v roce 2006 k žádosti o další vyjasnění obsahu termínů „nezávislá pomoc“ 
v článku 13 směrnice o rasové rovnosti a „účinné sankce“ v článku 15 směrnice o rasové 
rovnosti. Viz R. Holtmaat (2006) Catalysts for Change? Equality Bodies according to Directive 
2000/43/EC – existence, independence and effectiveness (Katalyzátory změny? Orgány pro 
rovné zacházení podle směrnice 2000/43/ES – existence, nezávislost a účinnost), k dispozici na: 
http://www.stop-discrimination.info/fileadmin/pdfs/Reports/Catalysts_for_Change_en.pdf (15. 
8. 2009), s. 41 a 61. Obdobně nelze nalézt žádné smysluplné pokyny k výkladu ani 
v příslušných sděleních Komise; ve svém přehledu o stavu věcí ohledně směrnice o rasové 
rovnosti se těmito záležitostmi nezabývala a podle všeho očekává, že „konečné pokyny 
k výkladu ustanovení směrnice“ poskytne Evropský soudní dvůr. Viz Evropská komise (2006) 
Provádění směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného 
zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, KOM (2006) 643, Brusel, 
30. října 2006, s. 8. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0643:FIN:CS:PDF (18. 8. 
2009). 
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Podle údajů shromážděných sítí RAXEN od orgánů pro rovné zacházení však 
bylo u orgánů pro rovné zacházení nebo kanceláří veřejných ochránců práv v EU 
v letech 2000 až 2009 podáno přibližně 550 stížností. Z těchto stížností bylo 
podle sítě RAXEN zjištěno porušení práva nebo bylo dosaženo narovnání asi 
v 35 případech. Vzhledem k výsledkům studie EU-MIDIS a kvalitativním 
důkazům podaným ve zprávách mezinárodních organizací lze učinit odůvodněný 
závěr, že diskriminace v oblasti bydlení na základě rasy nebo etnického původu 
je v závažné míře nedostatečně ohlašována.  

Co se týká povahy stížností podaných u orgánů pro rovné zacházení, představují 
níže uvedené případy průřez četných problémů, kterým Romové a Travelleři 
v oblasti bydlení čelí:  

V západním Švédsku podepsala těhotná romská žena se třemi dětmi nájemní 
smlouvu s jediným vlastníkem. Po nějaké době majitel nemovitosti zjistil, že 
žena je romského etnického původu, a - když rodina odjela mimo město - 
vyměnil zámek k bytu, čímž ji fakticky vystěhoval. Podle tehdejšího švédského 
veřejného ochránce práv proti etnické diskriminaci45 bylo vystěhování rasově 
motivované a kancelář veřejného ochránce práv dala podnět k zahájení řízení 
vůči majiteli nemovitosti u okresního soudu v Linköpingu. Soud rozhodl, že 
majitel nemovitosti se dopustil vůči romské ženě diskriminace na základě jejího 
etnického původu, a přiznal jí odškodnění ve výši 50 000 SEK (přibližně 
5 000 EUR). Majitel nemovitosti se odvolal k odvolacímu soudu v Götě, ale 
případ se nakonec vyřešil46. 

V případě z Finska žádala romská rodina bez domova v roce 2005 a 2006 obec 
Himanka o poskytnutí bytu, avšak vždy byla opomenuta, když byli z pořadníku 
vybíráni žadatelé o bydlení. Rodina měla podezření, že tomu tak bylo kvůli 
jejímu romskému původu, a podala stížnost u veřejného ochránce práv pro 
národnostní menšiny. Ve své odpovědi na dotaz vznesený veřejným ochráncem 
práv pro menšiny obecní úřady uvedly, že Himanka není ideálním místem pro 
život Romů, jelikož neskýtá žádnou příležitost zůstat v kontaktu s romskou 
kulturou. Veřejný ochránce práv se rozhodl postoupit případ Národnímu 
tribunálu proti diskriminaci, který konstatoval, že obec předtím tvrdila, že všem 
žadatelům nabídne bydlení do tří měsíců od podání žádosti, avšak stěžovatelé 
byli v pořadníku více než dva roky, přestože mezitím byla dána k dispozici řada 
bytů. Tribunál rozhodl, že obec Himanka zacházela s romskou rodinou méně 
příznivě než s žadateli náležejícími k většinové populaci. Při projednávání vzal 
tribunál rovněž v úvahu skutečnost, že lidé bez domova by měli mít při výběru 

                                                      
 
45  K 1.1.2009 byly čtyři dřívější kanceláře veřejných ochránců práv proti diskriminaci, a sice 

veřejného ochránce práv pro rovné příležitosti mužů a žen, veřejného ochránce práv proti 
etnické diskriminaci, veřejného ochránce práv pro osoby s postižením a veřejného ochránce 
práv proti diskriminaci kvůli sexuální orientaci, nahrazeny kanceláří 
Diskrimineringsombudsmannen [veřejného ochránce práv pro rovné zacházení]. 

46  DO OMED 2005/1209 (15. 12. 2008). Viz také související případ, kde byl vynesen verdikt ve 
prospěch navrhovatele, Odvolací soud v Götě, č. 3501-08. 



Podmínky bydlení Romů a Travellerů v EU  

23 

nájemníků přednost. Tribunál obci nařídil, aby přestala uplatňovat diskriminační 
praktiky; jelikož však obec neuposlechla, tribunál rozhodl uložit obci podmíněně 
pokutu ve výši 4 000 EUR, aby ji přiměl k dodržování zákazu uvedeného ve 
svém rozhodnutí47. 

Případ z Irska dokládá problémy, kterým Travelleři někdy čelí, když si chtějí 
zajistit volný přístup na dočasné stanoviště. Místní zastupitelstvo nechalo se 
souhlasem rodin žijících na dočasném stanovišti instalovat zábranu, která 
stěžovateli bránila ve vjezdu a výjezdu s jeho dodávkovým vozem. Když se 
stěžovatel na zastupitelstvo obrátil a požádal o klíč k této zábraně, bylo mu 
sděleno, že klíč mu nemůže být vydán a že musí informovat místní orgány 24 
hodin předtím, než bude na stanoviště obytných přívěsů chtít přijet nebo z něj 
odjet. Navrhovatel to považoval za diskriminaci vzhledem k tomu, že v minulosti 
byl klíč k zábraně jiným osobám než Travellerům vydáván, a tribunálu pro rovné 
zacházení předložil na doklad uvedeného fotografie. Ve své odpovědi 
zastupitelstvo uvedlo, že tyto zábrany se objevují na všech dočasných 
stanovištích, protože jejich instalace je stanovena příslušným politickým 
rozhodnutím48, a že klíče nejsou Travellerům ani jiným osobám než Travellerům 
vydávány kvůli ochraně stanovišť a obyvatel na nich žijících. Úředník pro rovné 
zacházení provádějící šetření shledal, že důvody, které obec uvedla ohledně toho, 
proč osobám žijícím na dočasných stanovištích nejsou vydávány klíče ke 
vjezdovým zábranám před jejich obydlím, neospravedlňují méně příznivé 
zacházení se stěžovatelem. Podle úředníka pro rovné zacházení vycházel rozdíl 
v zacházení mezi stěžovatelem a osobou žijící v běžném obydlí specifickém pro 
osoby jiné než Travellery z toho, že Traveller nebyl považován za zodpovědnou 
osobu. V důsledku toho úředník rozhodl, že v případě stěžovatele se jednalo o 
diskriminaci prima facie. Odpůrci bylo uloženo, aby stěžovateli zaplatil 
2 000 EUR jako náhradu za účinky diskriminace a aby stěžovateli neprodleně 
vydal klíč k dotčené zábraně. Úředník pro rovné zacházení nakonec doporučil, 
aby obec urychleně přezkoumala, zda je vjezdová zábrana doporučená 
příslušnými pokyny potřebná49.  

Případ, který byl postoupen orgánu pro rovné zacházení Rumunska (Národní 
rada pro potírání diskriminace (National Council for Combating Discrimination – 
NCCD)) výmluvně dokládá strukturální povahu problémů s bydlením, kterým 
Romové a Travelleři čelí. Stížnosti se týkaly nuceného vystěhování deseti až 
jedenácti romských rodin, každé o nejméně pěti členech, které žily ve zchátralé 
budově pronajaté od obce Miercurea Ciuc. Podle závěrů šetření NCCD byli 
Romové přemístěni do areálu čistírny odpadních vod na předměstí a bydleli na 
nevhodně upravené ploše o rozloze 700 až 800 čtverečních metrů obehnané 
plotem. Bylo jim poskytnuto osm plechových přístřešků a sedm dřevěných 

                                                      
 
47  Syrjintälautakunta/Finský národní tribunál proti diskriminaci (13. 3. 2007). 
48  Zejména Ministerstvo pro životní prostředí a místní správu (2002) Guidelines for Group 

Housing for Travellers (Pokyny pro skupinové bydlení Travellerů), Dublin; Ministerstvo pro 
životní prostředí a místní správu. 

49  Irsko/Tribunál pro rovné zacházení/DEC-S2008-004 (29. 1. 2008). 
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domků napojených na elektrickou síť a vodovodní řad. Romové tvrdili, že došlo 
k úmrtí dvou dětí, přičemž jejich smrt připisovali toxickému prostředí. V reakci 
na tato obvinění starosta údajně prohlásil, že o zdraví těchto dětí se nezajímá, 
protože (Romové) mají v každém případě „příliš mnoho dětí“. Starosta naopak 
považoval přestěhování za „pozitivní opatření“ pro Romy, protože jejich účty za 
dodávky energií hradilo město. Šetření NCCD však odhalilo, že rozhodujícím 
důvodem pro přestěhování Romů na toto konkrétní místo bylo to, že místní 
veřejnost se stavěla proti jejich přestěhování na jiná místa. S odkazem mimo jiné 
na články 8 a 14 Evropské úmluvy o lidských právech NCCD rozhodla, že 
zastupitelstvo Miercurea Ciuc se dopustilo vůči Romům diskriminace. Městu 
byla uložena pokuta ve výši 4 000 rumunských lei (přibližně 1 000 EUR)50. 

3.1.3 Povědomí o právech Romů a Travellerů 

Malý počet stížností ohledně diskriminace v bydlení na základě rasy nebo 
etnického původu, jež byly podány u orgánů pro rovné zacházení, by na první 
pohled mohl naznačovat, že Romové a Travelleři se při svém úsilí zajistit si 
přiměřené bydlení nepotýkají s vážnou diskriminací. To by však bylo v rozporu 
s mnoha zprávami mezinárodních subjektů o velmi špatných podmínkách bydlení 
a rozšířené diskriminaci, které mnozí Romové a Travelleři čelí.  

Analýza51 nedávného šetření EU-MIDIS tento nesoulad částečně osvětluje: 
v sedmi členských státech, kde bylo šetření mezi Romy prováděno, se pouze 
každý devátý (11,5 procenta) ze všech Romů, kteří odpověděli, že se v přístupu 
k bydlení setkali během posledních 12 měsíců s diskriminací, odhodlal tyto 
incidenty nahlásit příslušným organizacím. Tyto údaje ukazují vysokou míru 
nedostatečného ohlašování diskriminace mezi Romy v souvislosti s bydlením. 
Převážná část z nich žádný incident neohlásila - většina se domnívala, že tím 
nelze ničeho dosáhnout. Mnoho respondentů uvádělo četné důvody, proč případ 
neohlásit. Téměř tři čtvrtiny uvedly, že „by se nic nezměnilo“, zatímco 41 
procent uvedlo, že neví, jak nebo kde takové incidenty ohlásit. Čtvrtina 
respondentů se také obávala možných negativních důsledků, pokud by 
diskriminaci ohlásili, přičemž asi 16 procent se obávalo, že by se tím následně 
vystavili zastrašování ze strany pachatelů diskriminace.  

Respondenti byli rovněž dotazováni na své povědomí o právních předpisech, 
které zakazují diskriminaci v souvislosti s etnickým původem při nájmu nebo 
koupi bytu (viz graf níže). Pouze čtvrtina (27 procent) všech respondentů uvedla, 
že o těchto zákonech má povědomí. Naproti tomu polovina respondentů 

                                                      
 
50  Rumunsko/Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (23. 9. 2005). 
51  Viz FRA (2009) Housing discrimination against Roma in selected EU Member States: 

experiences and perceptions of housing discrimination: An analysis of EU-MIDIS data 
(Diskriminace Romů v oblasti bydlení ve vybraných členských státech EU: zkušenosti a vnímání 
diskriminace v oblasti bydlení: analýza údajů z šetření EU-MIDIS). 
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v průzkumu (47 procent) o žádných zákonech nevěděla a dalších 23 procent 
respondentů si nebylo jisto nebo nemělo žádný názor. Tento trend byl zřejmý ve 
všech sledovaných členských státech s výjimkou Řecka, kde mělo povědomí o 
takovém zákoně pouze 13 procent respondentů a 85 procent uvedlo, že žádný 
takový zákon neexistuje. Tento nedostatek povědomí o právech svědčí o tom, že 
sdělení o právu nebýt diskriminován se k některým z nejzranitelnějších menšin 
v Evropě nedostává. Vedle toho i skutečnost, že Finsko a Irsko si připisují asi 
376 z přibližně 550 stížností ze strany Romů / Travellerů v souvislosti 
s bydlením, které byly podány v celé EU, podle všeho svědčí o tom, že orgány 
pro rovné zacházení v těchto zemích se dokázaly zviditelnit a získat si důvěru.  

Obr. 1 EU-MIDIS: Povědomí o zákonech zakazujících diskriminaci při nájmu nebo koupi bytu 
(%) 

 

Provádění antidiskriminačních právních předpisů 

V lednu 2008 shledal Finský národní tribunál proti diskriminaci, že realitní 
společnost ve městě Raahe se dopustila diskriminace, a uložil jí podmíněně 
pokutu ve výši 2 000 EUR. Realitní společnost souhlasila s tím, že pronajme byt 
romskému žadateli pouze s podmínkou, že odbor sociálních služeb města Raahe 
bude v nájemní smlouvě ručitelem. Tribunál shledal, že to není standardní postup 
uplatňovaný vůči příslušníkům většinové populace v podobných situacích. 
V souladu s tím tribunál shledal, že realitní společnost jednala s žadatelem 
diskriminačně na základě jeho etnického původu52. 

 
                                                      
 
52  Rozhodnutí je k dispozici na: 

http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/sltk/home.nsf/PFBD/A85FDCAD7E5D1774C22573
DA0049%208F0?opendocument (10. 10. 2009). 
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Provádění antidiskriminačních právních předpisů 

V lednu 2008 shledal Finský národní tribunál proti diskriminaci, že realitní 
společnost ve městě Raahe se dopustila diskriminace, a uložil jí podmíněně 
pokutu ve výši 2 000 EUR. Realitní společnost souhlasila s tím, že pronajme byt 
romskému žadateli pouze s podmínkou, že odbor sociálních služeb města Raahe 
bude v nájemní smlouvě ručitelem. Tribunál shledal, že to není standardní postup 
uplatňovaný vůči příslušníkům většinové populace v podobných situacích. 
V souladu s tím tribunál shledal, že realitní společnost jednala s žadatelem 
diskriminačně na základě jeho etnického původu53. 

 

Potírání diskriminace na švédském trhu bydlení v letech 2006–2008 

Při konkrétním zkoumání strukturální a přímé diskriminace na trhu bydlení 
během tříletého období financoval tehdejší veřejný ochránce práv vypracování 
zprávy. Zpráva se podrobně zabývala užívanými způsoby diskriminace, jako jsou 
například nájemní kritéria, překážky v koupi, systémy zprostředkování, 
nedostatečná transparentnost atd., které nerovnost a diskriminaci umožňují. 
Zpráva dokonce naznačuje, že některé z těchto prvků diskriminace jsou záměrně 
systematizovány. Byla také zjištěna pravidla a postupy přetrvávající na trhu 
bydlení, jež způsobují různé formy diskriminace. Součástí zprávy byla 
doporučení národním vládám, místní správě i soukromým zprostředkovatelům 
bydlení. Rozpočet projektu byl 500 000 SEK (50 000 EUR)54. 

3.2 Judikatura Rady Evropy  

3.2.1 Evropský soud pro lidská práva  

Před Evropský soud pro lidská práva (soud / ESLP) se v rostoucí míře dostávají 
problémy bydlení Romů a Travellerů, většinou pro údajné porušení článku 3 
Evropské úmluvy o lidských právech (zákaz mučení a nelidského nebo 

                                                      
 
53  Rozhodnutí je k dispozici na: 

http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/sltk/home.nsf/PFBD/A85FDCAD7E5D1774C22573
DA0049%208F0?opendocument (10. 10. 2009). 

54  DO (2008) Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s 
särskilda arbete under åren 2006–2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden, k dispozici 
na: http://www.sabo.se/SiteCollectionDocuments/DO_Bostadsrapport_2008_ny.pdf 
(12. 10. 2009). 
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ponižujícího zacházení), článku 8 (respektování soukromého a rodinného života) 
a článku 1 protokolu 1 (ochrana majetku).  

Právo nebýt diskriminován zaručují dvě ustanovení Evropské úmluvy o lidských 
právech (EÚLP). Prvním je článek 14 (zákaz diskriminace), který není 
samostatným právem, což znamená, že se ho lze dovolávat pouze ve spojitosti 
s některým z hmotněprávních ustanovení úmluvy. Druhým je ustanovení článku 
1 protokolu 12, který stanoví samostatnou doložku o nediskriminaci, a to ve 
vztahu nejen k právům chráněným úmluvou, ale také ve vztahu k diskriminaci 
obecněji, včetně veškerých práv stanovených vnitrostátními právními předpisy55.  

Přestože ani jeden z těchto článků výslovně nezaručuje právo na bydlení, soud 
soustavně rozšiřuje ochranu, kterou poskytuje osobám ve složité bytové situaci a 
lidem, kterým hrozí nucené vystěhování. Ve věci Marzari proti Itálii (věc 
nesouvisející s Romy / Travellery) trpěl navrhovatel vážnou chorobou a podal 
návrh na zahájení řízení kvůli tomu, že byl vystěhován a že mu nebylo 
poskytnuto vhodné náhradní ubytování. Poté, co soud konstatoval, že 
vystěhování na základě neplacení nájemného bylo legitimní, dále uvedl, že 
v některých případech mohou mít úřady povinnost bydlení poskytnout. V tomto 
případě soud konstatoval, že úřady nejenže na delší dobu odložily vystěhování 
stěžovatele, ale fakticky stěžovateli poskytly dům, třebaže stěžovatel jej 
považoval za nevhodný. V důsledku toho shledal soud návrh na zahájení řízení 
neodůvodněným56.  

Ve věci Stanková proti Slovensku rozhodl soud, který tak opakoval stanovisko 
Slovenského ústavního soudu, že neoprávněné vystěhování stěžovatele městem a 
neposkytnutí odpovídajícího náhradního ubytování bylo porušením článku 8 
EÚLP57. Soud uvedl, že vedle poskytnutí náhradního ubytování by v zásadě byla 
legitimní další opatření směřující k ochraně nájemníků. K těmto opatřením patří 
pozastavení vystěhování58, uložení povinnosti pronajímatele poskytnout před 
vystěhováním nájemníkovi náhradní ubytování59 i přijetí programů regulovaného 
nájemného60.  

Dalším případem, ve kterém se objevil prvek bydlení, byla věc Wallová a Walla 
proti České republice (věc nesouvisející s Romy/Travellery)61. Zde se soud 
                                                      
 
55  Ke dni 1. září 2009 bylo účastnickými státy protokolu č. 12 šest členských států: Kypr, 

Španělsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rumunsko a Finsko. Dalších 13 států bylo signatáři. 
Protokol nepodepsalo osm členských států (Bulharsko, Dánsko, Francie, Litva, Malta, Polsko, 
Švédsko a Spojené království). 

56  ESLP, rozhodnutí senátu, 36448/97, (4. 5. 1999), viz též ESLP, rozhodnutí senátu, Botta proti 
Itálii, 21439/93, (24.2.1998) a ESLP, rozhodnutí senátu, O’Rourke proti Spojenému království, 
39022/97 (26.6.2001). 

57  ESLP, rozsudek senátu, 7205/02 (9. 10. 2007). 
58  ESLP, rozhodnutí velkého senátu, Immobiliare Saffi proti Itálii, 22774/93 (28. 7. 1999). 
59  ESLP, rozhodnutí velkého senátu, Schirmer proti Polsku, 68880/01 (21.9.2004). 
60  ESLP, rozhodnutí velkého senátu, Mellacher a ostatní proti Rakousku 10522/83 (19. 12. 1989) 

a Hutten-Czapska proti Polsku č. 35014/97 (19. 6. 2006). 
61  ESLP, rozsudek senátu, 23848/04 (26. 10. 2006). 
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kriticky vyjadřoval k sociálním úřadům, které převzaly do péče děti stěžovatele a 
umístily je do ústavu pouze na základě toho, že jejich rodiče nemají přiměřené 
bydlení – což je problém, se kterým se potýká v České republice mnoho Romů62. 
Soud dospěl k závěru, že úřady měly stěžovatelům pomoci překonat tísnivou 
bytovou situaci, ve které se ocitli, namísto toho, aby se uchylovaly k tak 
drastickému opatření.  

Co se týká případů Romů a Travellerů, soud uznal, že i obytné přívěsy umístěné 
na pozemku bez předchozího povolení je třeba považovat za obydlí a že spadají 
do působnosti článku 8. Soud uvedl, že za určitých okolností může dokonce i 
obydlí postavené nezákonně být považováno za „majetek“ a jeho vlastník může 
mít nárok na náhradu podle článku 1, protokolu 1 (právo k majetku)63. V souladu 
s tímto přístupem soud zřejmě akceptoval, že romské přístřešky64 rovněž 
představují obydlí, a tudíž spadají do působnosti článku 8 (soukromí a rodina)65. 
Ve věci Connors proti Spojenému království soud rozhodl, že muži cikánského 
etnika, který byl s okamžitou platností vystěhován ze stanoviště místní obce, 
měla být poskytnuta příležitost účinně napadnout rozhodnutí o vystěhování ještě 
předtím, než k vystěhování došlo66. 

Nucená vystěhování Romů (mnohdy provázená zničením jejich domovů státními 
úředníky) a Travellerů dále zhoršují jejich už tak problematické životní 
podmínky. V klíčovém soudním případu Moldovan a ostatní proti Rumunsku 
(č. 2)67 soud uvedl, že otřesné životní podmínky stěžovatelů po zničení jejich 
domovů spolu s rasovou diskriminací ze strany různých úřadů, jíž byli veřejně 
vystaveni při řešení jejich stížností, rovněž představují porušení článku 3 úmluvy.  

Několik nedávných stížností k soudu ohledně údajných nezákonných nucených 
vystěhování Romů se týká otázky dostupných opravných prostředků. Je třeba 
připomenout, že k tomu, aby se stěžovatel mohl se stížností obrátit na ESLP, 
musejí být vyčerpány všechny opravné prostředky vnitrostátního práva, které by 
                                                                                           
 
 
62  ECRI (2009) Zpráva o České republice (čtvrtý monitorovací cyklus), CRI(2009)30, 15. 2. 2009, 

k dispozici na: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp (16. 9. 2009), 
odst. 144. 

63  ESLP, rozsudek velkého senátu, Öneryıldız proti Turecku, 48939/99 (30. 11. 2004), viz však 
ESLP, rozsudek senátu, Hamer c. Belgique, 21861/03 (27. 11. 2007).  

64  Termín „přístřešek“ se zde používá pro popis provizorních obydlí stavěných Romy. Tyto 
přístřešky jsou obvykle zhotovovány z dřevěných prken, plechů a polyamidových desek.  

65  ESLP, vylíčení skutkového stavu, Evangelos Tzamalis a ostatní proti Řecku, 5469/07, 
rozhodnutí o sdělení (13. 6. 2008); soud si vyžádal připomínky vlády ohledně toho, zda 
demolice přístřešků stěžovatelů byla porušením článků 3 a 8. V době přípravy této zprávy 
případ ještě nebyl uzavřen.  

66  ESLP, rozsudek senátu, 66746/01, (27. 5. 2004); je třeba uvést, že soud kladl zvláštní důraz na 
skutečnost, že stěžovatel bydlel v legálně vytvořené lokalitě, a tudíž tento případ rozlišil od 
případů britských „Cikánů“, kdy se stěžovatelé usadili, aniž si zajistili příslušné povolení. Viz 
též ESLP, rozsudek senátu, McCann proti Spojenému království, 19009/04 (13. 5. 2008). 

67  ESLP, rozsudek senátu, 41138/98 a 64320/01 (12. 7. 2005); viz též obdobné případy ESLP, 
rozsudek senátu, Kalanyos a ostatní proti Rumunsku, 57884/00 (26. 4. 2007) a ESLP, rozsudek 
senátu, Gergely proti Rumunsku, 57885/00 (26. 4. 2007). 
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pravděpodobně zajistily nápravu za utrpěnou újmu. Ty ve většině případů 
zahrnují soudní žalobu. Jestliže stěžovatel těchto prostředků nevyužije, soud 
stížnost odmítne jako „nepřípustnou“. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je, 
jestliže stěžovatel přesvědčí soud, že buďto žádný opravný prostředek za 
utrpěnou újmu nebyl k dispozici, nebo že by byl býval neúčinný.  

Ve věci Tzamalis a ostatní proti Řecku68, Ibishi a ostatní proti Řecku69 a Rasema 
Husovic a ostatní proti Itálii70 stěžovatelé (kteří jsou všichni romskými squattery) 
nevyčerpali žádný opravný prostředek vnitrostátního práva. Místo toho uvedli, že 
skutečnou újmou, kterou utrpěli, bylo zničení jejich domovů a ztráta bydlení. Jak 
uváděli, jediný opravný prostředek, který by byl za daných okolností účinný, by 
byl takový, který by jim pomohl zajistit si co nejdříve bydlení. Jelikož žádný 
takový opravný prostředek podle jejich tvrzení neexistoval, nemohli se k němu 
uchýlit. Ve velmi překvapivém kroku soud rozhodl vyrozumět o těchto případech 
jednotlivé vlády, přičemž si vyžádal jejich připomínky ohledně toho, zda byly 
k dispozici nějaké opravné prostředky, které mohly zajistit nápravu hlavního 
důvodu návrhu na zahájení řízení, a také zda byli stěžovatelé diskriminováni na 
základě svého etnického původu. Ve věci Rasema Husovic a ostatní proti Itálii se 
jedna z otázek adresovaných italské vládě soudem týkala toho, zda vláda poskytla 
romským stěžovatelům nějakou pomoc po jejich vystěhování, zatímco v případu 
Ibishi a ostatní proti Řecku se soud dotazoval, zda úřady přijaly nějaká opatření 
k tomu, aby žadatelům zajistily realistické a udržitelné řešení jejich situace.  

To by dalo považovat za postupný vývoj judikatury soudu v otázce Romů a 
Travellerů. Velmi významný aspekt judikatury soudu v „cikánských“ případech 
ve Spojeném království71 podle článku 8 se týká existence náhradního ubytování 
v případech vystěhování i povahy tohoto ubytování v případech týkajících se 
Travellerů. I když tyto případy byly nakonec před soudem neúspěšné, soud přesto 
uvedl, že státy mají povinnost umožnit „cikánský způsob života“72. Soud dále 

                                                      
 
68  ESLP, vylíčení skutkového stavu, 5469/07, rozhodnutí o sdělení (13. 6. 2008). V době přípravy 

této zprávy případ ještě nebyl uzavřen.  
69  ESLP, vylíčení skutkového stavu, 47236/07, rozhodnutí o sdělení ze dne 2. února 2008. Jednou 

z otázek, které soud položil řecké vládě, bylo to, zda stěžovatelé požívali „přístupu k účinné a 
dostupné proceduře, která by jim umožnila sdělit jejich obavy příslušným úřadům a podílet se 
na procesu rozhodování týkajícím se jejich eventuálního přestěhování“. V době přípravy této 
zprávy případ ještě nebyl uzavřen.  

70  ESLP, Exposé des faits et Questions aux Parties, Rasema Husovic et autres c. Italie, 4830/05, 
rozhodnutí o sdělení ze dne 30. července 2007. Poté, co bylo stěžovatelům poskytnuto bydlení, 
stěžovatelé sdělili soudu svůj záměr svou stížnost stáhnout a soud vyškrtl případ ze seznamu. 
ESLP, rozsudek senátu, Rasema Husovic et autres c. Italie, 4830/05, 13. května 2008. 

71  ESLP, velký senát, Chapman proti Spojenému království, 27238/95; ESLP, velký senát, Beard 
proti Spojenému království, 24882/94; ESLP, velký senát, Coster proti Spojenému království, 
24876/94; ESLP, velký senát, Lee proti Spojenému království 25289/94; ESLP, velký senát, 
Jane Smith proti Spojenému království 25154/94. Velký senát, který vynesl svůj rozsudek dne 
18. ledna 2001, všech pět případů spojil.  

72  ESLP, velký senát, Chapman proti Spojenému království, č. 27238/95 (18. 1. 2001), odst. 96: 
„Avšak i když fakt přináležitosti k menšině s tradičním stylem života odlišným od většiny 
nezakládá imunitu před obecnými zákony, které mají zabezpečit statky společnosti jako celku, 
jako například životní prostředí, může mít dopad na způsob, jakým tyto zákony mají být 
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konstatoval, že dostupnost náhradního ubytování je ohledem, který by úřady 
usilující o vystěhování měly zvážit73, čímž naznačil, že vystěhování neprovázené 
poskytnutím náhradního ubytování může být v rozporu s článkem 874.  

V tomto ohledu je mezníkem rozhodnutí, kdy ve věci Yordanova a ostatní proti 
Bulharsku soud vyhověl žádosti předložené bulharskými Romy a podle článku 39 
jednacího řádu soudu75 uvedl opatření, která má bulharská vláda přijmout k tomu, 
aby vystěhování fakticky pozastavila76, k čemuž došlo. Navíc ve sdělení ohledně 
stížnosti bulharské vládě soud vládu vyzval, aby se vyjádřila k tomu, proč úřady, 
které po mnoho let usazování Romů tolerovaly, nyní chtějí získat držbu půdy, a 
zda budou provádět konkrétní projekty zaměřené na to, aby pomohly všem 
stěžovatelům zajistit bydlení pro sebe, a zvláště pak pro zranitelnější osoby, jako 
jsou například děti, nemocné a starší osoby77.  

                                                                                           
 

prováděny. Jak bylo uvedeno v případu Buckley, zranitelné postavení cikánů jako menšiny 
znamená, že je třeba brát zvláštní zřetel na jejich potřeby a odlišný styl života, a to jak 
v příslušném regulačním plánovacím rámci, tak při dosahování rozhodnutí v konkrétních 
případech […] v tomto smyslu je tudíž smluvním státům kladeno na základě článku 8 za 
povinnost umožnit „cikánský způsob života“.“ 

73  ESLP, velký senát, Chapman proti Spojenému království, č. 27238/95 (18. 1. 2001), odst. 103: 
„Dalším relevantním ohledem, který by vnitrostátní úřady měly zvážit v první řadě, je to, že 
jestliže není k dispozici žádné náhradní ubytování, je zásah závažnější, než když takové 
ubytování k dispozici je. Čím vhodnější je náhradní ubytování, tím méně závažný je zásah, 
který představuje přestěhování stěžovatele z jeho stávajícího ubytování.“ Soud nakonec rozhodl 
(v odst. 112–113), že náhradní místa byla stěžovatelce k dispozici a že soudu nepředložila 
žádné zvláštní důvody, které by měly být zohledněny (např. její nedostatek prostředků).  

74  ESLP, rozhodnutí senátu, Codona proti Spojenému království, 485/05 (7. 2. 2006). Obdobný 
případ týkající se francouzských Travellerů, viz ESLP, rozsudek senátu, Gabriel Louis Stenegry 
et Mme Sonia Adam c. France, 40987/05, (22. 5. 2007). V obou případech soud rozhodl, že 
úřady fakticky poskytly stěžovatelům (britskému Cikánovi, resp. francouzským Travellerům) 
náhradní ubytování po jejich vystěhování a v důsledku toho nedošlo k porušení článku 8, a to i 
tehdy, jestliže poskytnuté ubytování plně nevyhovovalo jejich kulturním potřebám. Je třeba 
zmínit, že v případu Codona soud uvedl, že dlouhodobé neposkytování kulturně přiměřeného 
bydlení stěžovateli by mohlo fakticky znamenat porušení úmluvy.  

75  Po úspěšné žádosti o uplatnění článku 39 může Evropský soud pro lidská práva vyzvat vládu, 
aby přijala konkrétní opatření, až do přezkoumání stížnosti soudem (např. pokud stěžovatel/ka 
podá stížnost ohledně svého vyhoštění do země, kde podle svého tvrzení bude obětí mučení, 
může soud vyzvat vládu, aby stěžovatele/stěžovatelku nedeportovala, dokud nebude stížnost 
prozkoumána). Soud vyhověl žádostem o uplatnění článku 39 pouze v případech, kdy byl 
v ohrožení život nebo zdraví stěžovatele s poukázáním na článek 2 nebo 3 úmluvy. To pak 
znamená, že soud měl za to, že vystěhování Romů by ohrozilo zdraví a/nebo život jejich rodin.  

76  Tato opatření nebyla zveřejněna, avšak vzhledem k výsledku zřejmě vyzývala bulharskou 
vládu, aby vystěhovávání neprováděla.  

77  ESLP, vylíčení skutkového stavu a dotazování účastníků, Yordanova a ostatní proti Bulharsku, 
25446/06, rozhodnutí o sdělení ze dne 8. července 2008. 
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3.2.2 Evropský výbor pro sociální práva 

Jak původní Evropská sociální charta z roku 1961, tak revidovaná Evropská 
sociální charta z roku 1996 (ESC) obsahují ustanovení, která přímo nebo nepřímo 
souvisejí s bydlením (článek 16, resp. 31). Charta (původní i revidovaná) stanoví, 
že práva v ní zakotvená by měla být prováděna nediskriminačním způsobem.  

Evropský výbor pro sociální práva (ECSR) je institucí, která je pověřena dohledem nad 
prováděním Evropské sociální charty účastnickými státy. V rámci této činnosti se výbor 
zabýval otázkou bydlení obecně a otázkou přístupu k bydlení konkrétně pro Romy a 
Travellery v mnoha případech, a to jak v závěrech přijatých ohledně dodržování charty 
účastnickými státy, tak v rozhodnutích ohledně kolektivních stížností. K dnešnímu dni 
byla vydána tři rozhodnutí ke kolektivním stížnostem týkající se výhradně romského 
bydlení78 a další dvě79, která se týkala bydlení obecně, avšak obsahovala prvek bydlení 
Travellerů. K srpnu 2009 byly další dvě stížnosti prohlášeny za přípustné a byly před 
výborem ECSR projednávány a třetí stížnost byla zaevidována80. 
  
Přiměřené bydlení podle výboru ECSR předpokládá obydlí, které je konstrukčně 
zajištěné a bezpečné z hlediska sanitárního a zdravotního, a také obydlí, které 
není přelidněné a pro které je k dispozici nezbytná vybavenost, jako je například 
odvoz odpadu, elektřina, vytápění a voda. Jeho nájemníci by měli mít právní 
jistotu držby. Přestože poskytování dočasného přístřeší může být za určitých 
okolností nezbytné, přístřeší by mělo také splňovat určité standardy a být cenově 
dostupné. Osobám žijícím v takovém ubytování by mělo být v přiměřené době 
poskytnuto odpovídající (tj. stálé) bydlení. V souvislosti s Travellery by bydlení 
mělo být chápáno jako existence dostatečného počtu přiměřeně vybavených 
stanovišť81. Co se týká cenové dostupnosti, je dům považován za cenově 
dostupný, jestliže domácnost dokáže dlouhodobě hradit vstupní náklady (jako je 
záloha a nájem předem), běžný nájem a/nebo další náklady (energie a údržbu) a 

                                                      
 
78  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Řecku, kolektivní stížnost 15/2003, (8. 12. 2004), 

ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Itálii, kolektivní stížnost č. 27/2004, (7. 12. 2005), 
ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Bulharsku, kolektivní stížnost č. 31/2005, 
(18. října 2006). Všechna rozhodnutí i související dokumentace jsou k dispozici na: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_en.asp (19. 8. 2009). 

79  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, International Movement ATD Fourth World proti Francii, 
kolektivní stížnost č. 33/2006, (5. 12. 2007) a ECSR, rozhodnutí ve věci samé, Evropská 
federace národních organizací pracujících s bezdomovci (FEANTSA) proti Francii, kolektivní 
stížnost č. 39/2006 (5. 12. 2007). 

80  ECSR, rozhodnutí o přípustnosti, Mezinárodní středisko pro právní ochranu lidských práv 
(International Centre for the Legal Protection of Human Rights, INTERIGHTS) proti Řecku, 
kolektivní stížnost č. 49/2008, (23. 9. 2008), ECSR, rozhodnutí o přípustnosti, ERRC proti 
Francii, kolektivní stížnost č. 51/2008, (23.9.2008) a Centrum pro práva bydlení a otázky 
vystěhování (Centre on Housing Rights and Evictions, COHRE) proti Itálii, kolektivní stížnost 
č. 58/2009, zaevidována dne 29.5.2009. 

81  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Řecku, kolektivní stížnost 15/2003 (8. 12. 2004) 
odst. 24–25 a 46, ERRC proti Itálii, kolektivní stížnost č. 27/2004 (7.12.2005), odst. 35, ECSR, 
rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Bulharsku, kolektivní stížnost č. 31/2005 (18. 10. 2006), 
odst. 56. 
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přitom dokáže udržet minimální životní standard odpovídající kritériím dané 
společnosti82. Výbor ECSR rovněž výslovně uvedl souvislost mezi 
neodpovídajícím bydlením a zdravotními riziky83. 

Výbor ECSR se důkladně zabýval otázkou ochrany před nuceným vystěhováním 
a definoval vystěhování jako „odebrání bydlení, které osoba obývala, z důvodu 
platební neschopnosti nebo neoprávněného obývání“84. Vystěhování by měla 
probíhat pouze v případě, že je to zcela nezbytné, a i tehdy by měla vyhovovat 
příslušným standardům, které by měly dostatečně chránit práva dotčených osob. 
Tato pravidla by měla zahrnovat předchozí projednání s dotčenými osobami, 
přiměřené oznámení data vystěhování a měla by stanovit okolnosti, za kterých 
vystěhování může proběhnout. Mělo by být poskytnuto náhradní ubytování nebo 
příspěvky na bydlení, a to i v případě, že vystěhování je oprávněné z důvodu 
veřejného zájmu. Vystěhovávaným osobám by měly být k dispozici právní 
opravné prostředky a v případech nezákonného vystěhování by měla být přiznána 
náhrada85. Výše uvedené požadavky jsou kumulativní: přestože podle 
francouzského práva byly mnohé výše uvedené požadavky splněny (např. 
příslušné úřady se snažily vystěhováním předejít, byla poskytnuta přiměřená 
lhůta a vystěhování nebyla prováděna v zimě), francouzské právo nestanovilo 
žádné záruky, že vystěhovávané osoby budou znovu ubytovány. Tato skutečnost 
podle výboru ECSR stačila k tomu, aby dospěl k názoru, že Francie se dopustila 
porušení čl. 31 odst. 2 charty86. 

Ve svém rozhodnutí ve věci kolektivní stížnosti č. 31/2005 ERRC proti 
Bulharsku výbor ECSR uvedl, že osoby, jejichž práva nejsou dostatečně 
chráněna zákonem, mohou být nuceny zákon porušit, aby naplnily své základní 
potřeby. To by však nemělo sloužit jako výmluva k tomu, že jim i nadále budou 
jejich práva odpírána, nebo k tomu, že nebudou přijata opatření, která zajistí 
změnu situace. Výbor uvedl, že ačkoli podmínky týkající se legalizace 
nezákonných obydlí se jeví jako neutrální, mají na Romy nepřímý diskriminační 
dopad, neboť neberou v úvahu dlouhodobé opominutí státu řešit bytové potřeby 
Romů integrovaným a koherentním způsobem. V důsledku toho byla 
pravděpodobnost, že romská obydlí budou legalizována, fakticky menší, protože 

                                                      
 
82  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, International Movement ATD Fourth World proti Francii, 

kolektivní stížnost č. 33/2006 (5. 12. 2007), odst. 94. 
83  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Bulharsku, kolektivní stížnost č. 46/2007, 

(3. 12. 2008) odst. 47. 
84  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, International Movement ATD Fourth World proti Francii, 

kolektivní stížnost č. 33/2006 (5. 12. 2007), odst. 78. 
85  Viz např. ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Řecku, kolektivní stížnost 15/2003 

(8. 12. 2004), odst. 51, ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Itálii, kolektivní stížnost 
č. 27/2004 (7.12 2005), odst. 41, ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Bulharsku, 
kolektivní stížnost č. 31/2005 (18. 10. 2006), odst. 52, ECSR, rozhodnutí ve věci samé, 
International Movement ATD Fourth World proti Francii, kolektivní stížnost č. 33/2006 (5. 12. 
2007), odst. 78. 

86  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, International Movement ATD Fourth World proti Francii, 
kolektivní stížnost č. 33/2006 (5. 12. 2007), odst. 80. 
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nemohla splnit příslušná kritéria87. To dále znamenalo, že Romové měli vyšší 
pravděpodobnost vystěhování ze svých nelegalizovaných obydlí88. Obdobně 
výbor ESCR uvedl, že nedostatek ploch pro francouzské Travellery bylo možné 
připsat nedostatečnému provádění francouzské politiky poskytování dočasných 
stanovišť. V důsledku toho bylo pravděpodobnější, že Travelleři budou muset 
zaparkovat své obytné přívěsy nezákonně s vyšším rizikem vystěhování89.  

3.3 Právo na bydlení a ochranu před nuceným 
vystěhováním podle vnitrostátních právních 
předpisů 

Bydlení spadá primárně do pravomoci členských států EU. Otázka diskriminace 
spadá do působnosti EU, jak je uvedeno výše, a to prostřednictvím směrnice o 
rasové rovnosti, čl. 3 odst. 1 písm. h). Listina základních práv potvrzuje, že EU 
„uznává“ právo na sociální pomoc a pomoc v bydlení, aby byla zajištěna důstojná 
existence pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky90. Listina se však obrací 
na členské státy „výhradně pokud uplatňují právo Unie“. Práva, jako je výše 
zmíněné, je třeba vykládat „v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi“91. Ve vnitrostátních právních řádech členských států 
existují různé přístupy k právu na bydlení.  

Některé členské státy zavedly právo na bydlení, kterého se lze domáhat u soudu; 
například Francie92, autonomní oblast Katalánsko93 ve Španělsku (podobný 
návrh zákona se projednává v Andalusii)94 a Skotsko ve Spojeném království95. 
Poněkud odlišný přístup zvolilo Polsko, kde zákon zajišťuje, že osoba nemůže 
být za žádných okolností ponechána bez domova; dokonce i tehdy, jestliže 
vystěhovávané osobě nebylo přiděleno sociální bydlení, bude vystěhování 
pozastaveno až do doby, dokud buď místní orgán, nebo majitel nemovitosti 
usilující o vystěhování nezajistí dočasné bydlení ve stejné nebo blízké lokalitě 
                                                      
 
87  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Bulharsku, kolektivní stížnost č. 31/2005 (18. 10. 

2006), odst. 55. 
88  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Bulharsku, kolektivní stížnost č. 31/2005 (18. 10. 

2006), odst. 56. 
89  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, International Movement ATD Fourth World proti Francii, 

kolektivní stížnost č. 33/2006 (5. 12. 2007), odst. 151. 
90  Viz čl. 34 odst. 3 listiny. Ačkoli listina není dosud právně závazná, očekává se, že bude mít 

dopad na příslušné politiky EU. Viz také článek 21 listiny, který obsahuje komplexní 
ustanovení o zákazu diskriminace.  

91  Viz čl. 51 odst. 1 listiny. 
92  Francie/Loi 2007-290 (5. 3. 2007), známý pod názvem Loi DALO (Droit au Logement 

Opposable). 
93  Katalánsko/ Ley 18/2007 (28. 12. 2007). 
94  Andalusie/Anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda (návrh zákona o právu na bydlení). 
95  Skotsko/zákon o bezdomovectví atd. (Skotsko) z roku 2003 (5. 3. 2003). 
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s nejméně pěti čtverečními metry obytné plochy na osobu96. Ve Spojeném 
království mají podle zákona o bydlení z roku 1996 místní orgány povinnost 
poskytnout ubytování lidem, kteří jsou považováni za „bezdomovce“ a mají 
„prioritní potřebu“ ubytování97. V Maďarsku vyložil Ústavní soud ústavu tak, 
že zakládá povinnost státu poskytnout ubytování osobě přímo ohrožené na 
životě98.  

Většina členských států EU přijala pro své občany vnitrostátní a/nebo regionální 
politiky bydlení, které mohou mít přínos také pro Romy a Travellery. Například 
právě obecné politiky veřejného bydlení měly významný dopad na bytovou 
situaci Romů ve Španělsku99 a Portugalsku100. 

Zvláštní zmínku zasluhuje přístup Travellerů ke kulturně přiměřenému bydlení. 
Přestože Irsko101 a Spojené království102 přijaly právní předpisy pro poskytování 
sociálního bydlení specifického pro Travellery ve formě např. dočasných 
stanovišť nebo programů skupinového bydlení, počet dostupných tábořišť je 
velmi omezený. Neexistence dostupných ploch spolu s absencí sebemenšího 
výhledu na pokrok a neustálá hrozba vystěhování vedla mnoho Travellerů 
k tomu, že si našli stálé ubytování. Obdobně, i když Belgie103 a Řecko formálně 
uznávají právo Romů a Travellerů hlásit se ke kočovnému / polokočovnému 
způsobu života, je poskytování vhodného ubytování tak omezené, že jejich právo 
je fakticky popřeno. V Nizozemsku v minulosti existoval specifický zákon o 
Travellerech, avšak později byl zrušen104. V důsledku toho byla existující 
stanoviště odstraněna a Travellerům byl dán k dispozici pouze omezený počet 

                                                      
 
96  Polsko/Dz. U. 1964/43/296 (17. 11. 1964), článek 1046 ve znění z roku 2005.  
97  Spojené království/zákon o bydlení 1996 (24. 7. 1996). 
98  Maďarsko/Ústavní soud, usnesení č. 42/2000 (XI. 8.). 
99  Španělsko/Ley 41/1980 (5. 7. 1980). 
100  Programa Especial de Realojamento (PER) [Zvláštní program obnovy bydlení], spuštěný 

v roce 1993. 
101  Irsko/zákon o bydlení (ubytování Travellerů) z roku 1998 (13. 7. 1998). 
102  Spojené království bylo jednou z prvních zemí, ne-li vůbec první zemí, které přijaly zákon o 

bydlení Travellerů v podobě zákona o stanovištích obytných přívěsů a omezení zástavby z roku 
1960 (29. 6. 1960) a později zákona o stanovištích obytných přívěsů z roku 1968 (26.7.1968). 
V současnosti je nejvýznamnější událostí v otázce ubytování Travellerů přijetí Oběžníku 
1/2006, Plánování stanovišť obytných přívěsů pro Cikány a Travellery, vydaného Úřadem 
místopředsedy vlády, který poskytuje vnitrostátní vodítko k územně-plánovacím aspektům 
vyhledávání a zakládání stanovišť pro Travellery.  

103  Je třeba rozlišovat dostupnost stanovišť v různých belgických regionech: Flandry, Brusel – 
hlavní město a Valonsko: 1) ve vlámském regionu je právo Romů a Travellerů hlásit se ke 
kočovnému/polokočovnému způsobu života formálně a právně uznáno. Oficiální dočasná 
stanoviště jsou k dispozici, avšak jejich počet nedostačuje, 2) v regionu Brusel – hlavní město a 
ve Valonsku není kočovný/polokočovný způsob života oficiálně začleněn do regionálních 
právních předpisů ohledně bydlení. Vhodné trvalé lokality pro oficiální dočasná stanoviště 
Romů a Travellerů scházejí, i když užívání určitých míst jako dočasných stanovišť je mnohdy 
tolerováno. Stanoviště druhého typu však ve velké míře chybějí.  

104  Nizozemsko/Woonwagenwet 1968 (zákon o obytných přívěsech z roku 1968); zákon byl v roce 
1999 zrušen.  
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stanovišť nových. To vedlo k přelidnění stávajících stanovišť a k tomu, že 
Travelleři se v rostoucí míře uchylují k „běžnému“ sociálnímu bydlení.  

Řada členských států poskytuje pobídky pro potírání segregace. Například 
v Maďarsku musejí být žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU 
podávané místními orgány pro projekty bydlení doprovázeny jasnou politikou 
rovných příležitostí; místní orgány tudíž musejí vytvářet opatření k integraci 
Romů do společenské struktury105. Dále se otázkou segregace bydlení zabývá 
konkrétně maďarský zákon o rovném zacházení a podpoře rovných příležitostí106 
z roku 2003107. Na Slovensku, i když to není povinné, se doporučuje zahrnout do 
politik bydlení pro Romy antidiskriminační hledisko108. Obdobně by ve Finsku 
obce měly brát v úvahu otázky romského bydlení při zpracovávání plánů etnické 
rovnosti, i když dosud nejsou stanoveny žádné sankce v případě, že tak 
neučiní109. 

V mnoha členských státech jsou specifické programy bydlení pro Romy a 
Travellery závislé na doplňujících právních předpisech k jejich provádění, které 
nejsou vždy zavedeny včas. Na druhé straně země jako Irsko, Itálie (na 
regionální úrovni) a Francie přijaly zákony o bydlení specifické pro Romy a 
Travellery, které již vstoupily v platnost110. V minulosti měly takové zákony 
Finsko111 a Nizozemsko, tyto zákony však byly zrušeny.  

                                                      
 
105  Podle Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) [Nový rozvojový plán Maďarska (NHDP)] 

musejí místní úřady vytvářet integrované strategie městského rozvoje včetně plánů proti 
segregaci. Dosavadní pokrok viz Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2008) Kormányzati 
intézkedések a lakhatási szegregáció visszaszorítására, k dispozici na: 
http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html (27. 3. 2009). 

106 Maďarsko/zákon č. CXXV. z roku 2003. 
107  Zákon stanoví specifické typologie situací souvisejících s bydlením, kde je postulát rovného 

zacházení porušován vůči osobám s chráněnými charakteristikami, které jsou diskriminovány, 
přímo či nepřímo, z hlediska státní nebo místní podpory v bydlení, preferenčních dotací nebo 
úrokových dotací, při prodeji nebo pronájmu bytů ve veřejném vlastnictví a stavebních parcel a 
kterým je odpíráno vydání nebo stanovení podmínek pro povolení ve stavebním řízení přímo 
nebo nepřímo na základě některé z chráněných charakteristik. Zákon rovněž stanoví, že 
ustanovení týkající se bydlení nemohou směřovat k neúmyslné segregaci skupin populace 
s kteroukoli z chráněných charakteristik.  

108  Slovensko/Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (2006) Postupy prípravy a vzorové 
projekty výstavby bytov nižšieho štandardu [Postupy přípravy a vzorové projekty výstavby 
bytů nižšího standardu], s. 3. 

109  Finsko/21/2004 (20. 2. 2009). 
110  To neznamená, že nebyly přijaty další právní nástroje (např. rozhodnutí ministerstev) nebo 

zákony, které stanoví opatření pro zranitelné skupiny a které se týkají Romů a Travellerů. Tato 
zpráva se zaměřuje spíše na zákony, které se zabývají výlučně a výslovně otázkami bydlení 
Romů a Travellerů. Například ve Slovinsku byl přijat specifický zákon pro Romy, který 
zahrnuje mimo jiné ustanovení upravující povinnosti státu při řešení situace Romů v oblasti 
bydlení.  

111  Finsko/Mustalaisasiain neuvottelukunta (1981) Mustalaiset vähemmistönä suomalaisessa 
yhteiskunnassa [zákon o zlepšení podmínek bydlení Cikánů]. 
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Co se týká vystěhování, mají Rakousko112, Francie113, Německo114 a 
Slovinsko115 zavedené mechanismy a postupy k odstraňování důvodů, které 
mohou vést k vystěhování osoby, a k poskytování pomoci jak vystěhování 
předejít. V Itálii116 lze výkon příkazu k vystěhování pozastavit v určitých 
případech až na 18 měsíců117, zatímco v Německu lze vystěhování odložit 
(případně až na neomezenou dobu), jestliže nájemník neporušil smlouvu 
závažným způsobem a může doložit, že ztráta bytu by mu způsobila konkrétní 
obtíže (za takovou obtíž lze považovat nemožnost sehnat odpovídající dům 
k nastěhování)118. Také Polsko119 a Lotyšsko120 je třeba zmínit v souvislosti 
s tím, že kladou majiteli domu (soukromé osobě) za povinnost, aby za určitých 
okolností zajistil náhradní ubytování pro nájemníka před tím, než přistoupí 
k vystěhování. Mnoho orgánů místní správy v Maďarsku121 rozhodlo, že 
vystěhování budou v zimním období pozastavena (obvykle od listopadu a 
prosince do března); ve Francii122 jsou vystěhování všeobecně pozastavena 
v době od 1. listopadu do 15. Března a v Polsku123 od 1. listopadu do 30. března. 
V Rakousku124 a Belgii125 zákon stanoví povinnost ohlásit příkaz k vystěhování, 
resp. žádost o vystěhování příslušným orgánům, aby mohly pomoci 
vystěhovaným rodinám, resp. těm, kdo mají být vystěhováni, najít včas 
ubytování.  

V souvislosti s postupy, kterými jsou vystěhování nařizována, nasvědčují důkazy 
sítě RAXEN určité konstelaci právních procedur. Důvody pro žádost o 
vystěhování jsou neplacení nájemného, porušování ostatních podmínek smlouvy, 

                                                      
 
112  A. Schoibl, H. Schoibl (2006) Wohnungslosigkeit in Österreich: Grundauswertung der 

quantitativen Angaben, aus der Fragebogenerhebung‚ Wohnungslosenhilfe und 
gesundheitsbezogene Dienstleistungen für wohnungslose Menschen, k dispozici na: 
http://www.helixaustria.com/uploads/media/Kurzbericht_zu_Wohnungslosigkeit_in__sterreich
_06-12.pdf  (19. 3. 2009). 

113  ECSR rozhodnutí ve věci samé, International Movement ATD Fourth World proti Francii, 
kolektivní stížnost č. 33/2006 (5. 12. 2007), odstavce 79 a 81.  

114   Německo/SGB XII, § 67–69, SGB II, § 22 odst. 5, BGB § 574 odst. 2. 
115  Slovinsko/ Slovinsko/SOP 2003-01-3312 (19. 6. 2003), čl. 104 odst. 1, 2, 3 a 4. 
116  Viz ECSR (2007), Závěry 2007 (Itálie), k dispozici na: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ (11. 9. 2009), s. 73–74. 
117  Výkon příkazu k vystěhování lze pozastavit až na 18 měsíců pro určité kategorie osob, jako 

jsou například starší osoby a lidé s postižením, a platí pouze pro vystěhování z domu nebo 
z bytu, ne pro osady a tábořiště.  

118  Německo/BGB § 574a. 
119  Polsko /Dz. U. 1964/43/296 (17. 11. 1964), ve znění pozdějších předpisů, článek 1064. 
120  Lotyšsko/Par dzīvojamo telpu īri (16. 2. 1993), ve znění pozdějších předpisů. 
121  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Maďarsko (2009) Tematická studie podmínek bydlení 

Romů a Travellerů. 
122  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Francie (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů 

a Travellerů. 
123  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Polsko (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů 

a Travellerů. 
124  Rakousko/BGBl 520/1981 (1. 12. 1981) ve znění novelizace BGBl II 295/2008, článek 33a a 

Rakousko/BGBl 264/1951 ve znění novelizace BGBl II 452/2008 (20. 12. 1951), článek 569.  
125  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Belgie (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů 

a Travellerů. 
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poškozování nemovitosti atd. Obecně všechny členské státy umožňují 
vystěhování soudně přezkoumat. Rozhodujícím faktorem pro to, kdy toto 
přezkoumání proběhne (především zda před nebo po vydání příkazu 
k vystěhování), je obvykle právní povaha osoby / subjektu, který o vydání 
příkazu k vystěhování žádá. V případech, kdy o vystěhování usiluje soukromý 
majitel domu, je tudíž nutný soudní příkaz. V některých případech, jestliže je 
majitel domu / vlastník pozemku státní organizací, má však příkaz k vystěhování 
formu správního rozhodnutí, které lze napadnout u soudu126. Tento přístup má 
řadu nevýhod, jelikož nájemce / narušitel práva nemusí být schopen si včas 
zajistit odpovídajícího právního zástupce, aby jeho argumenty předložil soudu, a 
v důsledku toho možnost vystěhování napadnout (jestliže takovou možnost 
připouští vnitrostátní právo) může být iluzorní. Zatímco toto platí také v prvním 
přístupu, kdy vystěhování může být nařízeno pouze soudem, v druhém případě 
může orgán veřejné správy ex officio vzít v úvahu situaci nájemce a žádost 
zamítnout nebo vystěhování o nějakou dobu odložit.  

Členské státy mají také rozdílné přístupy k tomu, jaká opatření mají orgány 
provádět po vystěhování. Většina má ustanovení o náhradním ubytování 
v bydlení různého typu a kvality, od nouzových přístřešků / ubytoven pro 
bezdomovce, dotovaných bytů, pronajímaných hotelových pokojů, základních 
bytů až po vlastní bydlení (kombinaci takových typů náhradního ubytování lze 
nalézt například v Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, 
Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Rakousku, Polsku, na Slovensku, 
ve Slovinsku, Švédsku a Spojeném království). V některých případech je právo 
na nové bydlení podmíněno důvody, které původně vedly k vystěhování a/nebo 
tím, zda vystěhovávané osoby náleží do zvláštní kategorie (jako je tomu 
v případě Lotyšska127 a Polska128). Náhradní ubytování není přidělováno 
automaticky na Slovensku – v některých případech je na vystěhovávané osobě, 
aby přesvědčila soud, že musí být poskytnuto náhradní ubytování129. V jiných 
případech, např. v Bulharsku, Řecku, Maďarsku, Rumunsku, Španělsku a 
Portugalsku, chybí jasný mechanismus pro přidělování náhradního ubytování a 
je uváděna velká různorodost místních postupů.  

Právní předpisy týkající se konkrétně vystěhovávání Travellerů existují 
v Irsku130, Spojeném království131 a Francii132. Napadnout vystěhování u soudu 

                                                      
 
126  Toto rozlišení však není zcela přesné. V České republice může soukromý majitel domu nechat 

nájemníka vystěhovat, aniž by se musel nejprve obrátit na soud. Nájemník však má právo 
napadnout vystěhování u soudu, přičemž v takovém případě musí dokazovat, že vystěhování je 
nezákonné. Česká republika/107/2006 (31. 2. 2006). 

127  Lotyšsko/Par dzīvojamo telpu īri (zákon (16. 2. 1993), čl. 36 odst. 1, část 1. 
128  Polsko /Dz. U. 2001/71/733 (21. 6. 2001), ve znění pozdějších předpisů, článek 14. 
129  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Slovensko (2009) Tematická studie podmínek bydlení 

Romů a Travellerů. 
130  Zákon o trestním soudnictví (veřejném pořádku) z roku 1994 ve znění pozdější novelizace 

zákonem o bydlení (různá ustanovení) z roku 2002 (10. 4. 2002). 
131  Spojené království/Zákon o trestním soudnictví a veřejném pořádku z roku 1994 (c. 33), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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je možné, avšak tyto případy se mohou dostat k soudnímu projednávání až poté, 
co vystěhování proběhlo. Všechny tři země také přijaly zákony133, které by mohly 
mít dopad na Travellery tím, že kriminalizují squatting na soukromých nebo 
veřejných pozemcích. Takové porušení práv je trestáno pokutou a/nebo odnětím 
svobody a může být provázeno zabavením vozidla. V Itálii jsou v rámci nedávno 
uzákoněného právního předpisu134 prefekti Říma, Milána, Neapole, Turína a 
Benátek zmocněni přijímat opatření vůči Romům a Sintům, včetně 
vystěhovávání Romů a Sintů z nepovolených tábořišť.  

Travelleři žijící na nepovolených stanovištích mohou mít menší právní jistotu 
držby než obyvatelé domů. Ve Spojeném království jsou nájemci stanovišť ve 
vlastnictví místního úřadu považováni za „držitele oprávnění“ spíše než za 
nájemce a jako takoví mají méně zákonných práv (především mohou být 
vystěhováni bez uvedení důvodu po předchozím oznámení ve lhůtě 28 dnů a 
obdržení soudního příkazu). Přestože soudy mohou odložit výkon výpovědi až o 
12 měsíců, nemohou ji zrušit. Travelleři v Irsku jsou rovněž považováni za 
„držitele oprávnění“ spíše než za nájemce, a v důsledku toho mají v případě 
vystěhování méně procesních pojistek. Vnitřní předpisy pro mnoho stanovišť ve 
Francii nebo v mnoha tábořištích v Itálii často stanoví sankci vystěhování i za 
drobné přestupky. Skutečnost, že obytný přívěs není ve Francii považován za 
obydlí, také znamená, že na Travellery se nevztahuje pozastavení vystěhování 
v zimním období135. 

 

                                                                                           
 
132  Francie/Loi n°2007-297 (5. 3. 2007). 
133  Irsko/zákon o bydlení (různá ustanovení) z roku 2002, ve znění pozdějších předpisů, Spojené 

království/ zákon o trestním soudnictví a veřejném pořádku z roku 1994 (c. 33), ve znění 
pozdějších předpisů, a Francie/ Loi n°2003-239 (18. 3. 2003); zde je třeba uvést, že text irského 
zákona přímo ani nepřímo nezmiňuje Travellery. Tisková zpráva vlády však uvádí, že důvodem 
pro přijetí tohoto zákona bylo řešení „velkých tábořišť“. Podle zpráv nevládních organizací je 
zákon uplatňován výhradně proti Travellerům. Viz Hnutí irských Travellerů (Irish Traveller 
Movement, ITM) (nedatováno) (Diskusní dokument k uplatňování zákona o bydlení (různá 
ustanovení), 2002, k dispozici na: www.itmtrav.com (16. 5. 2009). 

134  Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel 
territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia (21. 5. 2008). V květnu 2009 byl stav 
nouze prodloužen do prosince 2010 a nyní zahrnuje Benátky a Turín. 

135  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Francie (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů 
a Travellerů. 
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3.4 Politiky bydlení Romů a Travellerů v Evropě 

3.4.1 Evropská unie (EU) 

V červnu 2009 zveřejnila Rada Evropské unie závěry Rady týkající se 
začleňování Romů, v nichž vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby 
zohledňovaly Společné základní zásady týkající se začleňování Romů136 mimo 
jiné při tvorbě politiky přístupu k bydlení a politiky sociálního začleňování: 
„Politiky zaměřené na začleňování Romů respektují a uskutečňují klíčové 
hodnoty Evropské unie, k nimž patří lidská práva a důstojnost, nediskriminace a 
rovné příležitosti, jakož i hospodářský rozvoj. Politiky zaměřené na začleňování 
Romů jsou nedílnou součástí většinových politik, zejména v oblasti vzdělávání, 
zaměstnání, sociálních záležitostí, bydlení, zdravotní péče a bezpečnosti. Cílem 
těchto politik je poskytnout Romům ve společnostech členských států účinný 
přístup k rovným příležitostem“. Zásady dále zdůrazňují: „Všechny politiky 
zaměřené na začlenění usilují o zařazení Romů do většinové společnosti (do 
většinových vzdělávacích institucí, většinových povolání a většinového bydlení). 
Tam, kde stále ještě existuje částečně a/nebo zcela oddělené vzdělávání nebo 
bydlení, musí politiky zaměřené na začleňování Romů usilovat o překonání 
tohoto stavu“137.  

Společné základní zásady týkající se začleňování Romů mají poskytnout vodítko 
pro další politiky EU v oblasti práv Romů. Bezprostředně patrným praktickým 
dopadem nového přístupu EU je umožnit138 využívání strukturálních fondů 
v období 2007–2013 pro projekty sociálního bydlení (včetně legalizace romských 
osad, sociálního bydlení a poskytování obydlí s nezbytnou vybaveností). 
Evropská komise zdůrazňuje, že strukturální fondy „mohou podpořit opatření ke 
zlepšení bytového fondu – další zásadní problém pro romské komunity“139.  

Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR) uvádí, že je „třeba 
stanovit, že by se příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj na výdaje 

                                                      
 
136  Rada Evropské unie (2009) závěry Rady týkající se začleňování Romů, 2947. zasedání Rady pro 

zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a ochranu spotřebitele, k dispozici na: 
 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2808&langId=en (19. 7. 2009); zásady jsou 

připojeny k této zprávě jako příloha.  
137  Rada Evropské unie (2009) závěry Rady týkající se začleňování Romů, 2947. zasedání Rady pro 

zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a ochranu spotřebitele, příloha, zásady č. 1 a 4, 
k dispozici na: 

 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2808&langId=en (19. 7. 2009). Zásady jsou 
připojeny k této zprávě jako příloha.  

138  Zpravodaj Evropské komise Romové v Evropském sociálním fondu 2007–2013, k dispozici na: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/roma_en.pdf, s. 7 (19. 7. 2009). 

139  Pracovní dokument útvarů Komise, Nástroje a politiky Společenství pro začleňování Romů, 
SEK (2008) 2172, 2. 7. 2008, na s. 17. 
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na bydlení měl týkat poskytování kvalitního ubytování vrstvám obyvatel 
s nižšími příjmy, včetně nedávno privatizovaného bytového fondu, a poskytování 
ubytování pro zranitelné sociální skupiny“140. Podle prováděcího nařízení 
Evropské komise je pro financování z prostředků EFRR způsobilé „poskytování 
kvalitního moderního sociálního bydlení prostřednictvím renovací a změnou 
používání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo 
neziskových subjektů“141. Oblasti vymezené pro operace týkající se bydlení 
musejí splňovat některá povinná kritéria: musejí trpět „vysokou mírou chudoby a 
vyloučení“ a musejí mít „velký počet přistěhovalců, etnických skupin a 
příslušníků menšin nebo uprchlíků“142.  

Některé státy již uznaly potřebu užší spolupráce a lepšího využívání 
strukturálních fondů. K tomuto účelu utvořilo dvanáct členských států143 síť 
(EURoma) zaměřenou na podporu využívání strukturálních fondů, která má 
zvýšit účinnost politik týkajících se Romů prostřednictvím výměny informací o 
správných postupech, přístupech a strategiích144.  

3.4.2 Rada Evropy 

Výbor ministrů Rady Evropy přijal řadu doporučení týkajících se výslovně 
bydlení Romů žijících jak kočovným, tak usedlým způsobem života. Doporučení 
Rec(2005)4 Výboru ministrů členským státům o zlepšení podmínek bydlení 
Romů a kočovníků v Evropě145 zdůrazňuje potřebu provádění komplexních a 
integrovaných politik bydlení Romů a stanoví řadu zásad a pokynů, jež je třeba 
dodržovat a brát v úvahu. Doporučení, které se drží definice přiměřeného bydlení 
podle Programu OSN pro lidská sídla (UN Habitat) i Obecného komentáře č. 4 
CESCR, se zabývá řadou parametrů sahajících od potlačení segregace romských 
osad až po jejich legalizaci a ochranu před nuceným vystěhováním a 

                                                      
 
140  Šestý bod odůvodnění nařízení (ES) č. 1080/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 

5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1783/1999, v Úř. věst č. L 210, 31. 7. 2006, na s. 1. 

141  Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, čl. 47 odst. 2 písm. b), v Úř. věst. L 371, 27. 12. 2006, s. 1. 

142  Čl. 47 odst. 1 nařízení (ES) č. 1828/2006. 
143  Bulharsko, Česká republika, Finsko, Řecko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, 

Španělsko, Slovensko a Švédsko. 
144  Viz http://www.euromanet.eu/ (19. 7. 2009). Vzájemný přezkum v sociální ochraně a sociálním 

začleňování a posuzování sociálního začleňování (The Peer Review in Social Protection and 
Social Inclusion and Assessment in Social Inclusion) se také zabývá (i když ne výlučně) 
otázkami, které souvisejí s Romy. Viz http://www.peer-review-social-inclusion.eu/ (19. 7. 
2009). 

145  Rada Evropy, doporučení Výboru ministrů (2005), 15. 6. 2005, k dispozici na:  
 http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (19. 7. 2009). 
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diskriminací. Obdobné zásady a vodítka obsahuje dřívější doporučení 
Rec(2004)14 Výboru ministrů členským státům o pohybu a táboření kočovníků 
v Evropě ohledně zakládání přiměřeně vybavených stanovišť146. Dále by podle 
doporučení Rec(2008)5 o politikách pro Romy a/nebo kočovníky v Evropě měly 
státy provádět „koherentní, komplexní a odpovídajícími zdroji podporovanou 
strategii na vnitrostátní a regionální úrovni s krátkodobými a dlouhodobými 
akčními plány, cíli a ukazateli pro provádění politik, které se zabývají právní 
a/nebo sociální diskriminací Romů a/nebo Travellerů a prosazují zásadu 
rovnosti“147. Ve své rezoluci ohledně kolektivní stížnosti č. 31 ve věci ERRC 
proti Bulharsku uvedl Výbor ministrů, že: „…pouhá záruka, že rovnost zacházení 
znamená ochranu proti veškeré diskriminaci, nestačí. Článek E [antidiskriminační 
ustanovení revidované Evropské sociální charty] ukládá povinnost vzít náležitě 
v úvahu příslušné rozdíly a podle toho jednat. To znamená, že pro integraci 
etnické menšiny, jako je romská, do většinové společnosti je třeba pozitivní 
akce“148. 

Co se týká sociálních politik, Evropský výbor pro sociální práva (ECSR) podtrhl 
význam vytváření a provádění programů k zajištění toho, aby zranitelné skupiny 
rovněž mohly užívat svých práv chráněných chartou. Tyto programy by měly být 
financovány v co největší možné míře, měly by mít přiměřený časový 
harmonogram plnění a jejich postup by měl být měřitelný, přičemž by měly brát 
také v úvahu specifika / konkrétní okolnosti situace zamýšlených příjemců 
programu149. Jestliže se dále objeví důkazy, které svědčí o tom, že nějaká skupina 
je zvláště diskriminována, měly by státy zajistit, aby byly zavedeny mechanismy 
umožňující hodnotit dopad opatření150. Výbor ECSR rovněž kritizoval argumenty 
vlády, že ačkoli se centrální orgány snaží provádět programy bydlení pro Romy, 
místní orgány jsou zřejmě neochotné spolupracovat; za selhání místních orgánů 
musí zodpovídat centrální orgány a měly by přijmout veškerá nezbytná opatření, 
včetně ukládání sankcí, aby zajistily, že politiky budou prováděny151. 

Komisař pro lidská práva Rady Evropy rovněž vyjádřil obavy nad bytovou 
situací Romů a Travellerů jak ve zprávách následujících po návštěvě zemí, tak ve 
zvláštní zprávě152. Komisař předtím konstatoval, že otázka porušování práv 

                                                      
 
146  Rada Evropy, doporučení Výboru ministrů (2004), 1. 12. 2004, k dispozici na: 
 http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (22. 7. 2009). 
147  Rada Evropy, doporučení Výboru ministrů (2008), 20. února 2008, k dispozici na: 

http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (22. 7. 2009). 
148  Rada Evropy, Výbor ministrů (2007), rezoluce CM/ResChS(2007)2 

ve věci kolektivní stížnosti č. 31/2005 podané Evropským střediskem pro práva Romů vůči 
Bulharsku, k dispozici na: http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (26. 8. 2009). 

149  Rozhodnutí ECSR ve věci ERRC proti Řecku, kolektivní stížnost č. 15/2003, odst. 21. 
150  Rozhodnutí ECSR ve věci ERRC proti Řecku, kolektivní stížnost č. 15/2003, odst. 27. Viz také 

rozhodnutí ECSR ve věci ERRC proti Itálii, kolektivní stížnost č. 27/2004, odst. 23–24.  
151  Rozhodnutí ECSR ve věci ERRC proti Řecku, kolektivní stížnost č. 15/2003, odst. 29 a 42. 
152  Rada Evropy, komisař pro lidská práva (2006), Final report by Mr Alvaro Gil-Robles, 

Commissioner for Human Rights, on the human rights situation of the Roma, Sinti and 
Travellers in Europe (Závěrečná zpráva pana Alvara Gil-Roblese, komisaře pro lidská práva, o 
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Romů bude jednou z jeho priorit a že během svých návštěv v zemích bude 
sledovat pokrok, kterého bylo dosaženo v národních akčních plánech pro Romy, 
přičemž zdůraznil, že orgány by měly s Romy zacházet ve všech aktivitách, které 
se jich týkají, jako s plnoprávnými partnery153. Dne 24. října 2007 komisař a 
zvláštní zpravodaj OSN pro právo na přiměřené bydlení vydali společné veřejné 
prohlášení vyzývající státy, aby přijaly odpovídající opatření k ochraně práva na 
bydlení pro Romy v Evropě. Uvedli, že jejich orgány dostávají rostoucí počet 
stížností týkajících se nucených vystěhování Romů z celé Evropy, a vyzvali 
členské státy Rady Evropy, aby uplatňovaly Základní zásady a pokyny týkající se 
vystěhování a vysídlení na základě územního rozvoje vypracované zvláštním 
zpravodajem154. Ve svém doporučení ohledně provádění práva na bydlení 
komisař dále zdůrazňuje skutečnost, že Romové a Travelleři jsou často obětmi 
diskriminace v oblasti bydlení, a prosazuje názor, že členské státy by měly 
přijmout a provádět národní strategii bydlení, která by měla uplatňovat 
perspektivu rovnosti mužů a žen, vymezovat znevýhodněné a zranitelné skupiny 
a zahrnovat pozitivní opatření k zajištění toho, aby mohly účinně užívat právo na 
bydlení155. 

Komisař rovněž nedávno zdůraznil, že je třeba, aby státy začlenily do svých 
politik lidských práv referenční ukazatele, přičemž se zmínil o ukazatelích práv 
dětí agentury FRA (což by vyžadovalo mimo jiné sběr disagregovaných 
statistických údajů)156. Komisař rovněž zdůraznil potřebu posuzovat státní 
rozpočty z hlediska lidských práv, aby bylo zajištěno, že prostředky budou 

                                                                                           
 

situaci Romů, Sintů a Travellerů v Evropě z hlediska lidských práv), CommDH(2006)1, 
Štrasburk, 15. února 2006. 

153  Rada Evropy, komisař pro lidská práva (2007) Roma must be partners in implementing their 
rights (Romové musejí být partnery při uplatňování svých práv), hlavní projev Thomase 
Hammarberga, komisaře pro lidská práva Rady Evropy, CommDH/Speech(2006)21, Štrasburk, 
6. listopadu 2006, k dispozici na: http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (17. 8. 
2009). 

154  Rada Evropy, komisař pro lidská práva (2007) Joint Statement by Council of Europe 
Commissioner for Human Rights Thomas Hammarberg and UN Special Rapporteur on the 
Right to Adequate Housing Miloon Kothari (Společné prohlášení komisaře pro lidská práva 
Rady Evropy Thomase Hammarberga a zvláštního zpravodaje OSN pro právo na přiměřené 
bydlení Miloona Kothariho), CommDH/Speech(2007)16, Štrasburk, 24. října 2007, k dispozici 
na: http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp(10. 8. 2009). 

155  Rada Evropy, komisař pro lidská práva (2009) Recommendation of the Commissioner for 
Human Rights on the implementation of the right to housing (Doporučení komisaře pro lidská 
práva ohledně provádění práva na bydlení), CommDH(2009)5, Štrasburk, 30. června 2009, 
k dispozici na:  

 http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (9. 9. 2009).  
156  Rada Evropy, komisař pro lidská práva (2009) Viewpoint: Serious implementation of human 

rights standards requires that benchmarking indicators are defined (Stanovisko: Důsledné 
naplňování standardů lidských práv vyžaduje, aby byly definovány referenční ukazatele), 
k dispozici na: http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (25. 8. 2009). 
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alokovány tam, kde jsou nejpotřebnější, a aby návrhy rozpočtu braly v úvahu 
svůj potenciální dopad na nejvíce znevýhodněné skupiny ve společnosti157.  

Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI), což je nezávislá 
instituce Rady Evropy monitorující potírání rasismu, rasové diskriminace, 
xenofobie, antisemitismu a nesnášenlivosti, přijala Všeobecné politické 
doporučení č. 3, Potírání rasismu a nesnášenlivosti směřující vůči Romům / 
Cikánům, které zdůrazňuje potřebu postupu proti diskriminaci a diskriminačním 
praktikám v oblasti bydlení158.  

Stejně významná jsou doporučení k romským otázkám, včetně otázky bydlení, 
Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin. Poradní 
výbor zdůraznil, že „bytové poměry na podřadné úrovni, často spojené 
s fyzickým či prostorovým separováním příslušníků národnostních menšin, 
zejména Romů a kočovných obyvatel, mají značně nepříznivý vliv na jejich 
možnost účastnit se sociálně ekonomického života a mohou vést k prohlubování 
jejich chudoby, marginalizaci a sociálnímu vyloučení“159. 

Poradní výbor rovněž vyzval účastnické státy, aby prosazovaly rovný přístup 
k přiměřenému bydlení, zvláště zlepšením přístupu k dotovanému bydlení. 
Přitom by orgány měly zajistit „přiměřenou účast dotyčných osob na 
rozhodování o otázkách bydlení a s ním souvisejících programech, jejichž cílem 
je zlepšit jejich sociálně ekonomickou situaci, a zajistit tak, aby potřeby těchto 
osob byly přiměřeným způsobem uspokojeny. Tyto politiky by měly být 
přiměřeně financovány“160. 

                                                      
 
157  Rada Evropy, komisař pro lidská práva (2009) Viewpoint: State budgets reveal whether the 

government is committed to human rights (Stanovisko: Státní rozpočty odhalují, zda se vláda 
věnuje lidským právům), k dispozici na:  

 http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (27. 8. 2009).  
158  ECRI (1998) Všeobecné politické doporučení č. 3, Potírání rasismu a nesnášenlivosti směřující 

vůči Romům/Cikánům, k dispozici na: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp 
(22. 7. 2009). V roce 2009 byla pracovní skupina ECRI pověřena úkolem analyzovat po 
jednotlivých zemích monitorovací zprávy o situaci Romů s cílem formulovat obecné závěry.  

159  Poradní výbor (2008), Commentary on the Effective Participation of Persons Belonging to 
National Minorities in Cultural, Social and Economic Life and in Public Affairs (Komentář 
k účinné účasti osob příslušejících k národnostním menšinám na kulturním, sociálním a 
hospodářském životě a na věcech veřejných).  

 ACFC/31DOC(2008)001, Štrasburk, 5. května 2008, k dispozici na:  
 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_CommentaryParticipation

_cs.pdf (26. 8. 2009). 
160  Poradní výbor (2008), Commentary on the effective participation of persons belonging to 

national minorities in cultural, social and economic life and in public affairs (Komentář 
k účinné účasti osob příslušejících k národnostním menšinám na kulturním, sociálním a 
hospodářském životě a na věcech veřejných), ACFC/31DOC(2008)001, Štrasburk, 5. května 
2008, k dispozici na:  

 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp (9. 9. 2009) v odstavcích 57–60. 
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3.4.3 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
(OBSE) 

Na počátku 90. let 20. století předchůdkyně dnešní OBSE - Konference pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě - uznala specifické problémy, se kterými se 
Romové a Travelleři v regionu OBSE potýkají. V roce 1994 bylo v rámci Úřadu 
pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) zřízeno kontaktní místo pro 
otázky Romů a Sintů (Contact Point for Roma and Sinti Issues, CPRSI) a v roce 
1998 byl založen úřad Poradce pro otázky Romů a Sintů. Dalším orgánem 
OBSE, který soustavně věnuje pozornost Romům, Sintům a Travellerům, je Úřad 
vysokého komisaře pro národnostní menšiny (HCNM).  

Zpráva HCNM z roku 2000 Zpráva o situaci Romů a Sintů v oblasti OBSE 
podává výstižný přehled situace Romů, Sintů a Travellerů161.  

Akční plán OBSE pro zlepšení situace Romů / Sintů v oblasti OBSE, přijatý 
v roce 2003, obsahuje řadu doporučení v oblasti bydlení, přičemž vyzývá 
účastnické státy OBSE, aby „přijaly a prováděly účinné antidiskriminační právní 
předpisy k potírání rasové a etnické diskriminace ve všech oblastech, včetně 
mimo jiné přístupu k bydlení“, vyjasnily majetková práva, legalizovaly 
nezákonné romské osady a zajistily, aby projekty romského bydlení 
nepodporovaly etnickou a/nebo rasovou segregaci162.  

OBSE kritizovala účastnické státy, že málo usilují o přeměnu akčního plánu pro 
Romy a Travellery ve skutečnost. Ve své prováděcí zprávě Úřad pro 
demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) uvedl, že v celkové situaci Romů 
nedošlo k žádnému průlomu, ba že některé případy ukazují zhoršení. Příklady 
z různých zemí nasvědčují tomu, že bytová situace Romů, namísto aby se 
zlepšovala, se zhoršuje (např. Bulharsko, Česká republika, Řecko, Španělsko, 
Slovensko, Rumunsko a Spojené království). Romové jsou vytlačováni na 
okraj společnosti, což vede k segregaci bydlení163. Určitý pokrok byl zaznamenán 
v souvislosti s přípravou a přijetím národních strategií, avšak jejich provádění 
bylo úspěšné jen v omezeném počtu případů. Podle zprávy „evidentní bytová 
krize Romů a Sintů v Evropě vyžaduje jasné a koherentní politiky a opatření 

                                                      
 
161  http://www.osce.org/publications/hcnm/2000/03/31626_1161_en.pdf (10. 9. 2009).  
162  OBSE(2003) Action Plan on Improving the Situation of Roma/Sinti within the OSCE Area 

(Akční plán pro zlepšení situace Romů/Sintů v oblasti OBSE), k dispozici na: 
http://www.osce.org/documents/odihr/2003/11/1751_en.pdf (19. 7. 2009). Viz zvláště 
doporučení 8 a 43–46 akčního plánu. 

163  OBSE, Úřad pro demokratické instituce a lidská práva, Status Report 2008 Implementation of 
the Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti Within the OSCE Area (Zpráva o 
stavu za rok 2008. Provádění akčního plánu pro zlepšení situace Romů a Sintů v oblasti OBSE), 
k dispozici na: http://www.osce.org/publications/odihr/2008/09/33130_1186_en.pdf (10. 9. 
2009), s. 30. 
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států, podpořená odpovídajícími finančními zdroji, které budou pečlivě 
sledovány a pravidelně hodnoceny“164. 

3.4.4 Desetiletí začleňování Romů 2005–2015  

Desetiletí začleňování Romů je mezinárodní iniciativa, která usiluje o zlepšení 
socioekonomické situace a míry sociálního začlenění romské menšiny 
v Evropě165. Bydlení je jednou ze čtyř prioritních oblastí (dalšími jsou 
zaměstnání, vzdělání a zdraví), přičemž průřezovými tématy jsou příjmová 
chudoba, zákaz diskriminace a genderové otázky. Iniciativy Desetiletí 
začleňování Romů se zúčastňuje dvanáct zemí, z nichž šest (Bulharsko, Česká 
republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko) jsou členskými státy 
EU, zatímco třináctý stát (rovněž členský stát EU: Slovinsko), má status 
pozorovatele, přičemž tyto země usilují o zlepšení života Romů. Každá z těchto 
šesti zemí musela vytvořit národní akční plán v rámci Desetiletí začleňování 
Romů v oblasti bydlení166. Provádění plánů dosud podle všeho zaznamenalo jen 
malý pokrok.  

3.4.5 Vnitrostátní politiky týkající se Romů a Travellerů 

Jedním z pozitivních zjištění této studie je to, že všechny členské státy s velkým 
počtem Romů a Travellerů uznaly potřebu specifických iniciativ v oblasti 
bydlení, aby zajistily rovné příležitosti a podpořily sociální začleňování. Mnoho 
členských států EU přijalo specifické akční plány pro Romy a Travellery, které 
spočívají ve specifických právních předpisech a souvisejících správních aktech, 
jako např. Bulharsko167, Řecko168, Španělsko169, Francie170, Irsko171, Itálie172, 

                                                      
 
164  OBSE (2008), Implementation of the Action Plan on Improving the Situation of Roma and Sinti 

Within the OSCE Area (Provádění akčního plánu pro zlepšení situace Romů a Sintů v oblasti 
OBSE), k dispozici na:  

 http://www.osce.org/publications/odihr/2008/09/33130_1186_en.pdf (10. 9. 2009), s. 10.  
165  Internetové stránky iniciativy jsou k dispozici na adrese: http://www.romadecade.org/ 

(19. 7. 2009) 
166  Akční plány smluvních států jsou k dispozici na:  
 http://www.romadecade.org/index.php?content=70 (20. 8. 2009). Rumunský akční plán v rámci 

Desetiletí, třebaže už byl vypracován, na přijetí zřejmě teprve čeká. Obdobně nejsou žádné 
zmínky ani o španělském akčním plánu.  

167  Bulharsko/ Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите в 
Република България за периода 2005–2015 година [Národní program pro zlepšení podmínek 
bydlení Romů v Bulharské republice] (22. 3. 2006) 

168  Řecko/Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων 
Τσιγγάννων [Integrovaný akční plán pro sociální začlenění řeckých Romů] (2001) 

169  Španělsko/ Programa de Desarrollo Gitano [Romský rozvojový program] (3. 10. 1985). 
Španělské úřady v kontextu Národního akčního plánu pro sociální začlenění na léta 2008–2010 
zpracovávají nový program zaměřený na zlepšení životních podmínek romské populace.  
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Kypr173, Litva174, Maďarsko175, Polsko176, Rumunsko177, Slovinsko178, 
Slovensko179 a Spojené království180.  

Akční plány / programy se zaměřují na odlišné otázky, i když mezi nimi existují 
styčné body. Například Bulharsko se zaměřuje na status romských osad 
z hlediska prostorového / urbanistického plánování, jejich legalizaci, zlepšení 
jejich sociální a technické infrastruktury a poskytování sociálního bydlení. 
Maďarsko se zaměřuje na integraci bydlení, odstranění segregovaných osad a 
rozvoj nových finančních nástrojů pro pořizování bydlení. V České republice 
jsou prioritami akčního programu zabezpečení přijatelného bydlení pro Romy, 
prevence vystěhování, posílení sociální integrace a zlepšení přístupu k sociálnímu 
bydlení. V Řecku Integrovaný akční plán pro Romy pokrývá vzdělávání, 
zaměstnání, bydlení a zdraví. Komise ECRI ve své zprávě za rok 2009 uvedla, že 
„[…] je třeba systematičtěji, postupně a průběžně monitorovat a posuzovat 

                                                                                           
 
170  Francie/Loi n 2000-614 (5. 7. 2000) 
171  Irsko/ zákon o bydlení (ubytování Travellerů) 1998 (13. 7. 1998), ve znění pozdějších předpisů. 
172  Není stanovena žádná centrálně definovaná strategie, avšak každý region přijal svou vlastní 

politiku. Viz např. Itálie/ Regione Emilia Romagna/ LR č. 47/88 „Norme per le minoranze 
nomadi in Emilia Romagna“, BUR č. 101 (25. 11. 1988). 

173  Kypr/ Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 51,378 (8. 3. 2000). Nejedná se o akční plán, avšak 
rozhodnutí nabídnout bydlení všem Romům, kteří se přistěhují do části země spadající pod 
kontrolu republiky a jsou občany Kyperské republiky. 

174  Litva/Romų integracijos į visuomenę 2008–2010 m. programa (26. 3. 2008) [Program pro 
integraci Romů do litevské společnosti 2008–2010]. Program se v současnosti zřejmě omezuje 
na sběr údajů a jiná specifická opatření nestanoví.  

175  Maďarsko/Usnesení parlamentu č. 68/2007 (VI.28.); vládní nařízení č. 1105/2007 (XII. 27.) 
(oba akty se týkají akčního plánu Maďarska v rámci Desetiletí začleňování Romů). Důležitá 
ustanovení v souvislosti s romským bydlením obsahuje Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(ÚMFT) [Nový rozvojový plán Maďarska (NHDP)], 2007–2013. 

176  Poland/Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce [Program pro romskou komunitu 
v Polsku] (2003). 

177  Romania/Hotarare 430/2001 (25. 4. 2001) Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatire a 
situatiei romilor [Strategie rumunské vlády pro zlepšení situace Romů], v pozdějším znění.  

178  Slovinsko/SOP 2007-01-1762 (30. 3. 2007) [zákon o romské komunitě] – na základě tohoto 
zákona by měl být přijat národní program opatření, který se nyní připravuje.  

179  Slovensko/Vláda SR (2005) Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny 
obyvateľstva a model jej financovania [Dlouhodobá koncepce bydlení pro marginalizované 
skupiny obyvatelstva a model jejího financování]. 

180  Právní ustanovení týkající se ubytování Travellerů se objevují v řadě zákonů, jako je například 
zákon o obytných přívěsech (Mobile Homes Act) z roku 1983, zákon o bydlení (Housing Act) z 
roku 2004, zákon o plánování a povinném odkupu (Planning and Compulsory Purchase Act) z 
roku 2004. Nejvíce se přibližuje národnímu programu obsah Oběžníku 1/2006, Plánování 
stanovišť obytných přívěsů pro Cikány a Travellery Úřadu místopředsedy vlády, který 
poskytuje národní vodítko k plánovacím aspektům vyhledávání a zakládání stanovišť pro 
Travellery. Zákon o bydlení (2004) ve spojení s Oběžníkem ODPM 1/06 vyžaduje od obcí, aby 
posoudily potřeby Cikánů a Travellerů s využitím procesu posouzení potřeb bydlení (Gypsy 
and Traveller Accommodation Assessments – GTAA, posouzení potřeb bydlení Cikánů a 
Travellerů), aby měly strategii, která stanoví, jak budou případné zjištěné potřeby naplňovány 
v rámci jejich širších strategií bydlení. Tato pozitivní povinnost vstoupila v platnost dne 
2. ledna 2007 a je příliš brzy na to, aby bylo možné určit její celkové efekty, částečně proto, že 
současné odhady potřeb vycházejí z nepřesných údajů odvozených od sčítání obytných přívěsů, 
které probíhá jednou za dva roky.  
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provádění plánu, jelikož výsledky tohoto plánu není vždy snadné zjistit, zvláště 
na místní úrovni. Například co se týká programu půjček bydlení, ukazuje se, že 
ne vždy byl pro zamýšlené příjemce přínosný“181. V Itálii, ačkoli na regionální 
úrovni jsou opatření přijata, dosud žádný program na národní úrovni v souladu se 
Společnými základními zásadami EU není182. Ve Spojeném království byly 
místní orgány vyzvány, aby od roku 2003 uplatňovaly metodiky „nejlepší 
hodnoty“, a tím podpořily zajišťování stanovišť; od té doby následovalo několik 
vládních zpráv, doporučení a pokynů, které se zaměřily na odstraňování překážek 
v poskytování stanovišť, zjednodušení územně-plánovacích postupů a zajištění 
toho, aby Cikáni a Travelleři, kteří chtějí na stanovištích pobývat, měli 
k dispozici pomoc při naplňování svých potřeb ubytování183. 

Co se týká těchto národních programů, Rada Evropské unie v průvodním 
dokumentu ke Společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začlenění z roku 
2009 uvádí, že i když členské státy zlepšily řešení otázek souvisejících s Romy 
ve svých národních akčních plánech, „ve většině zemí však stále chybí ucelený 
politický rámec, a to i z důvodu nedostupnosti údajů a nedostatečného souboru 
znalostí“184. 

S vědomím nedostatků v provádění národních akčních plánů zavádějí členské 
státy účinnější nástroje monitorování a hodnocení, například v Řecku185, 
Španělsku186 a na Slovensku187. Tato hodnocení mohou být velmi kritická, to 
však může dotčenému členskému státu jen dodat na důvěryhodnosti, co se týká 

                                                      
 
181  ECRI (2009), Zpráva o Řecku (čtvrtý monitorovací cyklus), CRI(2009)31, zveřejněno 

15.9.2009, k dispozici na: 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2009/cons_pdf_cs_2009_075
03_1_cs.pdf (17. 9. 2009) s. 31. 

182  Nedávno vydané pokyny k provádění vyhlášky o pomoci kočovným obyvatelům v nouzi (Nomad 
Emergency Decree) z července 2008 lze chápat jako (potenciální) předznamenání nového 
přístupu k otázce bydlení Romů a Sintů. Avšak pozadí jejich přijetí a způsob, jakým byly dosud 
uplatňovány, spolu s absencí jasné národní strategie a komplikované administrativní struktury 
vytvářejí oprávněné obavy ohledně toho, jak budou prováděny. [1].Itálie/ Linee guida per 
l’attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, nn. 
3676, 3677 e 3678, concernenti insediamenti di comunità nomadi nelle regioni Campania, 
Lazio e Lombardia (17. 7. 2008). 

183  Margaret Greenfields, Race Equality Foundation, Briefing Paper (2009) Gypsies, Travellers 
and accommodation (podkladový dokument (2009) Cikáni, Travelleři a ubytování), k dispozici 
na http://www.reu.org.uk/housing/files/housing-brief10.pdf (7. 10. 2009). 

184  Rada Evropské unie (2009), Sdělení Evropské radě, 7503/09, Brusel, 13. března 2009, 
k dispozici na: 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2009/cons_pdf_cs_2009_075
03_1_en.pdf, (15. 8. 2009), s. 6. 

185  Viz 
http://www.euromanet.eu/upload/41/30/Recording_of_the_existing_situation_of_the_Roma_Po
pulation_in_Greece.pdf, (18. 9. 2009). 

186  Fundación Secretariado Gitano (2008) Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España 
2007, k dispozici na: http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda, (17. 9. 2009). 

187  Slovensko/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity [Úřad zplnomocněnkyně 
vlády SR pro romské komunity] (2004) Atlas rómskych komunít na Slovensku [Atlas romských 
komunit na Slovensku]. 
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jeho odhodlání zlepšit akční plán a situaci Romů. Například v Řecku se 
v posouzení akčního plánu na 4. programovací období EU uvádí mimo jiné 
nedostatečné šetření stávajících podmínek bydlení a nedostatečné odhalování 
problémů a potřeb před prováděním projektu, nedostatečné zapojení Romů do 
rozhodovacího procesu a také nedostatečné využívání zdrojů Evropského 
sociálního fondu.  

Širší uplatňování opatření proti segregaci v urbanistickém plánování 

V Novém rozvojovém plánu Maďarska (New Hungary Development Plan, 
NHDP) jsou rovné příležitosti jednou z klíčových priorit. Národní rozvojová 
agentura ve spolupráci s ostatními ministerstvy vytvořila průvodce správnou 
praxí pro subjekty, které žádají o prostředky z fondů NHDP. Dosud byla taková 
opatření vytvořena na poli vzdělávání a bydlení. Ministerstvo sociálních věcí a 
práce nyní žádá většinu obcí a měst v Maďarsku, aby vypracovaly „Integrovanou 
strategii rozvoje“ zahrnující „Plán postupu proti segregaci“, aby byly způsobilé 
pro čerpání fondů urbanistického rozvoje. Rozvojová strategie musí uvádět 
seznam všech segregovaných oblastí, kde žije více než 50 obyvatel. Pro všechny 
segregované oblasti s počtem obyvatel vyšším než 100 je rovněž třeba předložit 
opatření proti segregaci. Dále musí být veškerý urbanistický rozvoj zahrnutý do 
strategie analyzován, aby odhalil potenciální segregační efekty. V letech 2007–
2008 vypracovalo integrované strategie rozvoje a plány postupu proti segregaci 
20 z 23 budapešťských obvodů a téměř 150 měst a obcí v zemi188. 

 
Členské státy, které se zdráhají shromažďovat údaje disagregované podle 
etnického původu, mnohdy uvádějí problémy s ústavními pojistkami a pojistkami 
v zákonech na ochranu údajů i se směrnicí EU o ochraně údajů189. Jak však 
agentura FRA zdůraznila190, takové argumenty se jeví jako založené na chybném 
výkladu směrnice EU o ochraně údajů, která, jak uvedla Evropská komise191, 
nestanoví absolutní zákaz zpracovávání citlivých osobních údajů, avšak pouze 
požaduje, aby byla dodržována určitá ochranná opatření. Několik zpráv FRA 

                                                      
 
188  Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2008) Kormányzati intézkedések a lakhatási szegregáció 

visszaszorítására, k dispozici na: http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html  (27. 3. 2009). 
189  Směrnice Rady a Evropského parlamentu 95/46/ES (24.10.1995), Úř. věst. L 281, 

(23. 11. 1995), s. 31. 
190  FRA Výroční zpráva 2008, k dispozici na: 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/ar2008_part2_en.htm 
(21. 10. 2009). 

191  Evropská komise (2006) Provádění směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se 
zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, 
KOM (2006) 643, k dispozici na:  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0643:FIN:CS:PDF (18. 8. 
2009), s. 9. Rozsáhlejší pojednání o tématu viz T. Makkonen (2006) Measuring 
Discrimination: Data collection and EU Equality Law (Měření diskriminace: sběr dat a zákon 
EU o rovnosti), k dispozici na:  

 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1687&langId=en (15. 8. 2009). 
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opakovaně zdůraznilo potřebu, aby se členské státy zapojily do sběru etnicky 
disagregovaných údajů jakožto zásadního nástroje pro rozvoj politik založených 
na důkazech, aby bylo možné potírat rasovou diskriminaci192. 

Evropský parlament (EP) rovněž zdůraznil význam sběru údajů o přímé i 
nepřímé diskriminaci pro určení procentuálního podílu příslušníků národnostních 
menšin na počtu osob, kterým hrozí chudoba a sociální marginalizace, a také 
příčinných faktorů (jako je míra jejich zaměstnanosti, vzdělání atd.), aby bylo 
možné zajistit řádnou zpětnou vazbu ohledně účinnosti politik proti diskriminaci 
a na ochranu menšin193. Tyto údaje by byly rovněž zásadní pro zjišťování toho, 
kdo je příslušníkem takové skupiny, a má tudíž nárok být příjemcem programů 
pozitivní akce, které je třeba provádět pro populační skupiny potýkající se 
s nerovností „endemického, strukturálního, nebo dokonce kulturního“ rázu194. 
Například zástupci veřejného ochránce práv dotazovaní v Řecku zdůraznili, jak 
důležité je vědět, kolik Romů a kde žije, aby bylo možné vytvářet a provádět 
účinná opatření195. 

Sběr etnických dat by také měl potenciálně prospět obětem diskriminace 
v řízeních ohledně jejich stížností. S konstatováním, že směrnice EU o ochraně 
údajů stanoví pouze ochranné mechanismy při shromažďování osobních údajů a 
nezakazuje ho, Evropský parlament uvedl, že „je tedy kontraproduktivní bránit 
zjišťování statistických údajů týkajících se určitých charakteristik, na které se 
vztahují právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, neboť bez nich by 
bylo nemožné nepřímou diskriminaci prokázat“196. 

                                                      
 
192  FRA Výroční zpráva 2008, k dispozici na: 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/ar2008_part2_en.htm 
(21. 10. 2009). 

193  Evropský parlament (2005) Rozhodnutí Evropského parlamentu o ochraně menšin a politikách 
proti diskriminaci v rozšířené Evropě (2005/2008(INI)), P6_TA(2005)0228, Štrasburk, 
8. června 2005, k dispozici na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:124E:0405:0415:CS:PDF 
(17. 9. 2009), odst. 53.  

194  Evropský parlament (2006) Usnesení o rámcové strategii pro nediskriminaci a rovné 
příležitosti pro všechny (2005/2191(INI)) P6_TA(2006)0261, Štrasburk, (14. 6. 2006), 
k dispozici na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2006-0261+0+DOC+XML+V0//CS (17.9.2009), body 8 a 9. Parlament rovněž zdůrazňuje, 
že provádění opatření pozitivních akcí nelze považovat za formu diskriminace, a to ani 
„pozitivní“. V určitých případech naopak představují jediný prostředek obnovy vážně narušené 
rovnováhy a zajištění skutečné rovnosti.  

195  Rozhovory se zástupci veřejného ochránce práv – oddělení lidských práv a oddělení kvality 
života – Národní kontaktní místo sítě RAXEN Řecko (2009) Tematická studie podmínek 
bydlení Romů a Travellerů. 

196  Evropský parlament (2006) Usnesení o rámcové strategii pro nediskriminaci a rovné 
příležitosti pro všechny (2005/2191(INI)), P6_TA(2006)0261, Štrasburk, 14. června 2006, 
k dispozici na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:124E:0405:0415:CS:PDF 
(17. 9. 2009), odst. 18.  
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Nedávný pracovní dokument útvarů Komise Nástroje a politiky Společenství pro 
začleňování Romů197 uvádí přehled politik dosud přijatých na úrovni EU a 
členských států a uvádí, že i když existují úspěšné praktické postupy, většina 
iniciativ má podle všeho projektově orientovaný přístup místo toho, aby byly 
integrovány do širší, celostní politiky. K tomuto účelu Evropská komise s výzvou 
ke „komplexním a celostním přístupům“, vymezuje tři hlavní faktory úspěchu 
programů pro začleňování Romů: účinné monitorování, účinná spolupráce a 
účinné začleňování.  

3.5 Úloha veřejných orgánů na regionální a 
místní úrovni 

Výzkum odhaluje, že regionální a místní orgány ne vždy provádějí národní akční 
plány prostřednictvím specifických místních opatření nebo projektů. Místní 
orgány hrají zásadní úlohu při zajišťování toho, aby zásada rovného zacházení 
byla prováděna v praxi, například v řízení sociálního bydlení nebo stanovišť, 
přijímání místních politik bydlení a návrzích urbanistických / prostorových 
plánů. Výzkum však ukazuje, že místní orgány jsou příliš často ovlivněny 
rozšířenými předsudky vůči Romům a Travellerům.  

V rozhovorech provedených v tomto výzkumu respondenti uváděli různé 
problémy týkající se alokace a využívání dostupných fondů, což naznačuje, že 
lepší koordinace a monitorování jsou zásadní. Například v Řecku zástupce Řecké 
národní komise pro lidská práva uvedl, že hlavním problémem není nízká úroveň 
financování, nýbrž „správné nasměrování existujících zdrojů“198. V Bulharsku 
uvedl zástupce Veřejné rady Magistrátu města Sofie, že mezi národními a 
místními orgány je nedostatečná koordinace a že finančních zdrojů je nedostatek: 
„nejviditelnějším problémem je podle všeho nedostatečná koordinace mezi 
státními a místními orgány v důsledku politických konfliktů“199. V Irsku podle 
střediska pro Travellery (the Pavee Point Travellers Centre) „Ministerstvo pro 
životní prostředí, památky a místní správu vždy tvrdilo, že finance nejsou 

                                                      
 
197  Evropská komise (2008), pracovní dokument útvarů Komise. Nástroje a politiky Společenství 

pro začleňování Romů, SEK(2008) 2172, Brusel, 2. července 2008, na:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0420:FIN:CS:PDF (17. 9. 
2009). 

198  Rozhovor se zástupcem Řecké národní komise pro lidská práva (.02.2009), Národní kontaktní 
místo sítě RAXEN Řecko (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů a Travellerů, s. 51. 
Podobná konstatování zazněla během rozhovoru s romským respondentem, členem výkonné 
rady „Sítě pro potírání diskriminace Romů“ (Rom Net) (únor 2009). Národní kontaktní místo 
sítě RAXEN Řecko (2009), Tematická studie podmínek bydlení Romů a Travellerů. Rom Net je 
síť občanské společnosti, která spojuje obecní instituce kvůli výměně informací o plánování a 
provádění politik místní správy ohledně Romů. 

199  Rozhovory se zástupcem Veřejné rady Magistrátu města Sofie, Národní kontaktní místo sítě 
RAXEN Bulharsko (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů a Travellerů. 
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problém, což tvrdí soustavně již 15 let a já mu věřím. Takže si myslím, že peníze 
nejsou problém. Problém je potřebné projekty skutečně realizovat, prakticky je 
uvádět to života“200. Ve Španělsku ukazuje zpráva organizace Fundación 
Secretariado Gitano (FSG), že hlavní překážkou v odstraňování chudinských 
čtvrtí není nedostatek zdrojů, ale většinou administrativní potíže a tendence úřadů 
„vyhnout se“ odpovědnosti201. Dále někteří romští aktivisté tvrdili, že v některých 
případech jsou finance na romské bydlení vynakládány na jiné projekty, 
například v Rumunsku202.  

Úzké sepětí a efektivní pracovní vztahy mezi národní a místní úrovní státní 
správy jsou nezbytné pro provádění vnitrostátní politiky „v terénu“, což je 
mnohdy úkol místních orgánů. Ve svém stanovisku zdůraznil Výbor regionů 
(VR) úlohu, kterou regionální a místní orgány mohou hrát při posuzování dopadů 
projektů financovaných EU, a že jim může být dán větší prostor k tomu, aby se 
podílely na přípravě a provádění politik EU203, i zásadní úlohu regionálních 
orgánů při zajišťování územní soudržnosti204.  

Co se týká konkrétně Romů, VR ve svém stanovisku ze dne 16. června 2004 
uvedl, že „Místní a regionální samosprávy musejí hrát rozhodující roli při řešení 
problémů, kterým Romové čelí, což je skutečnost, kterou uznávají i samotní 
zástupci evropských romských organizací“205.  

                                                      
 
200 Rozhovor se zástupcem střediska pro Travellery (the Pavee Point Travellers Centre) (2.2009), 

Národní kontaktní místo sítě RAXEN Irsko (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů a 
Travellerů. 

201 B. Edgar (Joint Centre for Scottish Housing Research (Společné středisko pro výzkum bydlení 
ve Skotsku)) (2004) Policy measures to ensure access to decent housing for migrants and 
ethnic minorities (Opatření politik pro zajištění přístupu k vyhovujícímu bydlení pro migranty a 
etnické menšiny), s. 27, citováno z nezveřejněné zprávy organizace Fundación Secretariado 
Gitano (FSG), k dispozici na:  

 http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/decenthousing_en.pdf 
(19. 1. 2009). 

202  Rozhovor s romským aktivistou a bývalým prezidentem Národní agentury pro Romy, Národní 
kontaktní místo sítě RAXEN Rumunsko (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů a 
Travellerů. 

203  CoR (2008) Stanovisko k otázce správy a partnerství v regionální politice na úrovni členských 
států, regionů a projektů, COTER-IV-017, Brusel, 8.–9. října 2008, k dispozici na: 
http://www.cor.europa.eu (11. 9. 2009). 

204  CoR (2009) Stanovisko k zelené knize o územní soudržnosti, COTER-IV-020, Brusel, 12.–
13. února 2009, k dispozici na: http://www.cor.europa.eu (11. 9. 2009). 

205  CoR (2004) Stanovisko ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vypracování pokynů pro druhé kolo 
iniciativy Společenství EQUAL ohledně transnárodní spolupráce k podpoře nových prostředků 
potírání všech forem diskriminace a nerovností v souvislosti s trhem práce, „Volný pohyb 
dobrých nápadů“ KOM(2003) 840 v konečném znění, k dispozici na: 
http://www.cor.europa.eu/ (17. 8. 2009), v oddílu 1.4. 
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Výbor regionů206 rovněž přispěl svou bílou knihou o víceúrovňové vládě (White 
Paper on Multilevel Government), když definoval interakci různých úrovní 
správy jako „koordinované působení Unie, členských států a místních a 
regionálních orgánů, založené na partnerství a zaměřené na vypracování a 
uvedení politik Evropské unie do praxe. Takováto správa předpokládá společnou 
odpovědnost jednotlivých zainteresovaných úrovní správy a opírá se o všechny 
zdroje demokratické legitimity a zastoupení subjektů, kterých se týká“207. 

Instituce Rady Evropy rovněž zdůraznily úlohu, kterou hrají regionální a místní 
orgány při řešení bytové nouze Romů a Travellerů. Kongres místních a 
regionálních orgánů (Congress of Local and Regional Authorities, CLRAE) 
opakovaně zdůraznil úlohu těchto orgánů při potírání chudoby a dosažení 
sociálního začlenění208. V letech 1995 a 1998 vydal dvě významná usnesení 
ohledně Romů, v nichž zdůraznil znepokojení nad laxním přístupem místních 
orgánů k projevům násilí a diskriminace vůči Romům a také je vyzval 
k vytvoření těsnějších vztahů s komunitami Romů a Travellerů209. 

V podobném duchu Poradní výbor při dohledu nad prováděním Rámcové úmluvy 
o národnostních menšinách konstatoval, že nižší vnitrostátní úrovně vlády mohou 
hrát významnou úlohu při vytváření podmínek nezbytných pro účinnou účast 
osob příslušejících k národnostním menšinám210 při rozhodování během 
vytváření komplexních politik. Zároveň Poradní výbor doporučuje, aby státy 
zajistily to, že místní orgány budou dodržovat antidiskriminační právní předpisy 
v otázkách bydlení, a také jim poskytly finanční i institucionální podporu (ve 
formě např. specializovaných institucí na všech administrativních úrovních 
zabývajících se otázkami menšin)211. 

                                                      
 
206  Je třeba uvést, že v minulosti VR kritizoval EU za to, že ve svých různých iniciativách 

nedokázala výslovně přijmout místní a regionální rozměr, viz VR (2007) Stanovisko k evropské 
směrnici o transparentnosti, CONST-IV-008, Brusel, 13.–14. února 2007, k dispozici na: 
http://www.cor.europa.eu (11. 9. 2009). 

207  VR (2009) Stanovisko Výboru regionů z vlastního podnětu k bílé knize o víceúrovňové správě, 
Const-IV-020, Brusel, 17. a 18. června 2009, k dispozici na: http://www.cor.europa.eu 
(11. 9. 2009).  

208  Usnesení CLRAE 87 (2000) o úloze místních a regionálních orgánů při poskytování sociálních 
služeb a CLRAE doporučení 154 (2004) ohledně potírání závažné chudoby ve městech: úloha 
místních orgánů, obě jsou k dispozici na: http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp (18. 8. 
2009). 

209  Usnesení CLRAE 16 (1995) Towards a Tolerant Europe: the contribution of Roma (Gypsies) 
(Na cestě k tolerantnější Evropě: příspěvek Romů (Cikánů)) a usnesení CLRAE 44 (1997) 
Towards a Tolerant Europe: the contribution of Roma (Gypsies) (Na cestě k tolerantnější 
Evropě: příspěvek Romů). Obě jsou k dispozici na: 
http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp (18. 8. 2009). 

210  V některých členských státech EU jsou Romové definováni jako národnostní menšina. 
211  Poradní výbor (2008), Komentář o účinné účasti příslušníků národnostních menšin na 

kulturním, sociálním a hospodářském životě a veřejných záležitostech.  
 ACFC/31DOC(2008)001, Štrasburk, 5. května 2008, k dispozici na:  
 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_fcnmdocs/PDF_CommentaryParticipation_c

s.pdf (26. 8. 2009) 
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Výbor ministrů Rady Evropy poskytl významné vodítko k aspektům politických 
iniciativ i úloze místních orgánů. Ve svém doporučení Rec(2008)5 o politikách 
pro Romy a/nebo kočovníky v Evropě výbor doporučil, aby „státy zapojily 
regionální a místní orgány v nejranějším stádiu vytváření strategie a zajistily 
jejich závazek účinného provádění. Regionální a místní orgány by měly vytvářet 
akční plány k provádění národních strategií na místní a regionální úrovni“. Výbor 
rovněž vyslovil názor, že místní orgány by se prostřednictvím „procesu 
institucionálního rozvoje“ měly stát vstřícnějšími k problémům, s nimiž se 
Romové a Travelleři potýkají212. V předchozím doporučení výbor vyzval členské 
státy, aby zajistily, že rozhodnutí přijatá regionálními a místními orgány nebudou 
mít diskriminační dopad na přístup Romů a Travellerů k bydlení; pokud by 
takové případy diskriminace byly zjištěny, pak by odpovědným osobám měla být 
uložena „účinná, úměrná a odrazující sankční opatření“213. 

Evropský výbor pro sociální práva v obou závěrech a rozhodnutích ve věci 
kolektivních stížností zdůraznil potřebu přijetí sociálních politik. Opakovaně 
zdůraznil, že ačkoli národní orgány mohou v souladu se svými právními předpisy 
přenést pravomoci na místní orgány a další subjekty, mělo by se tak dít při 
respektování nezbytných pojistek, aby bylo zajištěno, že budou odpovídajícím 
způsobem prováděny příslušné politiky214. Výbor ECSR uvedl, že jelikož 
vnitrostátní orgány nesou konečnou odpovědnost za provádění politiky, měly by 
minimálně dohlížet nad opatřeními přijatými místními orgány a regulovat je. 
Národní orgány by také měly být schopny prokázat, že ony samy i jejich 
podřízené orgány provedly praktické kroky k podpoře přijatých politik215.  

Financování základní infrastruktury v romských osadách ve Slovinsku 

V roce 2005 vydal Úřad pro místní samosprávu a regionální politiku výzvy 
k předkládání nabídek v rámci „Programu provádění pomoci obcím při řešení 
naléhavých problémů komunální infrastruktury“. Z alokované částky přibližně 
2,5 milionu EUR bylo v letech 2005 až 2008 vydáno obcím přes dva miliony. 
Hlavním cílem programu je poskytovat prostředky pro rozvoj základní 
infrastruktury romských osad. Projekty podporované v rámci programu zahrnují 
mimo jiné výstavbu přístupových komunikací k osadám, zajištění elektřiny, 
výstavbu vodovodů a kanalizačních systémů a odkupy pozemků pro legalizaci 
nepovolených romských osad. 

                                                      
 
212  Doporučení Rec(2008)5 o politikách pro Romy a/nebo kočovníky v Evropě, přijaté Výborem 

ministrů dne 20. února 2008, k dispozici na: https://wcd.coe.int/ (18. 8. 2009) 
213  Doporučení Rec(2005)4 o zlepšení podmínek bydlení Romů a kočovníků v Evropě, přijaté 

Výborem ministrů dne 23. února 2005, k dispozici na: https://wcd.coe.int/ (18. 8. 2009) 
214  ECSR (2006) (Revidované) závěry Evropské sociální charty 2006 – sv. 1, k dispozici na: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ (11. 9. 2009), s. 10  
215  ECSR, rozhodnutí ve věci samé, ERRC proti Itálii, kolektivní stížnost č. 27/2004, (7. 12. 2005), 

odst. 26. Viz též Evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci 
(FEANTSA) proti Francii, kolektivní stížnost č. 39/2006, (5. 12. 2007), odst. 79. 
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4. Bytová situace Romů a Travellerů  

Mezinárodní standardy lidských práv stanoví normy pro přiměřené bydlení: 
Podle Obecného komentáře č. 4 výboru CESCR OSN216 jsou minimálními kritérii 
pro určení přiměřenosti bydlení právní jistota držby, dostupnost veřejných sítí, 
cenová dostupnost, obyvatelnost, přístupnost217, lokalita a kulturní přiměřenost. 
Výzkum provedený pro tuto zprávu odhaluje, že mnozí Romové a Travelleři žijí 
v podmínkách bydlení, které neodpovídají zásadě EU o rovném zacházení a 
zákazu diskriminace.  

Výsledky průzkumu EU-MIDIS provedeného agenturou218 ukazují, že Romové, 
kteří shánějí ubytování formou koupě nebo nájmu ve veřejném nebo soukromém 
sektoru bydlení, se setkávají s diskriminací na základě svého etnického původu. 
Míra zkušeností s diskriminací v sedmi členských státech, kde šetření v romské 
populaci proběhlo za posledních 12 měsíců (Obr. 2) ukazuje, že přibližně každý 
desátý (11 procent)219 romský respondent uvedl, že se v těchto sedmi státech 
během posledních 12 měsíců setkal s tímto typem diskriminace. Sedmdesát 
procent z nich uvedlo, že k takové diskriminaci došlo více než jednou. Přibližně 
každý pátý z těchto respondentů (22 procent) uvedl, že se setkal s často 
opakovanou diskriminací (tj. v pěti nebo více případech). Toto zjištění svědčí o 
tom, že může existovat zvláště zranitelná skupina Romů náchylných k opakované 
diskriminaci, která vyžaduje cílenou reakci na místní a regionální úrovni. To 
zdůrazňuje potřebu věnovat zvláštní pozornost „skupinám uvnitř skupin“, které 
jsou nejvíce ohroženy opakovaným výskytem diskriminace.  

Mezi dalšími soubornými skupinami, v nichž průzkum proběhl, uvedlo 11 
procent osob ze severní Afriky, 7 procent osob ze subsaharské Afriky, 7 procent 
osob ze střední a východní Evropy, 3 procenta osob tureckého původu, 2 
procenta osob ruského původu a 2 procenta osob z bývalé Jugoslávie, že byly 
v této oblasti za posledních 12 měsíců nejméně jednou diskriminovány. 

 
 
 
 

                                                      
 
216  CESCR (1991) Obecný komentář č. 4, Právo na přiměřené bydlení, (čl. 11 odst. 1 úmluvy), 

k dispozici na: 
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/099b725fe87555ec8025670c004fc803/469f4d91a9378221c1

2563ed0053547e?OpenDocument#*%20Contained%20i (16. 7. 2009). 
217  Otázkou přístupnosti se zabývá oddíl Vícenásobná diskriminace a bydlení. 
218  FRA (2009) Diskriminace Romů v oblasti bydlení ve vybraných členských státech EU: analýza 

údajů studie EU-MIDIS, s. 8. Více informací o EU-MIDIS na 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/index_en.htm (3. 10. 2009). 

219  Celkový počet respondentů uvádějících incidenty v těchto sedmi členských státech byl 304 
(neváženo).  
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Obr. 2 EU-MIDIS: Zkušenosti s diskriminací v oblasti bydlení za posledních 12 měsíců (%) 

 
EU-MIDIS, otázka CC2 

Obr. 3 EU-MIDIS: Byli jste během posledních pěti let při hledání domu nebo bytu, který jste 
si chtěli pronajmout nebo koupit, diskriminováni lidmi pracujícími ve veřejné organizaci 
zajišťující bydlení, nebo soukromým vlastníkem nebo agenturou? (%) 
 

 
EU-MIDIS, otázka CC1 

Rozšířené předsudky a negativní postoje k Romům byly zaznamenány rovněž 
v průzkumu Eurobarometru v roce 2008220. „Co se týká Romů, kteří společně 
tvoří největší etnickou menšinu v rozšířené EU, průměrné „skóre spokojenosti“221 
                                                      
 
220  Zvláštní průzkum Eurobarometr 296 (2008) Diskriminace v Evropské unii: vnímání, zkušenosti 

a postoje, k dispozici na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf 
(28. 9. 2009) 

221  Respondentům byly položeny dvě otázky, jejichž záměrem bylo zjistit jejich postoje k různým 
skupinám. Tyto otázky vyžadovaly, aby respondent uvedl, jak by se cítil, kdyby byl někdo 
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klesá na 6,0, když jsou respondenti dotazováni na to, jak by se cítili, kdyby jejich 
soused byl Rom. Asi čtvrtina (24 %) Evropanů by neměla dobrý pocit, kdyby 
měla romského souseda, což představuje výrazný rozdíl oproti míře spokojenosti 
s osobou odlišného etnického původu obecně (kde by se pouze 6 % cítilo 
nespokojeně).“ 

  
Zdroj: Zvláštní průzkum Eurobarometr 296 

Mít za souseda osobu s odlišným náboženským vyznáním nebo přesvědčením,  

Travelleři jsou rovněž ovlivněni rasovou diskriminací a obtěžováním. Například 
ve Spojeném království v šetření Komise pro rasovou rovnost (Commission for 
Racial Equality, CRE) provedeném v roce 2006, které sledovalo Anglii a Wales, 
uváděla některá bytová družstva důkazy o rasovém obtěžování Cikánů a 
Travellerů, přičemž šetření rovněž odhalilo, že většina početných případů 
rasového obtěžování vůči Cikánům a irským Travellerům žijícím v konvenčním 
ubytování není hlášena222.  

                                                                                           
 

z těchto skupin buďto jeho sousedem, nebo kdyby zastával nejvyšší politický úřad v zemi, a to 
na stupnici 1 až 10, přičemž hodnota 10 představuje „velmi spokojeně“.  

222  Komise pro rasovou rovnost (2006) Common Ground: Equality, relations a sites for Gypsies 
and Irish Travellers (Společný základ: rovnost, dobré rasové vztahy a stanoviště pro Cikány a 
irské Travellery): zpráva o šetření CRE v Anglii a Walesu, s. 203 k dispozici na 
http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/commonground_report.pdf (28. 9. 2009). 

Otázka 6: Pro každou z níže uvedených situací prosím uveďte s použitím 
stupnice od 1 do 10, jak byste se vy osobně cítil/a. Na této stupnici 1 

znamená, že velmi nespokojeně, a 10 znamená, že by vám taková situace 
vůbec nevadila. 

■ Průměrné skóre (maximum 10) 

Mít za souseda osobu se zdravotním postižením 

Mít za souseda osobu s odlišným náboženským 
vyznáním nebo přesvědčením, než je vaše 

Mít za souseda osobu jiného etnického původu, 
než je váš 

Mít za souseda homosexuální osobu (gaye nebo 
lesbičku) 

Mít za souseda Roma
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4.1 Právní jistota držby 

Právní jistota držby je základním prvkem práva na přiměřené bydlení. Podle 
Výboru pro ekonomická, sociální a kulturní práva „by všechny osoby bez ohledu 
na typ užívání měly mít určitou míru právní jistoty držby, která zaručuje právní 
ochranu před nuceným vystěhováním, obtěžováním a dalšími hrozbami“.  

Informace a údaje shromážděné sítí RAXEN ukazují, že Romové a Travelleři 
žijící v neformálních osadách, squatech a mnozí žijící v ubytování 
s krátkodobými nájemními smlouvami nebo bez nájemních smluv nemají právní 
jistotu držby. Počet Romů a Travellerů žijících v neformálních osadách nebo 
nepovolených obydlích v EU není znám, existují však důkazy o přetrvávání 
tohoto jevu i přes opatření, která byla přijata k jeho vymýcení. Pro osoby žijící 
v takových podmínkách jsou nucená vystěhování neustálou hrozbou. Například 
na Slovensku definuje Střednědobá rozvojová strategie romské etnické menšiny 
ve Slovenské republice jako jednu z hlavních příčin problémů s bydlením 
nevyřešené majetkové vztahy223. V Bulharsku podle zprávy z roku 2002224 je 70 
procent domů v městských romských oblastech postaveno nelegálně. V Řecku 
zaznamenala zpráva z roku 1999225 vypracovaná Státním podnikem 
urbanistického plánování a bydlení (Public Enterprise of City Planning a 
Housing) (DEPOS-ΔΕΠΟΣ) přibližně 63 000 Romů žijících na neregulovaných 
tábořištích a 10 570 „kočovných“ Romů. Ve Francii komisař pro lidská práva 
Rady Evropy v roce 2008 uvedl, že většina romských skupin žije v hrozných 
chudinských čtvrtích, mnohdy bez přístupu k vodě nebo elektřině226. V Irsku 
bylo při výročním sčítání rodin Travellerů v roce 2007 zjištěno, že 7 procent 
z celkového počtu 8 099 rodin Travellerů žije v nepovolených obydlích227. 

Oficiální systematická data ohledně počtu vystěhování z neformálního ubytování 
týkajících se Romů a Travellerů scházejí. Informace shromážděné národními 

                                                      
 
223  Informace jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce, sociálních věcí a 

rodiny na adrese http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=165 
(13. 3. 2009). 

224  Институт „Отворено общество“ (2002) Ochrana menšin v Bulharsku: hodnocení rámcového 
programu pro rovnou integraci Romů do bulharské společnosti a složka „Integrace menšin“ 
programu „Lidé jsou bohatstvím Bulharska“, s. 23. 

225  Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης - ΔΕΠΟΣ (1999), Μελέτη Σχεδίου 
Προγράμματος για την αντιμετώπιση των άμεσων οικιστικών προβλημάτων των Ελλήνων 
Τσιγγάνων, Αθήνα. 

226  Memorandum Thomase Hammarberga, komisaře Rady Evropy pro lidská práva, po jeho 
návštěvě Francie ve dnech 21. až 23. května, 2008 CommDH(2008)34, k dispozici na: 
http://www.unhcr.org/refworld/country,,COECHR,,FRA,4562d8b62,492a6da72,0.html (3. 10. 
2009). 

227  Irsko/Ministerstvo pro životní prostředí, památky a místní správu (2008) Výroční sčítání rodin 
Travellerů, k dispozici na: 
http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/HousingStatistics/File
DownLoad,15291,en.XLS (20. 1. 2009). 
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kontaktními místy sítě RAXEN od různých státních agentur, z vědeckého 
výzkumu a nevládních organizací nasvědčují tomu, že existují důkazy o 
vystěhováních ve všech 24 sledovaných členských státech EU. Například v Irsku 
nevládní organizace Pavee Point obdržela informaci od 33 místních orgánů, která 
ukazuje, že v době od srpna 2001 do srpna 2002 bylo 471 rodinám Travellerů 
doručeno oznámení o vystěhování, aniž jim vždy bylo nabídnuto náhradní 
ubytování228. Ve Spojeném království podle Komise pro rasovou rovnost 
zaznamenávala řada místních orgánů229 údaje o vystěhováních a totéž podle jedné 
nevládní organizace zřejmě platí o některých policejních ředitelstvích 
v Řecku230. V Belgii obdržel orgán rovnoprávnosti (CEOOR) stížnosti od skupin 
Travellerů a Romů, jež se týkaly vystěhování z nelegálních stanovišť nebo 
neodpovídajícího bydlení231. Jednou ze zemí, kde důvěryhodné důkazy svědčí o 
tom, že tato vystěhování jsou podle všeho velmi omezená, je Polsko232. 

Ustanovení právních předpisů ohledně nuceného vystěhování rovněž mohou 
působit problémy. Například v Irsku hnutí irských Travellerů upozornilo v roce 
2007 v souvislosti se zákonem o bydlení (různá ustanovení) z roku 2002, že 
v zákoně chybí požadavek, aby bylo vystěhování předem oznámeno, a že 
neuposlechnutí může vést k zatčení: „Zákon dává signál, že kočovnictví není 
státem podporováno, a v praxi to znamená, že Travelleři už nemohou vyznávat 
kočovný způsob života kvůli obavám z uvěznění a z toho, že jejich rodina přijde 
o domov“233. 

Právní jistota držby nebývá pro majitele nemovitostí problém, jestliže dokáží 
hradit případné hypoteční splátky. Mnoho Romů a Travellerů si však nemůže 
dovolit koupit dům a pro hypotéku často nejsou způsobilí. O vlastnictví 
nemovitostí mezi Romy existuje jen málo údajů, stávající informace však 
ukazují, že se mezi členskými státy EU značně liší. Například v Polsku má podle 
odhadu 10 až 20 procent Romů své vlastní bydlení, převážně odkoupené od 

                                                      
 
228  Informace poskytnuté střediskem pro Travellery (Pavee Point Travellers Centre), březen 2009. 
229  Viz Komise pro rasovou rovnost (CRE) (2006) Common Ground: Equality, good race relations 

and sites for Gypsies and Irish Travellers (Společný základ: rovnost, dobré rasové vztahy a 
stanoviště pro Cikány a irské Travellery), k dispozici na:  

 http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/commonground_report.pdf (11. 9. 2009),  
s. 173-175. 

230  Viz Řecký Helsinský výbor (GHM) / Středisko pro práva bydlení a případy vystěhování 
(Centre on Housing Rights a Evictions) (COHRE) atd. (2006) Greece: Continuing Widespread 
Vionation of Roma Housing Rights (Řecko: Pokračující rozšířené porušování práv bydlení 
Romů), k dispozici na: 
http://www.cohre.org/store/attachments/greece_roma_report_october_2006%20GHM%20%2B
%20COHRE.doc, (11. 9. 2009), s. 38. 

231  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Belgie (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů 
a Travellerů. 

232  Rozhovory mimo jiné se zástupcem Polské romské unie (4. 3. 2009) a vysokým poradcem 
OBSE/ODIHR pro otázky Romů a Sintů (5.3.2009), v dokumentu Národní kontaktní místo sítě 
RAXEN Polsko (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů a Travellerů. 

233  Hnutí irských Travellerů (Irish Traveller Movement) (2007) Diskusní dokument o dalším 
poskytování ubytování na podporu kočovnictví, s. 4. 
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obecních úřadů234. Odhaduje se, že ve slovinské Lublani bydlí 50 procent Romů 
v domech, které sami vlastní235. Pozitivní příklad zvyšující se rozšířenosti 
vlastnického bydlení mezi Romy lze nalézt ve Španělsku, které provádí politiku 
bydlení přednostně podporující vlastní bydlení prostřednictvím dotací oproti 
poskytování nájemního sociálního bydlení. Odhaduje se, že asi polovina 
romských vlastníků bydlení si pořídila svůj dům právě díky této politice236. 
V Irsku mají rodiny Travellerů oproti domácnostem v běžné populaci mnohem 
menší pravděpodobnost vlastního bydlení; uvádí se, že pouze 21,1 procenta rodin 
Travellerů má vlastní bydlení oproti 74,6 procenta u běžné populace237.  

Podpora Romů při získávání vlastního bydlení 

Program bydlení pro sociální integraci (Housing Programme for Social 
Integration, HPSI) realizovaný regionální vládou autonomní oblasti Navarra ve 
Španělsku pomáhá rodinám žijícím v nevyhovujícím bydlení a chudinských 
čtvrtích pořídit si vlastní bydlení. Tato iniciativa je prováděna ve spolupráci 
s nevládními organizacemi, které pomáhají příjemcům adaptovat se na nové 
sociální prostředí. Financuje ji odbor bydlení města Navarra, který podle příjmu 
rodiny poskytuje až 45 procent ceny nemovitosti, přičemž zbytek financují 
příjemci splátkami hypotéky. Dosud se programu HPSI zúčastnilo 800 rodin, 
z toho 320 romských (40 procent příjemců).  

FRA (2009), případová studie: Zlepšování romského bydlení, Španělsko 

Sociální bydlení v širokém slova smyslu, zejména bydlení s nízkým nájmem 
poskytované veřejnými orgány nebo neziskovými sdruženími, dává větší právní 
jistotu držby a často je nejdostupnější formou ubytování. Mnoho Romů a 
Travellerů po celé EU žije v sociálním bydlení, avšak existují výjimky, například 
v Řecku, kde sociální nájemní bydlení neexistuje, a v Bulharsku, kde zpráva 
UNDP z roku 2004238 uvádí, že pouze asi 15 procent Romů žije ve veřejném 

                                                      
 
234  Rozhovory s Polskou romskou unií, OBSE/ODIHR a Asociací romských poradenských a 

informačních středisek v Polsku, Národní kontaktní místo sítě RAXEN Polsko (2009) 
Tematická studie podmínek bydlení Romů a Travellerů. 

235  M. Komac, M. Medvešek (eds.) (2005) Simulacija priseljevanja v ljubljansko urbano regijo: 
analiza etnične strukture prebivalstva Mestne občine Ljubljana, Ljubljana: Inštitut za 
narodnostna vprašanja, s. 187–203, k dispozici na: 
http://www.inv.si/DocDir/projekti/simulacija_priseljevanja_v_lj.pdf (31. 3. 2009). 

236  Viz Fundación Secretariado Gitano (FSG) (2008) Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en 
España 2007, k dispozici na: http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda 
(22. 12. 2008). 

237  Centrum pro výzkum bydlení (2008). Ubytování Travellerů v Irsku: přehled politiky a praxe 
(Traveller Accommodation in Ireland: Review of Policy and Practice), s. 30, k dispozici na: 
http://www.housingunit.ie/_fileupload/Publications/Traveller_Accommodation_in_Ireland_-
_Review_of_Policy_and_Practice_54631618.pdf (20. 1. 2009). 

238  UNDP (2004) Vulnerable Groups in South Eastern Europe Dataset (Zranitelné skupiny 
v jihovýchodní Evropě – soubor dat), k dispozici na: http://vulnerability.undp.sk/ (30. 3. 2009); 



Podmínky bydlení Romů a Travellerů v EU  
 

60 

ubytování239, i když ve srovnání s pouhým jediným procentem neromských 
obyvatel v sociálním bydlení je toto číslo značně vysoké. Naproti tomu ve 
Finsku žije většina Romů ve státem dotovaném veřejném ubytování240 a 
v Polsku žije podle odhadu nejméně 80 procent Romů v sociálním „obecním“ 
bydlení241.  

Objevují se případy vystěhování Romů po privatizaci sociálního bydlení, zvláště 
v centrálních oblastech měst, které se stávají atraktivními projekty obnovy měst, 
což vede k vystěhovávání původních nájemníků, a tudíž k „exportu chudoby“242 
do jiných oblastí. V Portugalsku po projektu urbanistického rozvoje magistrát 
města Porta údajně vystěhoval Romy, aniž jim poskytl odpovídající alternativy 
bydlení243. Podobné případy byly rovněž hlášeny v České republice244 a na 
Slovensku245.  

Romové a Travelleři bez přístupu k jiným formám bydlení někdy stavějí domy 
nebo provizorní přístřešky bez povolení, často na veřejných nebo soukromých 
pozemcích, které nevlastní, bez právní jistoty držby a pod neustálou hrozbou 
vystěhování. Hromadné nucené vystěhovávání neformálních osad se často 
provádí bez soudního příkazu a odvolání vůči správním krokům nemá na 
vystěhování odkladný účinek. Například v Itálii uvádějí nevládní organizace a 
sdělovací prostředky, že osoby žijící v neformálních osadách jsou běžně nuceně 
vystěhovávány úřady, které ničí jejich obydlí a někdy i jejich osobní majetek. To 
se týká velkého počtu osob, protože ze 167 osad zjištěných v roce 2008 jich bylo 

                                                                                           
 

UNDP (2002) Avoiding the Dependency Trap Dataset (Jak se vymanit z pasti závislosti – 
soubor dat), k dispozici na: http://vulnerability.undp.sk/ (30. 3. 2009). 

239  Privatizace zredukovala veřejný bytový fond ze sedmi procent v roce 1990 na tři procenta 
v roce 2001: Bulharsko/Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
(2004) Национална жилищна стратегия на Република България, k dispozici na: 
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=220 (29. 3. 2009). 
Viz také: S. Tsenkova (2005) Trends and Progress in Housing Reforms in Southeast Europe 
(Trendy a pokrok v reformě bydlení v jihovýchodní Evropě), Paríž: Rozvojová banka Rady 
Evropy, k dispozici na: 
http://www.coebank.org/upload/Brochure/EN/Housing_reforms_in_SEE.pdf (29. 3. 2009). 

240  Finsko/Ympäristöministeriö (1996) Romaniväestön asuntotilanne 1990-luvun puolivälissä. 
241  Jedná se o odhad počtu vlastníků zástupcem Polské romské unie (rozhovor pro účely této 

zprávy, 4.3.2009) – Národní kontaktní místo RAXEN Polsko (2009) – Tematická studie 
podmínek bydlení Romů a Travellerů. 

242  C-Press (2008) „Cigányok és szegények: kiszorítás a belvárosból“, k dispozici na: 
http://portal.c-press.hu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3476 (27. 3. 2009). 

243  M. Malheiros (2007) Report on the Measures to Combat Discrimination. Directives 
2000/43/EC and 2000/78/EC. Country Report Portugal. State of Affairs up to 8 January 2007 
(Zpráva o opatřeních k potírání diskriminace. Směrnice 2000/43/ES a 2000/78/ES. Zpráva o 
situaci v Portugalsku. Stav ke dni 8. ledna 2007.), s. 33 a s. 44, k dispozici na: 
http://www.migpolgroup.com/multiattachments/3430/DocumentName/ptrep05_en.pdf 
(3. 10. 2009). 

244  FRA (2009) Případová studie: Žijeme společně, Česká republika. 
245  Nadace Milana Šimečky, Centrum pro práva bydlení a otázky vystěhování (Centre on Housing 

Rights a Evictions), Evropské středisko pro práva Romů (2006) Nucená vystěhování na 
Slovensku v roce 2006: shrnutí. 
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124 nepovolených246. V květnu 2008 proběhla řada hromadných nucených 
vystěhování a demolic romských tábořišť v Miláně a v Římě247. Během terénního 
výzkumu k dalšímu projektu agentury FRA, který se týkal Romů, uvedl 
respondent z Federace Romů a Sintů248, že „v Miláně byla v posledních dvou 
letech uplatňována politika neustálého vystěhovávání, zaměřeného především na 
rumunskou romskou komunitu, bez oficiálních oznámení a použitelných 
alternativ“. V Řecku se objevují četné zprávy o hromadném nuceném 
vystěhovávání Romů, přičemž veřejný ochránce práv opakovaně zdůraznil zákaz 
povinného vyklízení romských osad bez předchozího oznámení odpovídajícího 
místa pro bezpečné a zákonné osídlení, a to přinejmenším ve stejné kvalitě, jakou 
má vyklizovaná lokalita249. Komisař pro lidská práva Rady Evropy v dopise 
řeckému ministrovi vnitra v roce 2006 napsal: „[…] Setkal jsem se s rodinou, 
jejíž prosté obydlí bylo toho dne ráno srovnáno se zemí. Bylo zřejmé, že 
„postupy“, které z nich udělaly bezdomovce, jsou v naprostém rozporu se 
standardy lidských práv […]. Znepokojilo mě rovněž to, že v obou lokalitách se 
během mé návštěvy objevili neromští obyvatelé a chovali se agresivně a hrozivě 
v takové míře, že to rušilo mé rozhovory s některými romskými rodinami“250. 

Právní jistota držby stanovišť pro Travellery 

Stanoviště jsou typem ubytování specifického pro Travellery, které jim umožňuje 
dále vést životní styl už tak ovlivněný změnami ve využití půdy, urbanizací a 
praktickými i administrativními překážkami – jako jsou například zátarasy, 
zábrany, zákazy a právní předpisy o neoprávněném vstupu. Trvalá stanoviště 
mají sanitární zařízení, odvoz odpadu a často i přidělenou adresu, zatímco 
přechodná stanoviště obvykle poskytují omezenou vybavenost. Absence 
dostatečného počtu povolených stálých, nebo alespoň přechodných stanovišť 
často nedává Travellerům jinou možnost než okupovat, a to i bez povolení, 
plochu na veřejném prostranství, a tak riskovat vystěhování, což je pro mnoho 
Travellerů závažný problém251. Tolerance nepovolených stanovišť obytných 

                                                      
 
246  Ministero dell'Interno (2008) Censimento dei campi nomadi, k dispozici na: 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/censimento
_nomadi/index.html (15. 3. 2009). 

247  Evropské středisko pro práva Romů, Open Society Institute, Centrum pro práva bydlení a 
otázky vystěhování (Centre on Housing Rights a Evictions), Romani Criss and the Roma Civic 
Alliance (Romská občanská aliance) (2008) Security a la Italiana: Fingerprinting, Extreme 
Violence and Harassment of Roma in Italy (Bezpečnost po italsku: snímání otisků, extrémní 
násilí a obtěžování Romů v Itálii), k dispozici na: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3050, 
s. 24–25 (29. 9. 2009). 

248 Rozhovor s Federací Romů a Sintů, Itálie, 14. 4. 2009. 
249  Řecký veřejný ochránce práv 2nd Annual Report as National Equality Body (2006) (2. výroční 

zpráva národního orgánu pro rovné zacházení), k dispozici na: 
http://www.synigoros.gr/diakriseis/pdfs/12_10_EqualTreatmentReport2006.pdf (2. 5. 2009). 

250  K dispozici na: 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1100661&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntrane
t=FEC65B&BackColorLogged=FFC679 (10. 10. 2009). 

251  Viz například četné případy vystěhování v Irsku, které uvádí mediální monitoring střediska pro 
Travellery (the Pavee Point): http://pavee.ie/mediamonitor/?tag=accommodation (29. 9. 2009). 
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přívěsů se různí. Například v Nizozemsku mohou být obytné přívěsy nezákonně 
umístěné na stanovišti po určitou dobu tolerovány, což závisí na obci nebo 
bytové společnosti, která lokalitu spravuje, avšak vždy pod hrozbou 
vystěhování252. 

Informace poskytnuté síti RAXEN ukazují, že stanoviště stále ještě nejsou 
k dispozici v dostatečném počtu v pěti členských státech EU s významnými 
komunitami Travellerů (Belgie, Francie, Irsko, Nizozemsko a Spojené 
království). Například v Belgii bylo v oblasti Flander a Bruselu v roce 2003 
podle údajů ENAR 28 oficiálních tábořišť253. Ve Spojeném království zjistil 
průzkum potřeb254 provedený vládou Severního Irska, že v roce 2008 bydlelo 5 
procent Travellerů na přechodných stanovištích, 5 procent na společně 
provozovaných stanovištích a 21 procent na stanovištích se službami. V Anglii 
ukázalo místními orgány dvakrát ročně prováděné sčítání obytných přívěsů při 
posledním dostupném sčítání ke dni 19. ledna 2007 celkově asi 16 000 obytných 
přívěsů Cikánů a Travellerů, z nichž tři čtvrtiny jsou na povolených místech, a to 
buď v soukromém, nebo veřejném vlastnictví. Z obytných přívěsů na 
nepovolených místech se asi ve 2 252 případech jednalo o nepovolené stavby (tj. 
na půdě vlastněné samotnými Cikány a Travellery, avšak bez územního 
rozhodnutí) a ve 1 286 případech o nepovolená tábořiště (kde půda není ve 
vlastnictví osob, které na ní táboří)255. Ve Francii bylo podle informací 
uvedených ve studii národního kontaktního místa sítě RAXEN do konce roku 
2008 poskytnuto 17 365 míst pro obytné přívěsy na celkem 729 stanovištích, což 
představuje jen něco přes 40 procent míst plánovaných ministerskými programy 
pro Travellery. Odhadovaná kapacita v porovnání s potřebným počtem se 
pohybuje od 20 procent v oblasti Provence-Alpes-Côte d’Azur (a úplné absence 
stanovišť na Korsice) až po 71 procent v oblastech Basse-Normandie a Poitou-
Charentes256. 

Proti výstavbě nových stanovišť se mnohdy staví místní lidé. Například ve 
Spojeném království uvedla nezávislá pracovní skupina pro zajišťování a 

                                                      
 
252  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Francie (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů 

a Travellerů. 
253  ENAR (2002) Garder la distance ou saisir des chances – Roms et gens du voyage en Europe 

occidentale [Udržovat vzdálenost nebo se chopit příležitosti – Romové a Travelleři ve východní 
Evropě], k dispozici na: http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdf/roma_fr.pdf (12. 9. 
2009). 

254  Exekutivní orgán pro bydlení Spojeného království/Severního Irska (2008) Travellers’ 
Accommodation Needs Assessment in Northern Ireland (Posouzení potřeb bydlení Travellerů 
v Severním Irsku), s. 21, k dispozici na: 
http://www.nihe.gov.uk/travellers_accommodation_needs_assessment_2008.pdf (21. 10. 2009). 

255  Ministerstvo pro obce a místní správu (Department for Communities and Local Government) 
(2007) The Road Ahead: Final Report of the Independent Task Group on Site Provision and 
Enforcement for Gypsies and Travellers (Cesta vpřed: závěrečná zpráva nezávislé pracovní 
skupiny pro zajišťování a prosazování stanovišť pro Cikány a Travellery), s. 8, k dispozici na: 
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/roadahead.pdf (29.9.2009). 

256  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Francie (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů 
a Travellerů. 
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prosazování stanovišť pro Cikány a Travellery (the Independent Task Group on 
Site Provision a Enforcement for Gypsies a Travellers) v roce 2007: „Je zřejmé, 
že zajistit další lokality nebude jednoduché. […] Největším kamenem úrazu je 
odpor místních obyvatel, poháněný negativním vnímáním bydlení v blízkosti 
stanoviště Cikánů nebo Travellerů“257.  

V některých případech mohou vytvářet překážky v užívání stanovišť Travellery 
stávající předpisy. Například v Belgii v regionu Brusel – hlavní město platí 
permis d’urbanisme [městská povolenka] na parkování obytného přívěsu šest 
měsíců až deset let, ale po vydání už ji nelze prodloužit258. Žádosti o územní 
rozhodnutí na stanoviště Travellerů mají menší pravděpodobnost schválení než 
žádosti o jiný typ staveb. Ve Spojeném království však zavedení nových 
územně-plánovacích postupů v roce 2006 prostřednictvím Oběžníku ODMP 
01/2006259 přineslo pozitivní změny, jak konstatovala nezávislá pracovní skupina 
pro zajišťování a prosazování stanovišť pro Cikány a Travellery: „[…] Výzkum 
provedený De Montfortovou univerzitou ukázal, že během šesti měsíců po nabytí 
účinnosti oběžníku významně vzrostl počet uznaných odvolání v územních 
řízeních týkajících se stanovišť Cikánů a Travellerů – z přibližně 35 procent 
uznaných odvolání v šesti měsících před zavedením úpravy na 54 procent 
uznaných odvolání po jejím zavedení“260. 

Ve Francii se zákon č. 2000-614 ze dne 5. července 2000 o přijímání a ubytování 
Travellerů (mnohdy označovaný jako „druhý Bessonův zákon“) snaží zlepšit 
poskytování stanovišť pro Travellery ve městech s více než 5 000 obyvateli 
prostřednictvím pobídek a finanční podpory. Zákon také umožňuje městům, která 
taková stanoviště poskytují, aby zabránila Travellerům parkovat jinde. V roce 
2003 však nový zákon následně umožnil městům s méně než 20 000 obyvatel 
žádat o výjimku z této povinnosti (zákon č. 2003-710 ze dne 1. srpna 2003 o 
urbanistickém plánování a obnově měst). Z praktického hlediska to znamená, že 
Travelleři se při hledání legálních stanovišť mimo velká města potýkají s velkými 

                                                      
 
257  Ministerstvo pro obce a místní správu (Department for Communities and Local Government) 

(2007) The Road Ahead: Final Report of the Independent Task Group on Site Provision and 
Enforcement for Gypsies and Travellers (2007) (Cesta vpřed: závěrečná zpráva nezávislé 
pracovní skupiny pro zajišťování a prosazování stanovišť pro Cikány a Travellery), s. 39, 
k dispozici na: http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/roadahead.pdf 
(29.9.2009). 

258  Ordonnance du 29.08.1991 de la Région de Bruxelles-Capitale / Ordonnantie van 29.08.1991 
van het Brussels Gewest a décision du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale / 
Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Executieve van 26.11.1992 bettreffende de 
stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur. 

259  Úřad místopředsedy vlády Spojeného království (ODPM), Oběžník 01/2006, k dispozici na 
http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/circulargypsytraveller.pdf 
(29. 9. 2009) 

260  Ministerstvo pro obce a místní správu (Department for Communities and Local Government) 
(2007) The Road Ahead: Final Report of the Independent Task Group on Site Provision and 
Enforcement for Gypsies and Travellers (Cesta vpřed: závěrečná zpráva nezávislé pracovní 
skupiny pro zajišťování a prosazování stanovišť pro Cikány a Travellery), s. 14, k dispozici na 
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/roadahead.pdf (29. 9. 2009) 
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obtížemi. V roce 2008 Výbor ministrů Rady Evropy261 ohledně poskytování 
bydlení Travellerům uvedl, že „[…] místní orgány a stát po značně dlouhou dobu 
neberou v dostatečné míře v úvahu specifické potřeby této komunity. […] Vláda 
uznala, že provádění regionálních plánů přijímání Travellerů se zpozdilo, a 
odhaduje, že schází asi 41 800 míst. Zpoždění v provádění výše uvedeného 
zákona je politováníhodné, protože nutí Travellery k tomu, aby používali 
nelegální stanoviště, a vystavovali se tak riziku nuceného vystěhování podle 
zákona o vnitřní bezpečnosti z roku 2003“. V reakci na to francouzská vláda 
uvedla, že bylo dosaženo významného pokroku, když v roce 2007 bylo 
alokováno 64 milionů EUR na výstavbu stanovišť pro Travellery oproti 42 
milionům EUR v roce 2006, přičemž polovina z celkového počtu 41 840 
stanovišť plánovaných pro celou zemi obdržela státní dotaci a 32 procent už je 
v provozu.  

Dne 17. dubna 2008 byla Evropským střediskem pro práva Romů (ERRC) 
podána stížnost262 proti Francii u Evropského výboru pro sociální práva Rady 
Evropy mimo jiné na základě toho, že Travelleři ve Francii jsou oběťmi 
nespravedlnosti, co se týká přístupu k bydlení, sociálního vyloučení a nuceného 
vystěhovávání i segregace bydlení, nevyhovujících podmínek bydlení a 
nedostatečné právní jistoty držby. Výbor ECSR prohlásil dne 23. září 2008 
stížnost, která je v současné době projednávána, za přípustnou.  

Údaje o počtu Travellerů žijících na neoficiálních stanovištích jsou sporé. 
V Irsku představoval v roce 2007 počet rodin Travellerů žijících 
v neregulovaném (nepovoleném) ubytování 7 procent z celkového počtu 8 099 
evidovaných rodin Travellerů263. Ve Spojeném království zjistila zpráva Komise 
pro rasovou rovnost (CRE) z roku 2006, že významný nedostatek povolených 
tranzitních a stálých stanovišť vedl mnohé Travellery k tomu, že stanoviště 
obsazovali nelegálně264. Podle nejnovějších dostupných důkazů je 12 procent 
z celkového počtu asi 15 000 obytných přívěsů ve Spojeném království na 
nepovolených stanovištích, kde Cikáni a irští Travelleři vlastní půdu, ale nemají 
žádné územní rozhodnutí, a dalších 16 procent jsou na nepovolených tábořištích, 

                                                      
 
261  Usnesení CM/ResChS(2008)7 kolektivní stížnost č. 33/2006 ze strany International Movement 

ATD Fourth World proti Francii, k dispozici na 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1318029&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackC
olorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 (3. 10. 2009) 

262  Stížnost č. 51/2008, Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) proti Francii. 
263  Irsko/Ministerstvo pro životní prostředí, památky a místní správu (2008) Výroční sčítání rodin 

Travellerů, k dispozici na: 
http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/HousingStatistics/File
DownLoad,15291,en.XLS (20. 1. 2009). 

264  Komise pro rasovou rovnost (2006) Common Ground: Equality, good race relations a sites for 
Gypsies a Irish Travellers (Společný základ: rovnost, dobré rasové vztahy a stanoviště pro 
Cikány a irské Travellery), zpráva o šetření CRE v Anglii a Walesu, Londýn: CRE, s. 2, 
k dispozici na http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/commonground_report.pdf  (29. 
9. 2009). 
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kde Cikáni a irští Travelleři půdu nevlastní a nebylo vydáno územní rozhodnutí 
k jejich využití jako stanoviště obytných přívěsů265. 

Stanoviště pro kočovné Romy a Sinty 

V roce 2002 byl v Horním Rakousku vytvořen nový model podporující soužití 
místních obyvatel a kočovných Romů a Sintů. Bylo založeno stanoviště 
s vhodnou infrastrukturou (včetně sanitárních zařízení až pro 25 obytných 
přívěsů). Toto opatření financovalo město Braunau a proběhla konzultace se 
sdružením Ketani. Pořizovací náklady na vytvoření stanoviště dosáhly částky 
147 000 EUR a roční provozní náklady se pohybují v rozpětí 8 000 až 
9 000 EUR, z čehož se 5 000 až 6 000 EUR daří pokrýt nájemným ze samotného 
stanoviště. Provoz stanoviště obytných přívěsů zajišťuje mezikulturní síť 
nevládní organizace Romů a Sintů (RoSi)266. 

4.2 Přístup k veřejným inženýrským sítím a 
infrastruktuře 

Podle Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva „musí přiměřené 
bydlení zajišťovat určitou vybavenost nezbytnou pro zdraví, bezpečnost, pohodlí 
a výživu. Všichni uživatelé práva na přiměřené bydlení by měli mít udržitelný 
přístup ke společným přírodním zdrojům, nezávadné pitné vodě, energii na 
vaření, vytápění a osvětlení, sanitárním a hygienickým zařízením, prostředkům 
pro uchovávání potravin, odvozu odpadu, odkanalizování stanoviště a k 
pohotovostní službě“. Výbor CERD dále rozebírá bydlení týkající se Romů, 
přičemž státům doporučuje, aby přijaly zvláštní opatření k zajištění 
nediskriminace. Státy by měly také například zapojit Romy do projektů bydlení a 
vystupovat pevně proti diskriminačním praktikám v oblasti bydlení ze strany 
místních orgánů i soukromých vlastníků. Státy musejí také podle výboru CERD 
postupovat proti „místním opatřením, která Romům upírají právoplatný pobyt, a 
proti nezákonnému vyhánění Romů a […] umísťování Romů do tábořišť mimo 
obydlené oblasti, která jsou izolovaná a bez přístupu ke zdravotní péči a další 
vybavenosti“. Výbor navíc státy vyzývá, aby přijaly nezbytná opatření k zajištění 

                                                      
 
265  Viz internetové stránky CRE Gypsies and Irish Travellers: The facts (Cikáni a irští Travelleři: 

fakta), k dispozici na http://83.137.212.42/sitearchive/cre/gdpract/g_and_t_facts.html#one 
(3. 10. 2009). 

266  Vyjádření provincie Horní Rakousko je obsaženo v dokumentu: Austria/Bundeskanzleramt 
(2009) Rückmeldung zum Informationsersuchen Focal Point – Fragenkatalog Housing 
Conditions of Roma a Travellers; österreichische Gesamtstellungnahme, nepublikovaný 
rukopis, a G. Kücher (2006) Fahrende Roma und Sinti in Österreich im beginnenden 
21. Jahrhundert, Vienna, diplomová práce, s. 14–31, vyjádření starosty Braunau/Inn na 
požádání (25. 3 .2009). 



Podmínky bydlení Romů a Travellerů v EU  
 

66 

„tábořišť pro romské kočovné skupiny nebo stanovišť pro obytné přívěsy 
Travellerů s veškerou nezbytnou vybaveností“267. 

Důkazy shromážděné v kontextu tohoto výzkumu nasvědčují tomu, že tyto 
podmínky nejsou vždy dodržovány, jelikož mnoho Romů a Travellerů nemá 
udržitelný přístup k veřejným inženýrským sítím a službám. Například v Polsku 
ukazují regionální údaje z vojvodství Świętokrzyskie za rok 2001, že 85 ze 125 
sledovaných bytů bylo bez tekoucí vody268. Na Slovensku ukázala studie z roku 
2004269, že pouze 19 procent romských osad mělo kanalizaci, 41 procent mělo 
přístup k dodávkám plynu a 63 procent mělo přístup k dodávkám vody, i když 
přístup k dodávkám elektřiny ze sítě mělo 91 procent osad. Každá pátá osada 
nebyla přístupná po veřejné komunikaci. V Rumunsku zpráva z roku 2007 
konstatuje, že Romové jsou mnohem více znevýhodněni než ostatní etnické 
skupiny v přístupu k veřejným inženýrským sítím: 75 procent nemá přístup 
k dodávkám plynu (ostatní 21 procent), 72 procent nemá přístup ke kanalizaci 
(ostatní 15 procent), 73 procent nemá v domě tekoucí vodu (ostatní 10 procent), 
12 procent nemá dodávky elektřiny (ostatní 1 procento) a 14 procent používá 
k vytápění svých domovů odpad nebo je vůbec nevytápí (ostatní 2 procenta)270.  

Neformální osady postavené bez zákonného povolení mnohdy nejsou napojeny 
na veřejné inženýrské sítě, např. rozvody elektřiny, tekoucí vodu, kanalizační 
soustavy atd., nebo k nim nejezdí veřejná doprava. Případy zvláště špatných 
podmínek bydlení a nedostatečné infrastruktury lze sledovat v celé EU. 
Například v řeckém městě Komotini žije podle zprávy ze sdělovacích prostředků 
z roku 2007 asi 350 romských rodin v plechových boudách se dvěma přípojkami 
vody; 60 z jejich dětí bylo v listopadu 2007 hospitalizováno s hepatitidou typu A 
a proti snaze přestěhovat rodiny do blízkých oblastí se postavili místní neromští 
obyvatelé271. Zpráva OSN z roku 2009272 svědčí o tom, že osady, do nichž byli 
Romové v roce 2000 přestěhováni, nadále postrádají základní vybavenost a 

                                                      
 
267  CERD (2000) Obecné doporučení č. 27, Diskriminace Romů, odst. 30–32, k dispozici na:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendocu

ment (12. 10. 2009). 
268  L. Zakrzewski (2002) Report: „Social Mapping of the Roma in Świetokrzyskie Voivodship 

2001“ (Sociální mapování Romů ve vojvodství Świetokrzyskie), Kielce: Úřad pro 
hospodářskou politiku a regionální rozvoj, s. 36. 

269  M. Jurásková, E. Kriglerová, J. Rybová (2004) Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004, 
Bratislava: Úrad vlády SR. Některé údaje jsou k na internetových stránkách OPGRC: 
http://romovia.vlada.gov.sk/3554/list-faktov.php (29. 9. 2009). 

270  G. Badescu, V. Grigoras, C. Rughinis, M. Voicu, O. Voicu, (2007) Roma Inclusion Barometer 
(Barometr romské integrace), Bukurešť: Open Society Foundation, s. 33. 

271  D. Damianos, „Ο μαχαλάς της ηπατίτιδας“, Ta Nea (21. 12. 2007), k dispozici na: 
http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20071221&nid=6939324&sn=&spid=876Official 
(22. 6. 2009). 

272  Valné shromáždění OSN, Rada pro lidská práva, A/HRC/10/11/Add.3, 18. února 2009 Podpora 
a ochrana všech lidských práv, občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních 
práv, včetně práva na bydlení, zpráva nezávislého odborníka na otázky menšin Gaye 
McDougalla, s. 15, odst. 53–55, k dispozici na: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/10session/A.HRC.10.11.Add.3.pdf 
(12. 7. 2009). 
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veřejné inženýrské sítě. Zpráva uvádí příklad osady Spata nedaleko Athén, kde 
pobývá dvacet rodin v prefabrikovaných bytových jednotkách, které nemají 
žádné rozvody elektřiny, tekoucí vody ani službu pravidelného odvozu odpadu, a 
namísto nich používají generátory a dvě zásobní nádrže na vodu273. 

Existují určité důkazy nasvědčující tomu, že v některých členských státech je 
situace lepší, například ve Slovinsku, kde má 51 procent romských domácností 
přístup k dodávkám elektřiny ze sítě a 75 procent má tekoucí vodu274. Podobně 
ve Španělsku se uvádí, že 80 procent romského bydlení je uspokojivé úrovně 
z hlediska vybavenosti a služeb275. 

V některých členských státech jsou v přístupu k veřejným službám a 
infrastruktuře mezi jednotlivými romskými skupinami rozdíly. Například se 
uvádí, že ve Slovinsku „autochtonní“ Romové žijící v osadách mají horší přístup 
k občanské vybavenosti než městští „neautochtonní“ Romové276. Podobně ve 
Švédsku mají některé komunity s převažující populací imigrantů a menšin 
(včetně Romů) – jako například Nackta v Sundvallu – omezený přístup 
k inženýrským sítím, a zvláště pak k odvozu odpadu277. 

V některých případech je přístup k veřejným inženýrským sítím regulován ad 
hoc, například v Bulharsku, kde podle průzkumu, který v roce 2007 provedl 
Open Society Institute278, 29 procent dotazovaných Romů tvrdilo, že nezaplacení 
faktur za elektřinu u jednotlivých spotřebitelů může vést k odpojení celé 
sousedské komunity.  

Přístup k veřejné dopravě v romských komunitách a osadách do značné míry 
závisí na jejich lokalitě a velikosti. Například v Maďarsku existují problémy se 
segregovanými oblastmi větších osad a izolovaných malých vesnic279, přestože 
přístup k veřejné dopravě v segregovaných městských oblastech může být 

                                                      
 
273  Valné shromáždění OSN, Rada pro lidská práva, A/HRC/10/11/Add.3, 18. února 2009 Podpora 

a ochrana všech lidských práv, občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních 
práv, včetně práva na bydlení, zpráva nezávislého odborníka na otázky menšin Gaye 
McDougalla, s. 15, odst. 53–55, k dispozici na: 53–55, k dispozici na: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/111/77/PDF/G0911177.pdf?OpenElement 
(29. 9. 2009). 

274  N. Babič Ivaniš, Š. Urh, V. Klopčič, M. Adamič (2006) „Raziskava izobraževalnih in poklicnih 
interesov Romov“, N. Žagar, V. Klopčič (eds) Poklicno informiranje in svetovanje za Řím – 
PISR, Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, s. 210–212. 

275  Viz Fundación Secretariado Gitano (FSG) (2008) Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en 
España 2007, k dispozici na: http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda 
(22. 12. 2008). 

276  Slovinsko/Urad za narodnosti (2004) Poročilo o položaju Romov v Republiki Sloveniji (2004). 
277   DO (2008) Diskriminiering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s 

särskilda arbete under åren 2006–2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden. 
278  А. Пампоров, Д. Колев, Т. Крумова, И. Йорданов (2008) Ромите в България: 

Информационен справочник, Sofie: Институт „Отворено общество“-София, s. 46, 
k dispozici na: http://www.osi.bg/downloads/File/RomaGuideFinal.pdf (30. 3. 2009). 

279  Databáze deprivovaných mikroregionů na: http://www.nfu.hu/tervezesi_dokumentumok  (21. 5. 
2009). 
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v případě menších osad podobný jako v ostatních částech města. Ve Španělsku 
je pro romské sousedské komunity a osady problémem omezený přístup 
k veřejné dopravě280. Podobně v Rumunsku výsledky Barometru romské 
integrace ukazují, že procento Romů, kteří uvádějí, že veřejná doprava v jejich 
oblasti „schází“ nebo „špatně funguje“, je vyšší (50 procent) než v případě 
neromských obyvatel (31 procent)281. 

Existuje řada dobrých příkladů stanovišť pro Travellery s dobrou infrastrukturou, 
vhodně umístěných tak, aby zajišťovala dobrý přístup ke zdravotnickým, 
vzdělávacím a dalším místním službám. Omezený počet stanovišť však může 
vést k přelidnění s možnými zdravotními riziky. V Belgii, Francii, Irsku a 
Spojeném království je přístup Travellerů k vodě, elektřině, veřejné dopravě a 
kanalizaci na veřejných stanovištích nadále uváděn jako problematický. 
Například v Belgii, přestože oficiální stanoviště ve Flandrech mají k veřejným 
inženýrským sítím obecně dobrý přístup, služby na nelegálních stanovištích jinde 
v zemi nejsou nebo jsou nekvalitní, zvláště odvoz odpadu282. Ve Francii je 
přístup k vodě a elektřině poskytován pouze dočasně, a to i pro Travellery, kteří 
zde žijí trvale nebo na stanovištích, která sami vlastní283.  

4.3 Cenová dostupnost 

Podle Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva by „finanční náklady 
osob nebo domácností spojené s bydlením měly být na takové úrovni, aby 
dosažení dalších základních potřeb a spokojenost s nimi nebyly ohroženy nebo 
narušeny“. 

Shromážděné důkazy nasvědčují tomu, že v celé EU mnoho Romů a Travellerů 
s obtížemi hradí měsíční nájemné za odpovídající soukromé bydlení a vzhledem 
k nezaměstnanosti jich jen málo bude schopno předložit bankám doklad o stálém 
zaměstnání pro získání hypotéky. Dokonce i v případech, kdy se naskytne 
příležitost koupit nemovitost za nízkou cenu, jako například v členských státech 
bývalého komunistického bloku během procesu privatizace bydlení při přechodu 
k demokracii, si mnozí Romové nemohli dovolit koupit své byty nebo je prodali, 
                                                      
 
280  Viz Fundación Secretariado Gitano (FSG) (2008) Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en 

España 2007, k dispozici na: http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda 
(22. 12. 2008). 

281  G. Badescu, V. Grigoras, C. Rughinis, M. Voicu, O. Voicu, (2007) Roma Inclusion Barometer 
(Barometr romské integrace), Bukurešť: Open Society Foundation, s. 32. 

282  Vlaams Minderheded Centrum (2006) Standplaatsenbeleid: analyse en aanbeveling, 
k dispozici na: http://www.vmc.be (15. 3. 2009). 

283  Memorandum Thomase Hammarberga, komisaře Rady Evropy pro lidská práva, po jeho 
návštěvě Francie ve dnech 21. až 23. května 2008, CommDH(2008)34, Štrasburk, 20. listopadu 
2008, k dispozici na: 
http://www.unhcr.org/refworld/country,,COECHR,,FRA,4562d8b62,492a6da72,0.html 
(3. 10. 2009). 
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aby získali prostředky na další potřeby, což mělo dlouhodobě závažné negativní 
důsledky na jejich šance zajistit si přiměřené bydlení.  

Romové a Travelleři riskují, že se stanou atraktivními klienty bezohledných 
pronajímatelů, kteří za nevyhovující ubytování účtují přemrštěné nájemné. 
Například v České republice v Ústí nad Labem došlo po privatizaci státem 
vlastněných domů obývaných většinou Romy k neúměrnému zvýšení nájemného, 
přestože nemovitosti byly ve špatném stavu, což u mnohých nájemců vedlo ke 
vzniku velkých dluhů vůči novému majiteli, který účtoval vysoké úrokové 
sazby284.  

Pro někoho, kdo má velmi malý příjem, může být obtížné platit i nízký nájem, 
například v sociálním bydlení. Jestliže úřady nepřijímají opatření k tomu, aby 
pomáhaly nájemníkům hradit nájem, mohou se nahromadit velké dluhy, které 
vedou k vystěhování. Například podle zprávy Nadace Milana Šimečky úřady 
v některých romských sousedských komunitách na Slovensku tolerovaly 
nepravidelné platby nájemného tak dlouho, až dluhy dosáhly značné výše, jako 
například na košickém romském sídlišti Luník IX, kde dluhy dosáhly částky 
jedné miliardy slovenských korun285. 

Byly hlášeny také pozitivní iniciativy podporující Romy v lepším plánování 
jejich rodinného rozpočtu. Například na Slovensku286 a v České republice287 lze 
v případě osob s nárokem na příspěvek na bydlení, které jej nevyužívají náležitě, 
uplatnit mechanismus „zvláštního správce“ - úřady mohou jmenovat obec (nebo 
jakoukoli osobu) jako „zvláštního správce“ příspěvku, který je použit k úhradě 
dluhů a nájemného a energií po splatnosti, čímž se zabrání vystěhování. Místní 
orgány však nemusejí být ochotny toto opatření využívat, protože pro ně může 
znamenat další administrativní zátěž, takže dluhy mohou dále narůstat a vést 
k nucenému vystěhování288. 

                                                      
 
284  M. Brož, P. Kintlová, L. Toušek (2007). Kdo drží černého Petra. Sociační vyloučeni v Liberci, 

Plzni a Ústí nad Labem. Praha: Člověk v tísni – společnost při České televizi, k dispozici na: 
http://www.integracniprogramy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=525:kdo-
dri-erneho-petra-socialni-vyloueni-v-liberci-plzni-a-usti-nad-lbaem&catid=482:analyzy-a-
vyzkumy&Itemid=272 (15. 4. 2009). 

285  Nadace Milana Šimečky, Centrum pro práva bydlení a otázky vystěhování (Centre on Housing 
Rights a Evictions), Evropské středisko pro práva Romů (2006) Nucená vystěhování na 
Slovensku v roce 2006: shrnutí, s. 5. 

286  Slovensko/zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov (11. 11. 2003). 

287  Česká republika/Ministerstvo práce a sociálních věcí (2000) Metodický postup při sociální 
práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 
bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář č. 5/2000. K 
dispozici na: http://epolis.cz/download/pdf/materials_13_1.pdf (21. 9. 2009). 

288  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Česká republika (2009), Tematická studie podmínek 
bydlení Romů a Travellerů. 
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V některých případech možná nejsou informace o dostupnosti dotací na bydlení 
účinně sdělovány. Například v Polsku si romští aktivisté stěžovali, že pověření 
úředníci o tom, že jsou k dispozici dotace na bydlení, Romy neinformují289. 

Nadbytečně přísné kvalifikační podmínky pro příspěvky na bydlení mohou 
rovněž mít dopad na to, zda si nájemci s nízkými příjmy mohou dovolit 
pravidelnou úhradu nájemného. Například během sociální reformy v letech 
2003/2004 zavedlo Slovensko plošný příspěvek na bydlení bez ohledu na 
skutečné náklady, které mohou být výrazně vyšší než příspěvek. Navíc jen asi 
polovina domácností290 s nárokem na sociální příspěvky pobírá příspěvek na 
bydlení, zřejmě v důsledku přísných podmínek tohoto příspěvku, které mnozí 
Romové nemohou splnit, především291 požadavek hradit pravidelně nájemné a 
účty nebo mít s majitelem dohodu o úhradě dluhu.  

Zprávy rovněž upozorňují na to, že v některých případech Romové a Travelleři 
platí za energie nepoměrně vyšší sazby. Například na Slovensku uváděla Nadace 
Milana Šimečky případy romských nájemníků v sociálním bydlení, kterým jsou 
za energie účtovány přemrštěné částky292. Ve Spojeném království uvedla 
komise CRE obavy z poměrně vysokých cen energií na stanovištích 
Travellerů293. Travelleři ve Francii podmínky pro příspěvky na bydlení obvykle 
nesplňují, protože obytné přívěsy nejsou považovány za formu bydlení, avšak 
údajně některé kanceláře CAF (Caisse d'allocations familiales) [Úřad pro rodinné 
dávky] Travellerům poskytují bezúročné půjčky nebo půjčky s nízkým úrokem 
na nákup nebo renovaci obytných přívěsů294. 

                                                      
 
289  Rozhovor s Romským poradenským a informačním střediskem, 2. 2. 2009, národní kontaktní 

místo sítě RAXEN Polsko (2009), Tematická studie podmínek bydlení Romů a Travellerů. 
290  Na konci roku 2008 mělo nárok na příspěvek na bydlení 92 082 domácností z celkového počtu 

153 516 domácností pobírajících sociální příspěvky; zdroj: Slovensko/Ústredie práce, 
sociálnych vecí a rodiny (2009) Štatistiky: Nezamestnanosť a sociálne dávky Február 2009, 
k dispozici na:  

 http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/E95AC40BA6F6159EC12575660031E9E7?OpenDocument 
(25. 3. 2009). 

291  Slovensko/Zákon č. 599/2003 Z. Z. o pomoci v hmotnej núdzi (11. 11. 2003). 
292  Nadace Milana Šimečky, Centrum pro práva bydlení a otázky vystěhování (Centre on Housing 

Rights a Evictions), Evropské středisko pro práva Romů (2006) Nucená vystěhování na 
Slovensku v roce 2006: shrnutí, s. 6. 

293  Komise pro rasovou rovnost (2006) Common Ground: Equality, good race relations a sites for 
Gypsies a Irish Travellers (Společný základ: rovnost, dobré rasové vztahy a stanoviště pro 
Cikány a irské Travellery): zpráva o šetření CRE v Anglii a Walesu, Londýn: CRE. 

294  Rozhovor s Asociací pro romská studia (Gypsy Study Association), národní kontaktní místo 
sítě RAXEN Francie (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů a Travellerů. Viz 
Fondation Abbé Pierre (2006) Les Cahiers du mal-logement de la Fondation Abbe Pierre: Les 
difficultés d’habitat et de logement des «Gens du Voyag », Janvier [nadace Abbého Pierra, 
Zápisky nadace Abbého Pierra o špatném bydlení: potíže francouzských Travellerů v oblasti 
bydlení], k dispozici na:  

 http://www.fondation-abbe-pierre.fr/_pdf/cahier_gdv.pdf (10. 9. 2009). 
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Zajištění cenové dostupnosti vlastního bydlení  

„V našem starém domě bylo nebezpečno. V novém domě je všechno v pořádku. 
Bez tohoto programu bychom se nikdy nemohli přestěhovat.“ – romský příjemce 
pomoci 

Program bydlení a sociální integrace (Housing and Social Integration 
Programme, HSIP) v Maďarsku je komplexním vládním programem, který má 
zlepšit sociální integraci Romů. V obci Kerecsend bylo cílů HSIP – bydlení a 
sociální integrace – dosaženo nákupem tří nových „domů počáteční pomoci“ 
v integrovaných oblastech a také renovací starých domů v segregovaných 
oblastech. Mladé romské rodiny, které se do „startovacích domů“ nastěhovaly, 
souhlasily, že budou platit nájemné. Vedle toho souhlasily s tím, že budou platit 
další částku, kterou budou spořit na pořízení vlastního nového domu. To 
znamená, že si v budoucnosti mohou pořídit své vlastní bydlení, ale také to, že 
program je udržitelný, protože umožňuje novým rodinám nastěhovat se do 
„domu počáteční pomoci“. V Szomolyi bylo deset rodin přestěhováno 
z „pravěkého“ do moderního bydlení v obci, dále byl pro místní romské sdružení 
zakoupen komunitní dům a bylo provedeno několik dalších podpůrných opatření, 
včetně školení a následné práce s přestěhovanými rodinami.  

FRA (2009), případová studie: Potírání segregace Romů v bydlení, Maďarsko  

4.4 Obyvatelnost  

Podle Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva „musí být přiměřené 
bydlení obyvatelné v tom smyslu, že obyvatelům poskytuje odpovídající prostor 
a chrání je před chladem, vlhkem, horkem, deštěm, větrem nebo dalšími 
zdravotními hrozbami, nebezpečím plynoucím z konstrukce stavby a přenašeči 
chorob. Fyzická bezpečnost obyvatel musí být rovněž zaručena“.  

Agentura, dříve působící jako EUMC, uvádí ve zprávě z roku 2005 „Migranti, 
menšiny a bydlení: vyloučení, diskriminace a antidiskriminace v 15 členských 
státech EU“ (Migrants, Minorities and housing: Exclusion, discrimination and 
anti-discrimination in 15 EU Member States)295 (pokrývá 15 členských států EU) 
několik případů zvláště špatných podmínek bydlení, zvláště v neformálních 
romských osadách. I přes snahu mnoha členských států zlepšit kvalitu bydlení 
nasvědčuje zpráva sítě RAXEN tomu, že dosud bylo dosaženo jen malého 

                                                      
 
295  EUMC (2005) Migrants, Minorities and housing: Exclusion, discrimination and anti-

discrimination in 15 EU Member States (Migranti, menšiny a bydlení: vyloučení, diskriminace 
a antidiskriminace v 15 členských státech EU); k dispozici na: 
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/CS-Housing-en.pdf (29. 9. 2009). 
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pokroku. To konstatovaly také zprávy mezinárodních organizací, včetně Rady 
Evropy.  

Důkazy poskytnuté sítí RAXEN ukazují, že častým problémem je přelidnění. 
Například v Bulharsku průzkum v rámci Rozvojového programu OSN (United 
Nations Development Programme, UNDP) v roce 2004 ukázal, že v průměru 
připadá na každého člena romské domácnosti 0,76 místnosti, zatímco na každého 
člena domácnosti většinové populace připadá 1,58 místnosti, přičemž průměrná 
plocha romské bytové jednotky je 15 m2 oproti 34 m2 v domácnostech většinové 
populace296. 

Podmínky bydlení obecně mohou být velmi špatné v neformálních osadách, kde 
lidé žijí ve stanech nebo boudách zhotovených z plastů, recyklované lepenky a 
dalších sesbíraných materiálů. V Itálii byly podmínky v romských tábořištích 
popsány nevládními organizacemi297 jako hrozné. Ve své zprávě o Portugalsku 
konstatovala komise ECRI, že „[…] odsuzuje skutečnost, že velký počet Romů 
nadále žije v obtížných, ne-li velmi obtížných podmínkách, a to i přes pokrok, 
kterého bylo v této oblasti dosaženo v posledních letech [prostřednictvím 
programu obnovy bydlení (Re-housing Programme)]“298. V Řecku uvádí výroční 
zpráva řeckého veřejného ochránce práv za rok 2008 popis situace 
v neformálních osadách starostou athénské metropolitní oblasti: „Romové žijí 
v tragických podmínkách vedle skládek, v boudách, bez vody a elektřiny, bez 
základní hygieny, mezi hlodavci a vydáni na pospas extrémním povětrnostním 
podmínkám a jevům, sužováni epidemickými chorobami způsobenými 
především odpadky, za jejichž svoz a odstraňování ze všech oblastí Attiky jsou 
placeni“299. 

 

                                                      
 
296  UNDP (2004) Faces of Poverty, Faces of Hope (Tváře chudoby, tváře naděje), s. 16, 

k dispozici na: http://vulnerability.undp.sk/DOCUMENTS/bulgaria.pdf (30. 3. 2009). 
297  Evropské středisko pro práva Romů, Centrum pro práva bydlení a otázky vystěhování (Centre 

on Housing Rights and Evictions), osservAzione, Sucar Drom (2008) Písemné připomínky o 
Itálii předložené ke zvážení Výboru pro odstranění rasové diskriminace OSN na jeho 
72. zasedání, s. 13, k dispozici na: http://www.osservazione.org/documenti/CERD-Report-
2008%20_IT_.pdf (15. 3. 2009). 

298  Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (2007), Třetí zpráva o Portugalsku (Third 
Report on Portugal), s. 28, k dispozici na: 
http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_03/03_CbC_eng/PRT-CbC-III-2007-4-
ENG.pdf (11. 3. 2009). 

299  Případ veřejného ochránce práv č. 16048/2007; The Greek Ombudsman Annual Report 2008 
(Výroční zpráva řeckého veřejného ochránce práv za rok 2008), s. 40, k dispozici na: 
http://www.synigoros.gr/annual_2008_gr.htm (2. 10. 2009). 
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Zlepšování obyvatelnosti romských obydlí  

Program bydlení a sociální integrace maďarské vlády (Housing a Social 
Integration Programme, HSIP) prováděný v Kerecsendu zahrnoval renovaci 
romských domů, které jsou ve stavu ohrožujícím život, a také renovaci veřejných 
ploch, a to výstavbou chodníků a obnovou ulic, položením plynového řadu, 
vyčištěním veřejných studní, výstavbou nového hřiště a obnovou veřejných 
prostranství v centrálních oblastech obce. Způsob provádění těchto renovací byl 
novátorský v tom, že vycházel z poptávky a zdrojů. Po průzkumu podmínek 
domů nebyly renovace prováděny pouze odbornými pracovníky; příjemci pomoci 
s předchozími zkušenostmi ze stavebnictví byli dočasně zaměstnáni, aby práci 
provedli sami. V případech, kdy obyvatelé dokázali provést menší opravy svých 
domů svépomocí, jim byl poskytnut pouze stavební materiál.  

Agentura FRA (2009), případová studie: Potírání segregace Romů v bydlení, 
Maďarsko 

 

Revitalizační projekt 

Revitalizační projekt v německém Koblenzi, označovaný jako „Unterer 
Asterstein“, má za cíl zlepšit podmínky bydlení a kvalitu života v sociálně 
znevýhodněné sousedské komunitě. Největší cílovou skupinou projektu bylo 260 
nájemníků znevýhodněných především sociálně, z nichž 50 procent byly rodiny 
Sintů. Projekt vedlo město Koblenz a nevládní místní bytová společnost 
Koblenzer WohnBau GmbH. Projekt byl schválen v prosinci 2000 a revitalizace 
začala v létě 2003. Celkové náklady dosáhly výše 11,1 milionu EUR a byly 
financovány v rámci národního programu „Sociální město“. Financování bylo 
rozděleno rovnoměrně mezi vládu spolkové země Porýní-Falcko a bytovou 
společnost Koblenzer WohnBau300. 

4.5 Lokalita 

Podle Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva „musí být přiměřené 
bydlení v lokalitě, která umožňuje přístup k pracovním příležitostem, zdravotním 
službám, školám, centrům péče o děti a další sociální vybavenosti. To platí jak ve 
velkých městech, tak i ve venkovských oblastech, kde časová a finanční 

                                                      
 
300  Bauforum Rheinland-Pfalz (2004) Mehrfamilienhäuser der 20er bis 60er Jahre – 

Sanierungsbeispiele aus Rheinland-Pfalz, k dispozici na: 
http://bauforum.rlp.de/download/mfh.pdf (25. 3. 2009). 
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náročnost cestování na pracoviště a zpět může nepřiměřeně zatěžovat rozpočty 
chudých domácností. Podobně by také obydlí neměla být stavěna 
v kontaminovaných lokalitách nebo v těsné blízkosti zdrojů znečištění, které 
ohrožují právo obyvatel na zdraví“. Státy musejí podle výboru CERD také 
postupovat proti „místním opatřením, která Romům upírají právoplatný pobyt, a 
proti nezákonnému vyhánění Romů a […] umísťování Romů do tábořišť mimo 
obydlené oblasti, které jsou izolované a bez přístupu ke zdravotní péči a další 
vybavenosti“301. 

Důkazy z tematických studií sítě RAXEN ukazují, že mnoho Romů a Travellerů 
žije v lokalitách, které tyto podmínky nesplňují, zvláště v neformálních osadách. 
Například ve Španělsku ukazuje studie z roku 2006, že přístup k střediskům 
odbornému vzdělávání má v místě méně než polovina (41,9 procent) 
sousedských komunit, kde žije většina Romů, což je velmi málo v porovnání 
s neromskou populací302. Ve Spojeném království ukazuje výzkum provedený 
v letech 2001/2002 Centrem pro urbanistická a regionální studia při 
Birminghamské univerzitě, který se týkal rozsahu a kvality obecních stanovišť 
pro Cikány / Travellery v Anglii, že většina stanovišť Travellerů je umístěna dále 
než 1 km od pošty a více než třetina dále než 1 km od zastávky veřejné dopravy, 
přičemž asi polovina všech stanovišť trpí v určité míře problémy kvůli přilehlým 
pozemkům nebo aktivitám na nich probíhajícím303. Aby ministerstvo pro obce a 
místní správu umožnilo ve Spojeném království plánování a rozvoj kvalitních 
udržitelných stanovišť, zveřejnilo v roce 2008 užitečného průvodce správnou 
praxí s názvem Designing Gypsy and Traveller Sites (Navrhování stanovišť pro 
Cikány a Travellery)304, kde je věnována zvláštní pozornost otázce lokality 
v souladu s Oběžníkem 01/2006 Plánování stanovišť obytných přívěsů pro 
Cikány a Travellery. Vedle toho, že průvodce obrací pozornost k otázkám zdraví 
a bezpečnosti při výběru lokality pro stanoviště, zdůrazňuje také, že „stejně jako 
v případě jakékoli jiné formy bydlení budou mít nevhodně umístěná stanoviště 
bez snadného přístupu k hlavním silnicím nebo službám veřejné dopravy neblahý 
dopad na schopnost obyvatel najít si nebo udržet zaměstnání, navštěvovat školu, 
zařízení pro další vzdělávání nebo odbornou přípravu, zajistit si přístup ke 
zdravotním službám a nákupním zařízením. Navíc by snadný přístup k místním 
službám a k sociálním kontaktům s ostatními obyvateli v komunitě měl pomoci 

                                                      
 
301  CERD (2000) Obecné doporučení č. 27, Diskriminace Romů, odst. 31–32, k dispozici na:  
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendocu

ment (12. 10. 2009) 
302  Centro de Investigaciones Sociológicas (2006) Encuesta sociológica a los hogares de la 

población gitana, k dispozici na: 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=7820&cuestionario=90
34&muestra=14325 (16. 1. 2009). 

303  Spojené království/Úřad místopředsedy vlády (2003) Local Authority Gypsy/Traveller Sites in 
England (Obecní stanoviště pro Cikány/Travellery), s. 75–93, k dispozici na: 
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (16. 1. 2009). 

304  K dispozici na: 
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/designinggypsysites.pdf (1. 10. 2009). 
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odstranit mýty a vžité představy, které mohou vyvolávat napětí v komunitě, a 
namísto toho podpořit větší smysl pro komunitu se společnými zájmy“.  

Kvalitu i lokalitu nabízeného ubytování mohou ovlivnit kritéria pro přidělování 
sociálního bydlení. Například v České Republice v Plzni údajně místní orgány 
nabízely osobám, které na základě jejich jména identifikovaly jako Romy, 
ubytování pouze v určitých lokalitách305. V Itálii v Bolzanu jsou místní Sintové a 
Romové žijící v sociálním bydlení soustředěni do jedné oblasti306. Ve Švédsku 
prohlásil v roce 2002 místní úředník, že jeho město „nemůže přijmout více 
cikánů“, protože „koncentrované bydlení v již tak sociálně citlivé obytné oblasti 
vede k téměř nezvládnutelným problémům“307. 

Romové a Travelleři žijící v neformálních osadách na periferii obcí a měst mají 
špatný přístup k veřejným službám, zaměstnání a školám. Například národní 
kontaktní místo sítě RAXEN informovalo o tom, že v Daugavpils v Lotyšsku 
žije mnoho romských rodin daleko od škol nebo služeb státní správy308. Na 
Slovensku romští příjemci projektu veřejného bydlení uvedli: „Je to moc daleko. 
Když člověk něco potřebuje, nemůže jen tak dojít do vsi. Kdyby aspoň byl 
chodník; teď musíme chodit po hlavní silnici, kde jezdí auta. Před čtyřmi nebo 
pěti měsíci tam auto zabilo chlapce“309.  

Neformální osady a stanoviště a někdy i sociální bydlení jsou často v blízkosti 
ekologických nebezpečí, jak se uvádí v případě Bulharska, Řecka, Francie, 
Rumunska a Slovenska. V Irsku zdůraznila zpráva za rok 2008, že 
82,5 procenta stanovišť nebo programů skupinového bydlení pro Travellery má 
v blízkosti nějaký druh ekologického nebezpečí (stožár elektrického vedení, 
sloupy telefonního vedení, skládky, hlavní silnici, průmyslové znečištění)310. Ve 
Spojeném království ukazují údaje z let 2001/2002, že asi polovina všech 

                                                      
 
305  M. Brož, P. Kintlová, L. Toušek (2007). Kdo drží černého Petra. Sociální vyloučení v Liberci, 

Plzni a Ústí nad Labem. Praha: Člověk v tísni – společnost při České televizi, k dispozici na: 
http://www.integracniprogramy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=525:kdo-
dri-erneho-petra-socialni-vyloueni-v-liberci-plzni-a-usti-nad-lbaem&catid=482:analyzy-a-
vyzkumy&Itemid=272 (15. 4. 2009). 

306  Evropské středisko pro práva Romů, Centrum pro práva bydlení a otázky vystěhování (Centre 
on Housing Rights and Evictions), osservAzione, Sucar Drom (2008) Písemné připomínky o 
Itálii předložené ke zvážení Výboru pro odstranění rasové diskriminace OSN na jeho 
72. zasedání, s. 13, k dispozici na: http://www.osservazione.org/documenti/CERD-Report-
2008%20_IT_.pdf (15. 3. 2009). 

307  DO (2008) Diskriminiering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s 
särskilda arbete under åren 2006–2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden. 

308  Rozhovor s regionální kanceláří romské nevládní organizace „Nevo Drom“ v Daugavpils a 
Daugavpilském regionu – národní kontaktní místo sítě RAXEN Lotyšsko (2009) – Tematická 
studie podmínek bydlení Romů a Travellerů. 

309  Rozhovor s romským respondentem, Slovensko, 17. 3. 2009, FRA (2009), Case study: Roma 
housing projects in small communities, Slovakia (Případová studie: Projekty romského bydlení 
v malých obcích, Slovensko). 

310  K. Treadwell-Shine, F. Kane a D. Coates (2008) Traveller Accommodation in Ireland: Review 
of Policy and Practice, Dublin: Centre for Housing Research (Ubytování Travellerů v Irsku, 
Přehled politiky a praxe, Dublin: Centrum pro výzkum ubytování).  
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stanovišť je umístěna v nevhodných oblastech, 26 procent vedle dálnic nebo 
hlavních silnic, 13 procent vedle železnic, 12 procent vedle skládek odpadu a 8 
procent vedle průmyslového nebo obchodního provozu311. V Itálii regionální 
právní předpisy mnohdy výslovně stanoví, že tábořiště a tranzitní plochy by měly 
umožnit přístup ke vzdělávacím, zdravotnickým a sociálním službám a účast na 
sociálním životě v místě312. Jak však ukazuje tematická studie sítě RAXEN, tyto 
podmínky jsou v praxi jen zřídkakdy splněny.  

Obnova města v Budapešti 

Program se uskutečnil v oblasti 8. budapešťského obvodu známého jako čtvrť 
Magdolna. Cíli programu jsou sociální rehabilitace a urbanistická obnova 
v deprivované, segregované oblasti Budapešti, kde je nadměrně zastoupena 
romská populace. Program usiluje o prolomení bludného kruhu sociálního 
vyloučení obyvatel a následného sociálního úpadku oblasti. Na rozdíl od obnovy 
typu „přeměny ve čtvrť pro bohaté“ se snaží zachovat přítomnost současných 
obyvatel. K dosažení tohoto cíle vznikl komplexní program zahrnující fyzickou 
výstavbu domů a veřejných prostranství spolu s vytvořením podmínek 
umožňujících lidem uniknout z cyklu sociálního vyloučení, jako jsou podmínky 
pro vzdělání, zaměstnání a výstavba komunitního centra313. 

Segregace 

Přestože podle Výboru pro odstranění rasové diskriminace „vládní politiky 
v některých zemích možná vytvořily podmínky úplné nebo částečné rasové 
segregace, mohou podmínky částečné segregace vznikat také jako nezamýšlený 
průvodní jev činnosti soukromých osob. […] Výbor proto potvrzuje, že 
podmínky rasové segregace mohou vzniknout bez podnětu nebo přímého 
zapojení veřejných orgánů. Účastnické státy úmluvy výbor vybízí, aby 
monitorovaly všechny trendy, které mohou vést ke vzniku rasové segregace, a 
pracovaly na vymýcení všech negativních důsledků, které z ní vyplývají […]“314. 

                                                      
 
311  Spojené království/Úřad místopředsedy vlády (2003) Local Authority Gypsy/Traveller Sites in 

England, (Obecní stanoviště pro Cikány/Travellery v Anglii) s. 75–93, k dispozici na: 
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (10. 10. 2009). 

312  Regione Piemonte / LR n. 26, „Interventi a favore della popolazione zingara“ (10. 6. 1993), 
k dispozici na: 

 http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/nomadi/normativa/regionale/legge_26.pdf 
(15.03.2009). 

313  RÉV8 (2007) Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program I. Jelenlegi állásáról és 
monitoring vizsgálatáról, k dispozici na: 
http://www.rev8.hu/csatolmanyok/proj_dokok/proj_dokok_21.pdf (27. 3. 2009). 

314  Výbor pro odstranění rasové diskriminace (CERD) (1995) Obecný komentář č. 19, Rasová 
segregace a apartheid (článek 3), k dispozici na: 

 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/18c91e92601301fbc12563ee004c45b6?Opendocu
ment (8. 10. 2009). 
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Segregované prostředí zahrnuje osady, kde žijí pouze Romové / Travelleři, a 
osady s převažující populací Romů/Travellerů. K prostředím tohoto typu mohou 
patřit sousedské komunity hlavních měst, regionálních center, malých měst a 
vesnic a také neformální osady, tábořiště a stanoviště. Poloha těchto osad může 
být centrální, periferní i odlehlá315. 

Informace poskytnuté sítí RAXEN a dalšími zdroji nasvědčují tomu, že lokality 
nebo osady obývané buďto výhradně nebo z velké části Romy má několik 
členských států, například Bulharsko, Česká republika, Francie, Itálie, Kypr, 
Litva, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a 
Španělsko. Například ve Slovinsku uvedla státem zřízená odborná skupina pro 
řešení otázek prostorového uspořádání v romských osadách (Expert Group for 
Solving Spatial Issues in Roma Settlements) v roce 2007, že dvě třetiny 
romských osad v zemi jsou fyzicky oddělené od neromských obydlí316. V Itálii 
politika umísťování Romů a Sintů do „nomádských tábořišť“ nadále segreguje 
Romy a Sinty od většinové italské populace317. Útržkovité údaje o segregaci ve 
Španělsku svědčí o významných regionálních odlišnostech; zatímco nejvyšší 
podíl segregace bydlení byl zjištěn v Galicii (34 procent), je významně nižší 
v regionech Asturias (13 procent), na Baleárských ostrovech (13 procent) a 
v Kantábrii (10 procent)318. 

 V několika členských státech žije mnoho Romů ve smíšených oblastech s dalšími 
etnickými menšinami nebo imigranty. Ve Švédsku popsal tyto oblasti veřejný 
ochránce práv proti etnické diskriminaci jako socioekonomicky deprivované, 
především kvůli nižší kvalitě bydlení a se zvláště vysokým zastoupením určitých 
skupin, včetně Romů319. Švédský romský aktivista, se kterým provedlo rozhovor 
národní kontaktní místo sítě RAXEN, tvrdil, že „Romové jsou do takových 
segregovaných oblastí směrováni“320. Podobná situace byla hlášena v Belgii, kde 
Romové žijí v chudých oblastech s vysokou koncentrací imigrantů (například 

                                                      
 
315  Podle definice sociální segregace jako „prostorového oddělení populace podle jejího sociálního 

nebo socioekonomického postavení“ (Sako Musterd, Social and Ethnic Segregation in Europe: 
Levels, Causes and Effects (Úrovně sociální a etnické segregace v Evropě, příčiny a důsledky), 
Journal of Urban Affairs, 2005). 

316  J. Zupančič (2007) „Romska naselja kot posebni del naselbinskega sistema v Sloveniji“, Dela, 
č. 27, s. 215–246, k dispozici na: http://www.ff.uni-
lj.si/oddelki/geo/Publikacije/Dela/files/Dela_27/12_zupancic.pdf (29. 5. 2009).  

317  Evropské středisko pro práva Romů, Centrum pro práva bydlení a otázky vystěhování (Centre 
on Housing Rights and Evictions), osservAzione a Sucar Drom (2008) Písemné připomínky 
ohledně Itálie ke zvážení Výborem pro odstranění rasové diskriminace OSN na jeho 
72. zasedání, k dispozici na: http://www.errc.org/db/02/C9/m000002C9.pdf (10. 10. 2009). 

318  Fundación Secretariado Gitano (FSG) (2008) Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en 
España 2007, k dispozici na: http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda 
(22. 12. 2008). 

319  DO (2008) Diskriminiering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s särskilda 
arbete under åren 2006–2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden: 
http://www.do.se/Material/Gamla-ombudsmannens-material/Rapporter (1. 10. 2009). 

320  Rozhovor s romským aktivistou (28.5.2009); národní kontaktní místo sítě RAXEN Švédsko 
(2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů a Travellerů. 
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v Molenbeeku, Schaerbeeku atd.)321, v Dánsku a v Portugalsku (např. sousedská 
komunita Cucena ve městech Seixal, Pedreiras v Beja, Quinta da Torrinha 
v Lisabonu nebo Margens do Arunca v Pombalu)322. V některých případech 
mohou dobře míněné politiky zaměřené na zlepšování bydlení Romů a Travellerů 
segregaci prakticky zachovávat, nebo dokonce vytvářet. Například na Kypru 
byla zvláště vymezená osada prefabrikovaných domů umístěna do odlehlé 
lokality323. Podobné výsledky byly také hlášeny na jiných místech, včetně 
Slovenska324 a Maďarska325. 

 Segregace může být také spojena se sociálními konflikty a napětím. Například ve 
Spojeném království ukázaly výsledky šetření komise CRE326 provedeného 
v roce 2004, že přes dvě třetiny (67 %) místních orgánů v Anglii a Walesu se 
musely zabývat napětím mezi Cikány nebo irskými Travellery a ostatními členy 
veřejnosti; pro 94 procent těchto orgánů jsou jedním z hlavních problémů 
nepovolená tábořiště; 46 procent poukazuje na žádosti o vydání územního 
rozhodnutí a vynucování práva a 51 procent hovoří o nepřátelských postojích 
široké veřejnosti. Napětí v komunitě nabývá podoby hlavně stížností místních 
obyvatel vůči zastupitelstvu (61 %) a nepřátelsky laděných zpráv ve sdělovacích 
prostředcích (43 %). Zpráva komise CRE ohledně odpovědnosti sdělovacích 
prostředků uvádí: „Štvavé zprávy sdělovacích prostředků o nepovolených 
tábořištích a výstavbě vedou v nejlepším případě k napětí mezi těmi, kdo na 
těchto stanovištích žijí, a sousedními komunitami, v nejhorším případě k útokům 
na Cikány a irské Travellery. Protispolečenské chování menšinových Cikánů a 
irských Travellerů posílilo negativní vžité představy o těchto skupinách, ke škodě 
ostatních příslušníků těchto skupin“. Nejvýznamnějším celkovým důsledkem 
těchto třenic je odpor veřejnosti k poskytování dalších veřejných nebo 
soukromých stanovišť a rostoucí segregace.  

V některých případech mohou nastat také problémy při úsilí umístit Romy do 
integrovaného bydlení. Například v Polsku oznámily sdělovací prostředky, že 
v době, kdy město Pulawy provádělo program integrace, který následoval po 

                                                      
 
321  Regional Integration Center (Regionální středisko pro integraci) FOYER Brusel (2004) De 

Roma van Brussel [Romové v Bruselu]. 
322  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Portugalsko (2009) Tematická studie podmínek bydlení 

Romů a Travellerů. 
323  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Kypr (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů a 

Travellerů. 
324  Viz agentura FRA (2009), Case Study: Roma Housing projects in small communities, Slovakia 

(Případová studie: Projekty romského bydlení v malých obcích, Slovensko). 
325  Agentura FRA (2009) Case Study: Combating Roma residential segregation (Případová studie: 

Potírání segregace Romů v bydlení, Maďarsko). 
326  Komise pro rasovou rovnost (2006) Common Ground: Equality, good race relations and sites 

for Gypsies and Irish Travellers (Společný základ: rovnost, dobré rasové vztahy a stanoviště 
pro Cikány a irské Travellery), k dispozici na: 
http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/commonground_report.pdf (20. 2. 2009). 
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umístění Romů do bytových domů, si neromské rodiny stěžovaly, že mít za 
sousedy Romy představuje „nadměrné těžkosti“327. 

Romové žijící v segregovaných osadách mohou být snáze terčem násilných 
rasistických útoků. Podle zpráv nevládních organizací zemřelo od začátku roku 
2008 v důsledku přestřelek, útoků zápalnými láhvemi a dalších násilných útoků 
v segregovaných romských osadách v Maďarsku devět Romů328. Jedním ze 
znaků těchto útoků je údajně to, že oběti mnohdy bydlely na okraji 
segregovaných osad, což umožňuje pachatelům rychle uniknout329. Jak uvedla 
v roce 2008 agentura FRA, v Itálii došlo k útokům na segregovaná romská 
tábořiště v Ponticelli v Neapoli330. V roce 2009 v Rumunsku nevládní 
organizace protestovaly proti obtěžování Romů žijících v segregovaných 
obydlích v kraji Hargita331. V Belfastu v Severním Irsku se objevily zprávy 
sdělovacích prostředků o rasových útocích na skupinu bytových domů, kde žilo 
více než sto rumunských Romů332. 

Existují však také důkazy o změnách ve veřejném mínění, které následovaly po 
otevřené debatě a zlepšení komunikace. Inovativní konzultační postup – 
„deliberative poll“333 – k romským politikám v Bulharsku ukázal, že respondenti 
vyjadřovali menší podporu odděleným sousedským komunitám Romů a větší 
podporu opatřením, která by Romům pomohla získat odpovídající a legální 

                                                      
 
327  H. Bednarzewska (2006) „Sąsiedzi żyją jak pies z kotem“, KurierLubelski.pl (20. 1. 2006), 

k dispozici na: http://www.kurierlubelski.pl/module-dzial-viewpub-tid-9-pid-22512.html (29. 3. 
2009). 

328  Evropské středisko pro práva Romů (2009) Attacks against Roma in Hungary January 2008–
September 2009 (Útoky proti Romům v Maďarsku v období leden 2008 až září 2009), 
k dispozici na: http://www.errc.org/db/04/2C/m0000042C.pdf (10. 10. 2009). 

329  N. Thorpe (2009) „Hungary Roma mourn ,gang victim‘“ (Maďarští Romové truchlí za „oběť 
gangu“), zprávy BBC, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8189746.stm (7. 8. 2009). 

330 Agentura Evropské unie pro základní práva (2008) Incident Report: Violent Attacks against 
Roma in the Ponticelli district of Naples, Italy (Zpráva o incidentu: násilné útoky proti Romům 
v obvodu Ponticelli v Neapoli, Itálie), k dispozici na: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Incid-Report-Italy-08_en.pdf (19. 6. 2009). 

331  Romani CRISS (2009) Protestul organizatiilor de romi din Miercurea Ciuc - 30 iulie 2009, 
http://www.romanicriss.org/informare_mars_MC%20doc.pdf (10. 10. 2009) 

332  P. Morrison (2009) „Attacks continue on Romanians in Northern Ireland“ (Útoky na Rumuny 
v Severním Irsku pokračují), zprávy ABC (6.18.2009), 
http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=7870299 (10. 10. 2009). 

333  Deliberative Polling® je pokusem využít televizní a veřejné průzkumy veřejného mínění 
novým a konstruktivním způsobem. Nejprve proběhne průzkum mínění reprezentativního 
vzorku k daným otázkám. Po tomto základním průzkumu veřejného mínění jsou osoby ze 
vzorku pozvány na víkendové shromáždění, aby o těchto otázkách diskutovaly. Účastníkům 
jsou rozeslány a veřejně poskytnuty pečlivě vyvážené podkladové materiály. Účastníci se 
zapojí do dialogu se soupeřícími odborníky a politickými vůdci na základě otázek, které vytvoří 
v malých skupinových diskusích se školenými moderátory. Části víkendových akcí jsou 
vysílány v televizi, buďto živě, nebo v nahrané a sestříhané podobě. Po rokování jsou vzorku 
znovu položeny původní otázky. Výsledné změny mínění představují závěry, k nimž by dospěla 
veřejnost, jestliže by lidé měli příležitost být více informováni a zapojeni do řešení těchto 
otázek. Více informací na http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/ (2. 10. 2009). 
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bydlení334. Během tohoto procesu poklesl počet těch, kdo podporovali negativní 
postoje, jako například „Romové by měli žít v oddělených sousedských 
komunitách“, ze 43 procent na 21 procent a podpora represivních opatření, jako 
například „výstavba zdi okolo ghetta“ rovněž poklesla z 12 procent na 7 
procent335. 

Lze také sledovat řadu pozitivních iniciativ potírajících segregaci. Například 
v Maďarsku je financování pro místní orgány spjato s rozvojem integrovaných 
strategií urbanistického rozvoje včetně plánů proti segregaci336. Podle programu 
pro bydlení a sociální integraci (HSIP) z roku 2005 jsou místní orgány 
podporovány v provádění projektů bydlení, které se konkrétně snaží odstranit 
romská ghetta a podpořit integraci bydlení romských i neromských obyvatel337. 
Dále se zákon o rovném zacházení a podpoře rovných příležitostí z roku 2003338 
konkrétně zabývá otázkou segregace bydlení339. Dobré praktické postupy byly 
také hlášeny ve Španělsku v autonomních oblastech Andalusie a Madridu, kde je 
integrované bydlení poskytováno obyvatelům neformálních osad, včetně 
Romů340. 

V Řecku je podle zástupce Rom Net město Aghia Varvara v oblasti Velkých 
Athén dobrým příkladem toho, jak může vlastní bydlení přispívat k boji proti 
prostorové segregaci. Mnoho Romů, asi 8–10 procent z celkového počtu 
obyvatel, si na tomto malém dělnickém předměstí Athén dokázalo v předchozích 
desetiletích levně koupit půdu a v chudém, avšak nesegregovaném prostředí 

                                                      
 
334  Институт „Отворено общество“ – София (2007) Deliberative Poll® Supports Integration of 

the Roma in Bulgarian Society (Deliberative Poll® podporuje integraci Romů do bulharské 
společnosti), k dispozici na: http://www.osi.bg/downloads/File/Deliberative%20Poll_ENG.pdf 
(30. 3. 2009). 

335  Институт „Отворено общество“ – София (2007) Deliberative Poll® Supports Integration of 
the Roma in Bulgarian Society (Deliberative Poll® podporuje integraci Romů do bulharské 
společnosti), k dispozici na: http://www.osi.bg/downloads/File/Deliberative%20Poll_ENG.pdf 
(30. 3. 2009). 

336  Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) [Nový plán rozvoje Maďarska (NHDP)]; viz 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2008) Kormányzati intézkedések a lakhatási szegregáció 
visszaszorítására, k dispozici na: http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html (27. 3. 2009). 

337  Agentura FRA (2009), Case Study: Combating Roma residential segregation, Hungary 
(Případová studie: Potírání segregace Romů v bydlení, Maďarsko). 

338  Maďarsko/zákon č. CXXV. z roku 2003. 
339  Zákon stanoví specifické typologie situací souvisejících s bydlením, kde je postulát rovného 

zacházení porušován vůči osobám s chráněnými charakteristikami, které jsou diskriminovány, 
přímo či nepřímo, z hlediska státní nebo místní podpory v bydlení, preferenčních dotací nebo 
úrokových dotací, při prodeji nebo pronájmu bytů ve veřejném vlastnictví a stavebních parcel a 
kterým je odpíráno vydání nebo stanovení podmínek pro povolení ve stavebním řízení přímo 
nebo nepřímo na základě některé z chráněných charakteristik. Zákon rovněž stanoví, že 
ustanovení týkající se bydlení nemohou směřovat k neúmyslné segregaci skupin populace 
s kteroukoli z chráněných charakteristik.  

340  Agentura FRA (2009) Case Study: Improving Roma housing, Spain (Případová studie: Zlepšení 
romského bydlení, Španělsko) a Poradní výbor pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních 
menšin (2008) Second Opinion on Spain (Druhé stanovisko ke Španělsku), přijato dne 
22. února 2007, s. 5, k dispozici na: http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4858d97a2 (19. 5. 2009). 
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postupně stavět domy. Dnes jsou sociální služby tohoto města dobře rozvinuté i 
přes současná finanční omezení a nabízejí pomoc všem obyvatelům, včetně 
imigrantů (mezi nimi některým albánským Romům). Zástupce iniciativy Rom 
Net, s nímž národní kontaktní místo sítě RAXEN provádělo rozhovor, uvedl, že 
vlastnictví půdy Romy by mělo být klíčové v jakémkoli schůdném řešení bytové 
situace a v postupné integraci Romů do místní společnosti. Zpráva Rady OSN 
pro lidská práva z roku 2009 uvádí tento příklad s konstatováním, že „město 
Svatá Varvara dává kladný příklad integrace romské komunity do většinové 
společnosti bez prostorové nebo sociální segregace a s širokým zapojením do 
místního života“341. 

Integrované bydlení v Ostravě  

V roce 1997 po povodních, které v České republice v Ostravě zničily bydlení, 
vytvořila občanská iniciativa ve spolupráci s místními a národními orgány 
Vesničku soužití, nový typ bydlení poskytující kvalitní nájemní ubytování 30 
chudým rodinám, které o své domovy přišly během povodní. Deset rodin bylo 
romských, deset neromských a dalších deset smíšených: tato rovnováha je 
udržována. Příjemci se zúčastnili aktivně přípravy, výstavby a správy Vesničky 
soužití, což vedlo ke vzniku integrované multietnické komunity se silným 
pocitem vlastnictví a odpovědnosti za vesnici.  

Agentura FRA (2009), Case Study: Integrated Urban Living in Ostrava, Czech 
Republic (Případová studie: Integrované městské bydlení Ostravě, Česká 
republika) 

 

                                                      
 
341  Valné shromáždění OSN, Rada pro lidská práva, A/HRC/10/11/Add.3, 18. února 2009 

„Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural 
Rights, including the Right to Development“ (Podpora a ochrana všech lidských práv, 
občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv, včetně práva na bydlení), 
zpráva nezávislého odborníka na otázky menšin Gaye McDougalla, s. 16–17, odst. 59, 
k dispozici na: http://daccess-ods.un.org/TMP/4203667.html (2. 10. 2009). 
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Stěhování Romů do centrálních lokalit  

Romské osady se mnohdy nacházejí na periferii měst a obcí. Jednou 
pozoruhodnou výjimkou je projekt spočívající ve výstavbě sociálního bydlení 
v osadě Vaľkovňa na Slovensku, podporovaný programem rozvoje bydlení 
ministerstva výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. Pozemek pro 
výstavbu nového bydlení pro místní Romy leží v centrální oblasti, nedaleko 
městského úřadu a mezi středem osady Vaľkovňa a několika domy romských 
rodin. Obec se navíc rozhodla pro veřejné bydlení vyšší kvality (známé jako 
„standardní bydlení“) namísto méně kvalitních obydlí, která jsou pro Romy často 
budována a jsou vnímána jako symbol jejich „nižšího“ postavení. Podle 
romského příjemce pomoci se jejich bytová situace zlepšila: „Je to mnohem lepší 
než dřív. Nebylo jednoduché žít společně v jednom bytě s tchánem a tchýní a mít 
pro svou rodinu jen jeden pokoj.“  

Agentura FRA (2009), Case Study: Roma Housing Projects in Small 
Communities, Slovakia (Případová studie: Projekty romského bydlení v malých 
obcích, Slovensko)  

 

Překonávání prostorové a sociální segregace 

Projekt Città Sottili v italské Pise měl překonat prostorovou a sociální segregaci. 
Za zvláště významné pro jeho úspěch byly považovány dvě dimenze, a to 
vzdělávání a sociální podpora. Za prvé, nezletilí byli integrováni do většinového 
systému vzdělávání a dospělým byla nabídnuta odborná příprava. Za druhé, 
zapojeným rodinám byla nabídnuta sociální podpora a pomoc, aby jim umožnila 
najít vhodné soukromé ubytování a zvyknout si na nové sousedy a prostředí 
(včetně seznámení s místními školami, zdravotními středisky a místními státními 
orgány). Projekt byl zahájen v roce 2002 a do roku 2007 vedl k úspěšnému 
přestěhování více než 400 lidí z tábořišť do obytných domů ve veřejném 
vlastnictví, do ubytování v soukromém vlastnictví a přechodných ubytoven. Čtyři 
tábořiště bylo možné uzavřít a asi 200 dětí pravidelně chodilo do školy 
(s výrazným zlepšením jejich prospěchu, což některým umožnilo jít na střední 
školu – tato situace byla do té doby mimořádně vzácná)342. 

                                                      
 
342  A. Sconosciuto, A. Minghi (2007) (eds.) Le città Sottili – Programma della Città di Pisa con la 

comunità rom del territorio- Sintesi del Programma 2002–2007, Società della Salute Zona 
Pisana - Comune di Pisa - Azienda USL 5 di Pisa. K dispozici na: 
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/presentazione_citta_sottili_2007.doc (7. 10. 2009). 
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4.6 Kulturní přiměřenost 

Podle Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva „musí způsob výstavby 
bydlení, použité stavební materiály a podpůrné politiky vhodně umožňovat 
vyjádření kulturní identity a rozmanitosti bydlení“. 

Některé veřejně poskytované bydlení pro Romy a Travellery je označováno za 
kulturně nepřiměřené, protože nezohledňuje specifičnost kultury Romů a 
Travellerů. Kultura Cikánů / Travellerů například vyžaduje, aby byl přístup 
k toaletě jasně oddělen od veškerých míst, kde se připravuje jídlo. Výzkum 
provedený ve Spojeném království v letech 2001/2002 však zjistil, že 45 
procent bytových jader je uspořádáno tak, že toaleta je přístupná přímo 
z kuchyně, zatímco přímý přístup k toaletě zvenčí (což je uspořádání, kterému 
mnoho Cikánů a dalších kočovníků údajně dává přednost) má 34 procent343. 

Nové projekty bydlení musejí zohledňovat otázky kulturní přiměřenosti na 
základě informací od příjemců, aby se předešlo špatnému pochopení potřeb 
Romů a Travellerů. Například na Slovensku v rámci vládou podporovaného 
projektu výstavby romské osady ve městě Nálepkovo navrhl tým Fakulty 
architektury Slovenské technické univerzity dům zhotovený ze dřeva, který měl 
odrážet potřeby a kulturní tradice Romů. Avšak konstrukční návrh, vytvořený na 
základě velmi romantického pojetí romské kultury, nevyhovoval praktickým 
potřebám. Podle romského respondenta „jsou obyvatelé dřevěného domu zoufalí, 
všechny místnosti v domě jsou trojúhelníkovité, takže se nedají pořádně zařídit; 
museli by si koupit nábytek na míru, ale na ten nemají peníze“344.  

Ubytování poskytované Travellerům musí zohledňovat to, že někteří Travelleři 
dávají přednost společnému životu v malých seskupeních širší rodiny buďto na 
konkrétně vymezených stanovištích, nebo v programech skupinového bydlení, 
které odrážejí jejich kulturní potřeby a volby345. Tuto možnost však v současné 
době má jen málo Travellerů. Například ve Spojeném království žije 
v Severním Irsku pouze 5 procent Travellerů ve skupinovém bydlení346, i když 

                                                      
 
343  Spojené království/Úřad místopředsedy vlády, Local Authority Gypsy/Traveller Sites in 

England (Obecní stanoviště pro Cikány/Travellery v Anglii), červenec 2003, k dispozici na: 
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (17. 9. 2009), s. 45. 

344  Rozhovor s romským respondentem, 17.3.2009, Nálepkovo, Slovensko, citovaný v dokumentu 
agentury FRA (2009) Case Study: Roma housing projects in small communities, Slovensko 
(Případová studie: Projekty romského bydlení v malých obcích, Slovensko). 

345  Centrum pro výzkum bydlení (2008) Traveller-Specific Accommodation: Practice, Design and 
Management (Ubytování specifické pro Travellery, praxe, navrhování a správa), k dispozici na 
http://www.chr.ie/_fileupload/Publications/Traveller_Specific_Accommodation_-
_Practice,_Design_and_Management_66183539.txt.pdf (29. 9. 2009). 

346  Exekutivní orgán Spojeného království/Severního Irska pro bydlení (2008) Travellers’ 
Accommodation Needs Assessment in Northern Ireland (Posouzení potřeb bydlení Travellerů 
v Severním Irsku), s. 21, k dispozici na: 
http://www.nihe.gov.uk/travellers_accommodation_needs_assessment_2008.pdf (11. 9. 2009). 
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v nedávném průzkumu posuzování potřeb347 uvedly více než dvě pětiny (41 %) 
osob shánějících bydlení, že by raději daly přednost skupinovému ubytování. 
V Irsku vydala v roce 2002 vláda specifické pokyny pro skupinové bydlení 
Travellerů348. Oficiální údaje za období 2000 až 2009 ukazují, že v ubytování 
specifickém pro Travellery (včetně skupinového bydlení a stanovišť obytných 
přívěsů) žije asi jedna pětina rodin Travellerů349.  

To, že někteří Romové a Travelleři nemohou žít tradičním způsobem a mít 
přístup k bydlení odpovídajícímu jejich kultuře, je přinutilo nechtěně změnit 
životní styl. Výzkum ve Spojeném království svědčí o tom, že mnozí Travelleři 
se cítí omezeni nedostatkem dostupných legálních tranzitních stanovišť a jednou 
z hlavních věcí, které Travelleři uvádějí jako důvod, proč přestávají kočovat, je 
stres způsobený zvýšeným vynucováním právních předpisů. Travelleři, kteří se 
stěhují do stálého ubytování, mohou prožívat „izolaci“ a „odloučení“ od své 
rozšířené rodiny, přičemž pro mnoho starších Travellerů byla nedostatečná 
volnost a pocit omezení zdrojem skutečného strádání a stanoviště byla mnohdy 
označována za „vězení“ nebo „rezervace“350. V Lucembursku neumožňuje Code 
de la Route [silniční zákon] zastavit u silnice nebo bydlet v obytném přívěsu351; 
vedle toho existují další právní akty, imigrační zákon ze dne 28. 3. 1972 a zákon 
zakazující „podomní prodej“ ze dne 16. 7. 1987, které na Romy a Sinty dopadají 
nepřímo. V důsledku toho všech 250–500 Sintů a Romů, kteří podle odhadu 
v Lucembursku žijí, bydlí usedlým způsobem352. 

 

                                                      
 
347  Northern Ireland Housing Executive (Exekutivní orgán Severního Irska pro bydlení) (2008) 

Travellers’ Accommodation Needs Assessment in Northern Ireland (Posouzení potřeb bydlení 
Travellerů v Severním Irsku), k dispozici na: 
http://www.nihe.gov.uk/travellers_accommodation_needs_assessment_2008.pdf (29. 9. 2009). 

348  K dispozici na: 
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/FileDownLoad,1818
7,en.pdf (29. 9. 2009). 

349  Ministerstvo pro životní prostředí, památky a místní správu (různé roky) Výroční sčítání rodin 
Travellerů, k dispozici na: 
http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/HousingStatistics/File
DownLoad,15291,en.XLS (20. 1. 2009). 

350  P. Van Cleemput (2007) Health Impact of Gypsy Sites Policy in the UK (Zdravotní dopad 
politiky stanovišť pro Cikány ve Spojeném království), Cambridge, Cambridge University 
Press. 

351  Lucemburk/Code de la Route (1.6.2009), k dispozici na: 
http://www.mt.public.lu/transports/circulation/code/index.html (1. 10. 2009). 

352  A. Reyniers (1990) „Les Tsiganes au Grand-Duché de Luxembourg“, Etudes Tsiganes, sv. 3, 
s. 52–55, a K. Waringo (2002) „Luxembourg, Deine Zigeuner“, D’Letzebuerger Land, 
1907.2002. 
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Vytváření kulturně vhodného bydlení 

Osada „Sucar Plaza“ (v sintském jazyce „Krásné náměstí“) v italské Guastalle se 
značně odlišuje od tábořiště nebo vybaveného stanoviště obytných přívěsů, a to 
jak z hlediska struktury, tak z hlediska správy. „Sucar Plaza“ je domovem šesti 
spřízněných rodin a rozkládá se na ploše 62,5 m x 64 m o celkové výměře 4 000 
čtverečních metrů, rozdělené na šest samostatných pozemků. Na každou rodinu 
připadá jeden pozemek. Každý měří 530 čtverečních metrů a je uspořádán takto: 
prefabrikovaný dům o výměře 60 čtverečních metrů, zpevněná plocha o výměře 
230 čtverečních metrů a soukromá zahrada o výměře 240 čtverečních metrů. 
Obytné prostory v domě (ložnice, kuchyně, obývací pokoj) a vnitřní dvorky jsou 
navrženy tak, že lze snadno provádět stavební úpravy, aby bylo možné je 
přizpůsobit měnícím se potřebám každé rodiny a vyhovět jejich sociálním a 
kulturním potřebám. Jsou zde prostory pro dílny, protože projekt chce 
podporovat pracovní dovednosti a ekonomickou nezávislost obyvatel osady. Jsou 
zde také sdílené prostory, například mešita a tržiště. Má se za to, že klíčem 
k úspěchu projektu bylo rozdělení odpovědností mezi technický odbor městského 
úřadu v Guastalle a sintské rodiny. To platilo od samého počátku plánovací etapy 
za asistence služeb kulturní mediace zajištěné organizací Opera Nomadi, která 
byla v neustálém dialogu s městským úřadem a sintskými aktivisty353. 

 

Posuzování potřeb ubytování Travellerů 

„Cambridgeský model“ posuzování potřeb ubytování Cikánů / Travellerů (CNA), 
který vyvinula Rada hrabství Cambridgeshire a další veřejné úřady ve Spojeném 
království, přesáhl rámec prostého posouzení potřeb ubytování. Namísto toho 
vyšel z mnohostranného přístupu, který zohlednil potřebu služeb a obecnějších 
životních potřeb Cikánů a Travellerů. Zahrnoval posouzení zdraví a demografie, 
školní docházky a také přístupu k ostatním službám a vyřizování dalších 
záležitostí. Rozhovory prováděli Travelleři vyškolení jako „komunitní 
dotazovatelé“ na místní škole. Tehdejší dotazovatelé zdůrazňovali význam CNA, 
význam spojení a kontaktů, jež navázali v rámci iniciativy, a význam dovedností 
získaných v souvislosti s vedením rozhovorů, jež v některých případech vedly 
k dalším pracovním příležitostem.  

Agentura FRA (2009), Case Study: Cambridge Model of Traveller Needs 
Assessment (Případová studie: Cambridgeský model posuzování potřeb 
Travellerů), Spojené království 

                                                      
 
353  Další informace jsou k dispozici na: http://sucardrom.blog.tiscali.it/ (10. 10. 2009). 
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4.7  Romové a Travelleři z ostatních členských 
států EU 

Údaje a informace o bytové situaci Romů žijících mimo zemi svého původu jsou 
omezené. Politiky bydlení Romů a Travellerů v členských státech se většinou 
týkají občanů těchto států, i když ve Španělsku byla do katalánského 
regionálního plánu zahrnuta zmínka o „východních Romech“, Pla Integral del 
Poble Gitano a Catalunya [Komplexní plán pro romské obyvatelstvo 
v Katalánsku]354. Ve Francii se politiky bydlení v některých případech 
nevztahují na romské občany EU nebo státní příslušníky třetích zemí. V Řecku 
poskytuje Integrovaný akční plán podporu bydlení pouze romským státním 
příslušníkům Řecka355. Ve Slovinsku nemohou neromští občané, a to dokonce 
ani držitelé povolení k trvalému pobytu, žádat o neziskové nájemní bydlení356. 

Podle výzkumu provedeného v kontextu studie agentury FRA z roku 2009357 o 
užívání svobody pohybu a práva pobytu romskými občany EU je přístup 
k veřejnému nebo sociálnímu bydlení a podpoře bydlení zřídka k dispozici 
Romům z dalších členských států EU, kteří nejsou zaměstnanci nebo osobami 
samostatně výdělečně činnými. Vzhledem k jejich obtížnému shánění práce 
v důsledku nedostatku uplatnitelných dovedností, nedostatečné znalosti jazyka 
nebo etnické diskriminaci skončí mnozí v nevyhovujícím bydlení, v tábořištích 
nebo jako bezdomovci.  

Například v Itálii svědčí důkazy ze zprávy agentury FRA o incidentu v roce 
2008358 o tom, že Romové, především z Rumunska a zemí bývalé Jugoslávie, žijí 
většinou v „povolených“ nebo „nepovolených“ tábořištích na nevhodných 
místech, často bez přístupu k pitné vodě, elektřině a kanalizaci. Politika nabídky 
ubytování v tábořištích pro Romy vychází z mylné představy Romů jako 
„kočovníků“. Podle průzkumu z roku 2008359 však 75 procent dotazovaných 
Romů žilo v současném místě pobytu po dobu nejméně čtyř let a průměrná délka 
pobytu na tábořišti byla zhruba 7,5 roku. Ve Finsku informovaly sdělovací 

                                                      
 
354  Catalunya/Acord GOV/114/2009 (30. 6. 2009). 
355  Národní kontaktní místo sítě RAXEN Francie (2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů 

a Travellerů. 
356  Slovinsko/SOP: 2003-01-3312 (19. 6. 2003). 
357  Studie bude veřejně k dispozici v listopadu 2009 na internetových stránkách FRA: 

http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm. 
358  Agentura FRA (2008) Incident Report: Violent attacks against Roma in the Ponticelli district of 

Naples, Italy (Zpráva o incidentu: Násilné útoky proti Romům v obvodu Ponticelli v Neapoli, 
Itálie), k dispozici na http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Incid-Report-Italy-08_en.pdf 
(3. 10. 2009). 

359  Průzkum provedený organizací Soleterre/Axis Market Research ve vzorku 286 lidí v romských 
tábořištích v Miláně, Pavii, Reggio Emilia, Římě a Turíně, zveřejněný v deníku Il Sole 24 Ore 
(22. 5. 2008): Come vivono I Rom e i Sinti nella società italiana?; k dispozici na: 
http://sucardrom.blogspot.com/2008/05/come-vivono-irom-e-i-sinti-nella.html (16. 7. 2008). 
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prostředky v roce 2008 o případu rumunských Romů, kteří po svém vystěhování 
kvůli neplacení nájemného žili ve stanech pod mostem360. V Irsku podle zpráv 
sdělovacích prostředků v roce 2007 žila skupina 86 rumunských Romů 
v neformálním tábořišti nedaleko dublinského hlavního dálničního obchvatu. 
Rodiny byly nakonec z místa vystěhovány a byla jim poskytnuta pomoc 
při repatriaci361. Ve Španělsku zpráva katalánské vlády z roku 2006 informuje o 
romských občanech EU žijících v přelidněných podmínkách s nedostatečným 
přístupem k veřejným inženýrským sítím362. Studie z roku 2008, která se 
zabývala oblastmi Andalusie, Katalánska, Murcie a Valencie, zjistila několik 
rodin žijících v pronajatých bytech nebo opuštěných budovách bez přístupu 
k veřejným inženýrským sítím, jako jsou rozvody vody, elektřiny a kanalizace363. 

Navíc podmínky ubytování poskytnuté romským žadatelům o azyl ze států, které 
nejsou členy EU, nejsou vždy uspokojivé, například v Německu, zvláště co se 
týká dětí364.  

4.8  Dopad podmínek bydlení na vzdělání, 
zaměstnání a zdraví  

Nepřiměřené bydlení ovlivňuje užívání dalších ekonomických a sociálních práv. 
Zvláště segregace bydlení může negativně ovlivnit šance získat zaměstnání, 
přístup ke vzdělání a udržení přístupu ke vzdělání, zdraví a přístup ke zdravotní 
péči.  

Co se týká vzdělání, výzkum Rozvojového programu OSN (UNDP) na 
Slovensku ukazuje, že „[…] nejhorší struktura vzdělání byla zjištěna mezi 
obyvateli segregovaných osad. V těchto komunitách byla mnohem větší míra 
nedokončeného základního vzdělání (až 44,2 procenta), přičemž v populaci 
Romů žijících ve smíšených sídlech byla asi poloviční (23,5 procenta). Dále měli 
                                                      
 
360  Helsingin Sanomat (2. 2. 2008), jak uvádí národní kontaktní místo sítě RAXEN Finsko 

Tematická studie podmínek bydlení Romů a Travellerů. 
361  Viz tisková zpráva střediska Pavee Point, k dispozici na: 

http://www.paveepoint.ie/news/press_july_07_13.html, a články ve sdělovacích prostředcích 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ireland-deports-roma-after-standoff-over-
roundabout-458753.html - 
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2007/0726/1185229890587.html (20. 5. 2009). 

362  Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Familia (2006) Gitanos procedents de 
l’Europa de l’Est a Catalunya, k dispozici na: 
http://www.gencat.net/benestar/publica/pdf/Tripa_gitanos.pdf (6. 2. 2009). 

363  R. Martínez (coord) (2008) La población rrom del Este Europeo en el Arco Mediterráneo. El 
largo camino hacia la inclusión social, Cartagena: ASPROSOCU, k dispozici na: 
http://www.cepaim.org/data/Ressources/observalungo.pdf (27. 2. 2009). 

364  UNICEF (2007) Zur Lage von Kindern aus Roma-Familien in Deutschland, s. 16, k dispozici 
na:http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/presse/fotomaterial/Roma_Konferenz/UNIC
EF_STUDIE_Ergebnisse_Deutschland.pdf (23. 3. 2009). 



Podmínky bydlení Romů a Travellerů v EU  
 

88 

obyvatelé segregovaných osad mnohem nižší pravděpodobnost dokončení 
základního a zvláště středoškolského vzdělání (8,5 procenta oproti 18–19 
procentům)“365. Ve Slovinsku se školy nacházejí daleko od segregovaných 
romských osad366. Ve Spojeném království se podle údajů z let 2001/2002 
celkem 68 procent stanovišť Travellerů nacházelo dále než kilometr od základní 
školy367. Ve Francii vydal orgán pro rovné zacházení, HALDE, v roce 2009 
pojednání368 mimo jiné o případech odmítnutí zapsat děti Travellerů do škol, 
přičemž konstatoval nedostatečnou spolupráci řady obcí.  

Co se týká zaměstnání, ukázala studie provedená v roce 2005 v Maďarsku, že 
přibližně ve 200 vesnicích, které obývají hlavně Romové, nejsou žádná pracovní 
místa, ani zde není zajištěna odpovídající veřejná doprava, která by umožňovala 
do práce dojíždět369. V Bulharsku podle studie z roku 2007 mohou být žádosti o 
pracovní místo podané osobami žijícími v určitých oblastech odmítány 
a priori370.  

Co se týká zdraví, byly v předchozích oddílech této zprávy předloženy důkazy o 
závažných rizicích, kterým čelí Romové a Travelleři žijící v nevyhovujícím 
ubytování, zvláště v neformálních osadách.  

 

                                                      
 
365  UNDP (2006) Report on Living Conditions of Roma in Slovakia (Zpráva o životních 

podmínkách Romů na Slovensku), s. 63, k dispozici na: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/75D267A1-F203-1EE9-BF9FD7C36EDC47B5 
(10. 10. 2009). 

366  J. Zupančič (2006) „Funkcije in problemi romskih naselij v luči boljše družbene integracije 
Romov“, V. Klopčič, N. Žagar (eds) Poklicno informiranje in svetovanje za Rome – PISR, 
Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, s. 56–74, k dispozici na: http://www.zik-
crnomelj.eu/images/stories/dokumenti/pisr/zbornik_pisr.pdf (29. 5. 2009). 

367  Local Authority Gypsy/Traveller Sites in England (Obecní stanoviště pro Cikány /Travellery 
v Anglii), Úřad místopředsedy vlády, červenec 2003, k dispozici na: 
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (17. 9. 2009), s. 75. 

368  HALDE, pojednání č. 2009-143. 
369  F. Babusik (2005) Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon. Státusz, etnicitás, 

kirekesztődés az egészségügyben és a szociális szférában, Budapešť: L’Harmattan. 
370  G. Angelov, L. Bogdanov (2006) Roma Integration in Bulgaria: Necessary Reforms and 

Economic Effects (Romská integrace v Bulharsku: nezbytné reformy a hospodářské důsledky), 
Sofie: Open Society Institute, s. 28, k dispozici na: 
http://www.osf.bg/cyeds/downloads/Roma%20inclusion%20-%2011%20April%202007-
EN.pdf (13. 5. 2009). 
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Zlepšení zaměstnanosti prostřednictvím integrace bydlení  

Prostřednictvím programu Institutu pro obnovu bydlení a sociální integraci 
(Institute for Re-housing and Social Integration, IRSI) usilovala regionální vláda 
autonomní oblasti Madridu o odstranění chudinských čtvrtí ve španělském 
Madridu, a to přestěhováním obyvatel do integrovaného ubytování pronajatého 
od institutu. Program provází zúčastněné rodiny jejich sociální integrací 
prostřednictvím zakládání středisek, která nabízejí nejrůznější zdroje v oblastech, 
do nichž byly přestěhovány. Od roku 1999 našlo díky institutu práci přes 5 000 
Romů. Institut došel k poznání, že zajistit si pravidelný zdroj příjmů ze 
zaměstnání je zásadní podmínkou úspěšné integrace rodin. Počet získaných 
pracovních míst bohužel po roce 2007 významně poklesl z 822 úspěšných 
uchazečů na 588 v roce 2008. Navíc jsou mnohá tato místa pouze dočasná.  

Agentura FRA (2009), Case Study: Improving Roma Housing, Spain (Případová 
studie: Zlepšení romského bydlení, Španělsko)  

 

4.9 Vícenásobná diskriminace a bydlení  

Obě směrnice EU o rovnosti (2000/78/ES a 2000/43/ES) ve svých preambulích 
uvádějí, že „by Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES usilovat 
o odstranění nerovností a podporovat rovné zacházení pro muže a ženy, zejména 
z toho důvodu, že ženy jsou často obětí vícenásobné diskriminace“. Zpráva 
Evropské komise z roku 2007 „Tackling multiple discrimination: practices 
policies and laws“ (Potírání vícenásobné diskriminace: postupy, politiky a 
zákony)371 používá termín vícenásobná diskriminace, kterým označuje situaci, 
„kdy osoba může být vystavena diskriminaci z více než jednoho důvodu“ 
(například Traveller se zdravotním postižením nebo starší romská žena). Podle 
této zprávy obsahuje rakouské, německé arumunské právo specifická 
ustanovení, jak vícenásobnou diskriminaci řešit, a v Dánsku, Irsku, Lotyšsku, 
Švédsku a Spojeném království se objevil omezený počet precedenčních 
případů.  

                                                      
 
371  Evropská komise (2007) Tackling multiple discrimination: practices policies and laws (Potírání 

vícenásobné diskriminace: postupy, politiky a zákony), k dispozici na: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=776&langId=en (3. 10. 2009) 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=158&langId=en&pubId=51&type=2&furtherPubs=ye
s (4. 8. 2009). 
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Pojmy, které s vícenásobnou diskriminací souvisejí, jsou průřezová a 
kombinovaná diskriminace372. Ke kombinované diskriminaci dochází, jestliže je 
někdo současně diskriminován na základě dvou nebo více důvodů, tudíž se 
diskriminace kvůli jednomu důvodu „přidává“ k diskriminaci z dalšího důvodu 
(dalších důvodů); průřezová diskriminace označuje situaci, kdy se dva nebo více 
důvodů současně vzájemně ovlivňují neoddělitelným způsobem.  

Ze shromážděných údajů a informací je evidentní zvláštní zranitelnost žen, dětí, 
starších osob a osob se zdravotními postiženími mezi Romy a Travellery, je však 
jasné, že v budoucnosti bude nezbytný výzkum konkrétně zaměřený na jednotlivé 
aspekty vícenásobné, kombinované a průřezové diskriminace.  

Poloha romských osad, která může představovat bezpečnostní rizika, může mít 
zvláště citelný dopad na ženy. Jejich závislost na mužích může také být 
posilována rozdíly ve výši platů mezi pohlavími a nižší zaměstnaností. Jako 
osoby, které hlavně zajišťují péči o rodinu, jsou ženy zasaženy zdravotními 
problémy ve svých rodinách373. 

Romové a Travelleři s tělesným postižením žijící v zeměpisně izolovaném 
bydlení se mohou potýkat s omezeným přístupem do škol, menším počtem 
příležitostí k hledání a získání pracovního místa a nedostatečným přístupem ke 
zdravotní péči. Podle posouzení potřeb Travellerů v cambridgeském subregionu 
v letech 2005–2010 (Cambridge Sub-Region Traveller Needs Assessment 2005–
2010) provedeném ve Spojeném království uvádělo 11 procent z 313 
respondentů z řad Cikánů / Travellerů potíže s fyzickým uspořádáním nebo 
přístupem, včetně nedostatečného přístupu k některým stanovištím pro osoby 
s postižením374. Ve Španělsku vysvětlila jedna respondentka z asociace 
španělských romských žen (Association Romi of Spanish Roma Women), že 
v některých případech nebyly potřeby Romů s postižením zpočátku při novém 

                                                      
 
372  Viz například T. Makkonen (2002) Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: 

Bringing the Experiences of the Most Marginalized to the Fore (Vícenásobná, kombinovaná a 
průřezová diskriminace: upozornění na zkušenosti nejvíce marginalizovaných osob), Institute 
for Human Rights (Institut pro lidská práva), univerzita Åbo Akademi, k dispozici na 
http://web.abo.fi/instut/imr/norfa/timo.pdf (3. 10. 2009) a Gay Moon (2002) Multiple 
discrimination – problems compounded or solutions found? (Vícenásobná diskriminace – 
nakupené problémy nebo nalezená řešení?), k dispozici na 
http://www.justice.org.uk/images/pdfs/multiplediscrimination.pdf (3. 10. 2009). 

373  EUMC, CoE, OSCE (2003) Breaking the barriers – Romani Women and Access to Public 
Health Care (Prolamování bariér – romské ženy a přístup k veřejné zdravotní péči), k dispozici 
na http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/ROMA-HC-EN.pdf (3. 10. 2009). 

374  R. Home and M. Greenfields (2006) Cambridge Sub-Region Traveller Needs Assessment 2005–
2010 (Posouzení potřeb Travellerů v cambridgeském subregionu v letech 2005–2010), jak je 
uvádí dokument agentury FRA (2009) Case Study: Cambridge Model of Traveller needs 
assessment, United Kingdom (Případová studie: Cambridgeský model posuzování potřeb 
Travellerů), Spojené království. 
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ubytovávání romských rodin zohledňovány, například umístěním těchto rodin do 
bytu bez výtahu375.  

Podobně jako v případě zkušeností lidí s postižením, nemusejí ani starší Romové 
a Travelleři mít přístup k veřejným službám z důvodu zeměpisné polohy svých 
obydlí. Problémy týkající se fyzické přístupnosti osad a stanovišť Romů a 
Travellerů mohou také vytvářet závažnou překážku pravidelné lékařské péči a 
pohotovostním službám pro starší osoby v případě, že potřebují lékařské ošetření.  

V některých případech potíže zažívané při pohybu dovnitř a ven z obydlí a také 
potíže s pohybem uvnitř obydlí znamenají, že Romové a Travelleři a lidé 
s postižením své tábořiště nebo osadu musí opustit místo toho, aby o ně pečovala 
jejich vlastní rodina, čímž jsou připraveni o své podpůrné sociální sítě. 
V Nizozemsku respondent poradenského centra Nijbod uvedl, že o příslušníky 
rodin Travellerů, kteří jsou starší nebo mají nějaké postižení, tradičně pečují 
doma jejich rodiny. Jelikož však rodiny nemohou přizpůsobit obytné přívěsy 
jejich potřebám, jsou nuceny je přestěhovat do pečovatelských zařízení, což 
znamená odloučení od jejich komunity376. 

Ve Španělsku tvrdil jeden respondent z nadace Fundación Secretariado Gitano, 
že starší Romové mají z důvodu svého věku často potíže získat hypotéku377. 
Respondenti ve Španělsku i na Slovensku však uváděli, že starším osobám a 
lidem se zdravotním postižením, kteří mají od státu pravidelný důchod, dávají 
pronajímatelé naopak přednost378. 

Zvláště zajímavý inovativní projekt zjistilo národní kontaktní místo sítě RAXEN 
ve Finsku. Projekt V letech379 (2005–2007), prováděný Finskou romskou 
asociací (Finnish Romani Association), zahrnoval průzkum životních podmínek 
starších Romů a služeb podporujících jejich nezávislost, který byl zveřejněn 
v roce 2008. 

                                                      
 
375  Podle téže respondentky byl problém nakonec vyřešen se zpožděním šest měsíců až dva roky. 

Rozhovor s Asociación de Mujeres Gitanas Españolas Romi [Asociace španělských romských 
žen], Madrid, 17. 3. 2009, národní kontaktní místo sítě RAXEN Španělsko (2009) Tematická 
studie podmínek bydlení Romů a Travellerů. 

376  Rozhovor s poradenským centrem Nijbod – národní kontaktní místo sítě RAXEN Nizozemsko 
(2009) Tematická studie podmínek bydlení Romů a Travellerů.  

377  Rozhovor s nadací Fundación Secretariado Gitano, Navarra, Španělsko, 2. 2. 2009, agentura 
FRA (2009) Case Study: Improving Roma Housing, Spain (Případová studie: Zlepšení 
romského bydlení, Španělsko).  

378  Agentura FRA (2009) Case Study: Improving Roma housing, Spain (Případová studie: Zlepšení 
romského bydlení, Španělsko) a agentura FRA (2009) Case Study: Roma housing projects in 
small communities, Slovakia (Případová studie: Projekty romského bydlení v malých obcích, 
Slovensko). 

379  Další informace o projektu jsou k dispozici na: www.romaniyhdistys.fi (10. 10. 2009). 
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5. Závěry  

Zjištění této zprávy o podmínkách bydlení Romů a Travellerů pocházejí z řady 
zdrojů. Důkazy včetně správných praktických postupů shromáždila síť RAXEN 
agentury FRA z 24 členských států EU s významnou populací Romů a/nebo 
Travellerů za období 2000–2009. Další výzkum se týkal specifických 
případových studií „správné praxe“ v šesti členských státech a další údaje byly 
doplněny z šetření EU-MIDIS agentury FRA mezi Romy v sedmi členských 
státech EU s nejpočetnějšími romskými populacemi, totiž v Bulharsku, České 
republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Řecku a na Slovensku. 

Právu na přiměřené bydlení a právu na ochranu před nezákonným nuceným 
vystěhováním je v posledních letech věnována stále větší pozornost a tato práva 
jsou předmětem několika normativních textů. Vedle specifických právních listin 
v systémech Organizace spojených národů a Rady Evropy poskytuje Romům a 
Travellerům ochranu před diskriminací v oblasti bydlení směrnice o rasové 
rovnosti 2000/43/ES Evropské unie. Přesto, jak tato zpráva ukazuje, dochází 
v několika členských státech k nucenému vystěhovávání Romů a Travellerů, a to 
i nezákonnému, rozmáhá se diskriminace Romů a Travellerů v přístupu k bydlení 
a obecně je úroveň bydlení pro Romy a Travellery hluboko pod čímkoli, co by 
bylo možné označit za „odpovídající“.  

Důkazy 

Mezinárodní a evropské orgány, včetně těch, které působí v rámci Organizace 
spojených národů a Rady Evropy, často konstatují, že dochází k pravidelnému 
porušování práva Romů a Travellerů na bydlení, buďto diskriminací, 
neposkytnutím stavebně a kulturně přiměřeného bydlení, nebo nuceným 
vystěhováváním. Tato studie jejich zjištění potvrzuje.  

Mnozí Romové a Travelleři v EU žijí v nevyhovujících podmínkách, které jsou 
hluboko pod úrovní dokonce i minimálních kritérií přiměřeného bydlení, někdy 
ve velmi nevyhovujících chudinských čtvrtích a tábořištích, často 
v segregovaných a ekologicky nebezpečných oblastech, se špatným přístupem 
k veřejným službám, zaměstnání a školám, a často bez odpovídajícího přístupu 
k veřejným inženýrským sítím, jako jsou rozvody vody, elektřiny nebo plynu. 
Mnozí Romové a Travelleři žijí v přelidněných podmínkách, s výrazně menší 
plochou na osobu, než je národní průměr, přičemž mnohá obydlí jsou ve stavu 
značné zchátralosti.  

Segregace 

Segregace, bez ohledu na typ obydlí, je v mnoha členských státech zřejmá, někdy 
jako výsledek vládní politiky, někdy jako výsledek ekonomických tlaků, postupu 
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místní správy nebo soukromých osob nebo nepřátelství neromské populace. 
Rasová segregace závažně omezuje užívání rovného přístupu mnoha Romů a 
Travellerů ke vzdělání, zaměstnání a zdravotní péči. Množí se také důkazy, že 
kvůli segregaci se Romové a Travelleři snáze stávají terčem násilných útoků. 
Případy členských států otevřeně bojujících proti segregaci jsou vzácné, přičemž 
některé projekty bydlení zaměřené na Romy a Travellery jejich izolaci a 
segregaci dále udržují nebo prohlubují.  

Nedostatečná jistota 

Nedostatečná právní jistota držby je pro komunity Romů a Travellerů žijící 
v neformálních osadách nebo v nájemním bydlení zvláště palčivým problémem. 
Osoby žijící v neformálních osadách jsou zvláště zranitelné vůči nucenému 
vystěhování, k němuž často dochází bez poskytnutí odpovídajícího náhradního 
ubytování, bez ohledu na řádný postup a bez předchozího projednání. Některé 
osoby nebo skupiny jsou několikrát nebo opakovaně vystavovány nucenému 
vystěhování.  

Kočovné romské skupiny v různých členských státech, včetně občanů jiných 
zemí EU a příslušníků třetích států, často žijí v podmínkách neformálního 
bydlení a jsou vůči nucenému vystěhování zvláště zranitelné. Je třeba uvést, že 
vnitrostátní politiky týkající se bydlení Romů a Travellerů se mnohdy vztahují 
pouze na ty, kdo jsou občany daného členského státu, a jsou z nich vyňaty osoby, 
které pocházejí z jiných členských států, nebo příslušníci třetích zemí. V několika 
málo případech členské státy legalizovaly neformální osady Romů a Travellerů, 
čímž jim zabezpečily právní jistotu držby.  

Přestože existují důkazy, že mnoho rodin Travellerů je spokojeno s životem 
v malých seskupeních širších rodin na zvláště vymezených stanovištích, je také 
patrné, že veřejně poskytovaná stanoviště pro Travellery nejsou k dispozici 
v dostatečném počtu. Obecně platí, že bydlení v neformální osadě postavené na 
půdě, kterou dotyčná osoba nevlastní, nebo postavené bez příslušného územního 
rozhodnutí, nebo bydlení v opuštěných budovách jsou posledním východiskem 
v důsledku toho, že nejsou žádné jiné možnosti bydlení.  

Chudoba a sociální vyloučení 

Chudoba a sociální vyloučení jsou jedním z důvodů, které Romy a Travellery 
uvádějí do zranitelného postavení z hlediska bydlení a ubytování, což ovlivňuje 
prakticky všechny aspekty bydlení, které je k dispozici. Mnoho Romů a 
Travellerů nemá vlastní bydlení v důsledku své chudoby a také kvůli tomu, že 
nemají stálý příjem. Zajistit si finanční prostředky na bydlení je pro ty, kdo žijí 
v nájmu, ještě obtížnější. Nájemníci v soukromém i sociálním bydlení, kteří 
nedokáží hradit nájemné nebo poplatky za energii, mohou být vystěhováni. 
Stávající mechanismy, které jsou místním orgánům k dispozici při práci 
s rodinami Romů a Travellerů, aby dokázaly hradit platby za bydlení, jsou 
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využívány nedostatečně nebo jsou manipulovány, přičemž orgány se místo toho 
uchylují k vystěhování jako konečnému řešení.  

V některých případech je bydlení, které je k dispozici Romům a Travellerům, 
mnohem nákladnější než standardní ubytování, takže bydlení pro chudé Romy a 
Travellery je pak o to nedostupnější. To může být důsledkem jejich ubytování 
v neformálním nájemním bydlení, za něž pronajímatelé účtují přemrštěné částky, 
nebo důsledkem zvýšení poplatků za energie na veřejně poskytovaných 
stanovištích oproti standardnímu bydlení kvůli zapojení zprostředkujícího 
subjektu, například pronajímatele, mezi dodavateli energií a příjemci.  

Tržně orientované politiky bydlení – například privatizace bydlení ve vlastnictví 
státu, zvyšování nájemného, redukce sociálního bydlení nebo projekty městské 
výstavby – mají na Romy zvláště negativní dopad. Kvůli nedostatečnému 
povědomí, chudobě a někdy aktivní snaze úředníků a soukromého sektoru vedly 
mnohdy tržně orientované politiky bydlení k tomu, že Romové o bydlení přišli 
nebo museli vyměnit bydlení, které měli, za bydlení výrazně horší.  

Přístup k sociálnímu bydlení 

V některých zemích žijí Romové a Travelleři v sociálním bydlení v počtech, 
které jsou neúměrné v porovnání s jejich podílem na populaci jako celku. 
Sociální bydlení ve většině zemí však nestačí pokrýt poptávku. Navíc jsou 
kritéria pro přidělení sociálního bydlení často nejasná, příliš omezující a 
v některých případech údajně diskriminační. Co se týká státem financovaných 
dotací a příspěvků na bydlení, jeví se podmínky pro přiznání dávek na bydlení 
v rostoucí míře jako restriktivní, se značným dopadem na Romy a Travellery. Jen 
zřídkakdy příslušné politiky zohledňují priority Romů v opatřeních, která mají 
zlepšit dostupnost bydlení. Travelleři se v některých zemích potýkají se 
zvláštními překážkami v přístupu k dávkám na bydlení, protože jimi zvolené 
ubytování, jako je například obytný přívěs, nesplňuje definici domu.  

Širší dopad nevyhovujících podmínek bydlení  

Zjištění výzkumu svědčí o úzké souvislosti mezi přístupem k bydlení a přístupem 
k dalším hospodářským a sociálním právům, zvláště právům na vzdělání, 
zaměstnání a zdraví. Například segregované nebo nejisté bydlení znamená 
neodpovídající nebo přerušovaný přístup ke vzdělání a kvůli nevyhovujícímu 
bydlení je obtížné například dělat domácí úkoly. Žít v segregovaných lokalitách 
znamená mít méně příležitostí dozvědět se o pracovní příležitosti, získat práci 
v místě nebo používat veřejnou dopravu k cestě do práce. Neodpovídající 
standardy bydlení vedou ke špatnému zdravotnímu stavu a vyššímu výskytu 
nemocí; segregované lokality znamenají obtížnější přístup ke zdravotnickým 
zařízením. Proto je bez přiměřeného bydlení mnohem pravděpodobnější, že se 
Romové a Travelleři budou setkávat s překážkami ve školní docházce, že pro ně 
bude obtížné sehnat a udržet si práci a že budou mít zdravotní potíže. Přístup 
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k přiměřenému bydlení je tudíž pro všeobecnou sociální integraci Romů a 
Travellerů nejdůležitější.  

Rasismus a diskriminace 

Tato studie potvrzuje, že rasismus je pro Romy a Travellery závažnou překážkou 
v užívání přiměřeného bydlení. Úředníci veřejné správy dávají podnět k cílenému 
vystěhovávání Romů a Travellerů a místní orgány jim upírají přístup 
k sociálnímu bydlení prostřednictvím opatření, která Romy a Travellery přímo 
nebo nepřímo diskriminují. V celé EU organizují soukromí občané kampaně za 
vypuzení Romů a Travellerů, někdy rozdmýchávané štvavými zprávami 
sdělovacích prostředků. Vedle toho údaje průzkumu EU-MIDIS nasvědčují tomu, 
že Romové sami jasně vnímají zřetelnou diskriminaci vůči sobě ze strany 
soukromých pronajímatelů, když se snaží pronajmout nebo koupit bydlení. Kvůli 
rasismu a diskriminaci mají Romové a Travelleři značně omezený výběr bydlení 
a ubytování a jsou odkázáni k bydlení v méně kvalitních obydlích.  

Vícenásobná diskriminace a vyloučení 

Omezené dostupné důkazy nasvědčují tomu, že určité kategorie osob 
v komunitách Romů a Travellerů mají vyšší pravděpodobnost problémů 
s bydlením a že projekty a politiky bydlení nezohledňují jejich zvláštní potřeby. 
Patří k nim ženy, starší osoby a lidé se zdravotním postižením. Mezi tvůrci 
politik a významnou částí sektoru občanské společnosti panuje o této otázce 
značně nedostatečné povědomí. Avšak co se týká vztahu mezi vícenásobnou 
diskriminací a bytovou situací Romů / Travellerů, je možné dospět pouze ke 
zběžným závěrům kvůli nedostatku údajů disagregovaných (rozčleněných) podle 
etnických a dalších charakteristik, jako je pohlaví, věk nebo zdravotní postižení.  

Problémy práva na vnitrostátní úrovni  

I přes komplexní právní rámec na mezinárodní nebo regionální úrovni je zřejmé, 
že k zajištění odpovídající ochrany Romů a Travellerů před porušováním práv na 
bydlení zbývá na vnitrostátní úrovni vykonat ještě mnoho práce. Jen málo 
členských států, pokud vůbec nějaké, může legitimně tvrdit, že jejich vnitrostátní 
právní předpisy poskytují úplný ochranný rámec proti porušování práv na 
bydlení, proti nucenému vystěhovávání a proti diskriminaci, který předjímají 
mezinárodní a evropské právní listiny. Prostředky ochrany před diskriminací 
v bydlení, které existují, nejsou dostatečně využívány. Počítají s tím, že oběti 
vědí, že mohou vznášet stížnosti, a že jsou ochotny tak učinit. Zjištění průzkumu 
EU-MIDIS agentury FRA však jasně konstatují jednak všeobecně nedostatečné 
povědomí mezi Romy o dostupných právních prostředcích ochrany a 
mechanismech podávání stížností, jednak neochotu stížnosti podávat, a to z řady 
různých důvodů. Účinnost zavedených prostředků právní ochrany je proto značně 
pochybná.  
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Existují také jasné případy, kdy zákon nebo určitý politický krok specificky 
omezují nebo porušují právo Romů a Travellerů na přiměřené bydlení. 
Ppříkladem jsou italské zákony, které segregovaly Romy a Sinty 
v nevyhovujících tábořištích pro kočovníky a učinily z nich cíle diskriminačního 
zacházení nebo násilí, nebo zákony upravující pobyt na stanovištích a 
vystěhování ve Francii, Irsku nebo Spojeném království.  

Účinnost a zdroje politiky  

Evropská unie obrací v rostoucí míře svou pozornost k Romům a Travellerům 
uvnitř svých hranic. Evropský parlament a Evropská komise dosud sledovaly 
vývoj a předložily iniciativy a vodítka pro další kroky, včetně těch v oblasti 
bydlení. Rada Evropské unie se také konkrétně zabývá otázkou sociálního 
začlenění Romů a Travellerů.  

Zároveň již mnoho členských států začalo nebo začíná provádět specifické 
programy bydlení pro Romy a Travellery. Některé z těchto států jsou účastníky 
Desetiletí začleňování Romů, jehož prostřednictvím potvrzují svůj závazek 
k řešení četných problémů, s nimiž se Romové potýkají, včetně problémů 
v oblasti bydlení. Na stránkách této zprávy je uvedeno mnoho příkladů 
pozitivních iniciativ v této oblasti.  

Na praktické úrovni nelze závazky spočívající na členských státech ohledně 
práva na bydlení odpovídajícím způsobem plnit bez uvolnění významných zdrojů 
a jejich plnění lze dosahovat jen postupně. Současná hospodářská krize proto 
může představovat v tomto ohledu překážku. Přestože se často konstatuje, že 
dostupnost zdrojů je překážkou ve zlepšování situace bydlení Romů a Travellerů, 
příčinou malého úspěchu některých iniciativ bydlení není jen prostý nedostatek 
financí. Například výstavba nových bytů pro Romy v segregovaném prostředí 
není otázkou financování, nýbrž otázkou absence politické vůle poskytnout 
integrované, přiměřené bydlení.  

Tři překážky, které je třeba překonat  

Stávající politiky v mnoha členských státech dosud nepřinesly významné 
zlepšení. Malý úspěch programů při řešení potřeb bydlení lze připsat třem 
hlavním problémům:  

 Prvním je naprostý nedostatek dostupných disagregovaných údajů. Jelikož 
jsou politiky a programy vytvářeny bez podkladových údajů, představuje 
většina z nich pouhá prohlášení a nestanoví přísné harmonogramy, referenční 
hodnoty a ukazatele a ani nestanoví mechanismy posuzování dopadů. Při 
absenci komplexních údajů o potřebách bydlení nakonec neobstojí ani ty 
nejúspěšnější pilotní programy. Některé programy existují z valné části 
v plánovacích dokumentech, bez postihů za jejich neplnění.  
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 Druhý problém se týká ochoty místních orgánů přijmout za své a realizovat 
dostupné možnosti tvorby programů. Ve většině členských států jsou 
rozhodovací pravomocí v oblasti bydlení pověřeny místní orgány. Proto 
orgány místních orgánů disponují rozsáhlými pravomocemi při určování 
přístupu k sociálnímu bydlení, provádění národních programů bydlení a 
zpracovávání městských plánů a územních regulativů. Centrální orgány 
mnohdy ponechávají primární úlohu v provádění programů bydlení pro 
Romy a Travellery místním orgánům. Přestože je to v zásadě moudrá volba, 
tento přístup opomíjí nepříjemnou skutečnost, a sice že příčinou neúčinnosti 
programů jsou často samotné místní orgány. Centrální orgány se podle všeho 
velmi zdráhají přijmout proti vzpurným místním orgánům jakékoli opatření, 
dokonce i tehdy, když takový postup předepisuje vnitrostátní právo.  

 Za třetí, jak naznačují údaje z nedávné studie EU-MIDIS, Romové a 
Travelleři z valné části nemají povědomí o právních prostředcích, které jsou 
jim k dispozici k obraně před diskriminací. Mnozí z nich dokonce uvedli, že i 
přes existenci opravných prostředků nevěří, že by vůbec mohly být účinné. 
Omezený počet stížností, které národní orgány pro rovné zacházení obdržely, 
je toho dokladem. Je zřejmé, že ke zvýšení povědomí v této oblasti je nutný 
proaktivní přístup.  
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6. Stanoviska 

Podle nařízení o své činnosti je Agentura Evropské unie pro základní práva 
pověřena formulovat stanoviska pro orgány Evropské unie a členské státy, a 
podporovat je tak při přijímání opatření a rozhodování o postupech v oblastech 
spadajících do jejich působnosti tak, aby plně dodržovaly základní práva.  

Orgány EU, členské státy a místní orgány by měly s Romy a Travellery pracovat, 
aby zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace byla v oblasti bydlení 
účinně uplatňována po celé Evropské unii.  

Aktivní účast Romů a Travellerů na plánování, provádění a revizi politik bydlení 
na všech úrovních – na úrovni EU, na úrovni vnitrostátní, regionální a místní – je 
zásadní. Jejich účast by měla odrážet nesourodou povahu těchto skupin a zabývat 
se problémy konkrétních skupin v jejich rámci, například žen, dětí, starších osob 
a osob se zdravotním postižením.  

Příslušné doporučení Výboru ministrů Rady Evropy Rec(2005)4 o zlepšení 
podmínek bydlení Romů a kočovníků v Evropě poskytuje užitečné vodítko ke 
standardům bydlení Romů a Travellerů.  

6.1 Orgány Evropské unie 

Evropská unie by měla posílit svou pozici k provádění pozitivních opatření pro 
skupiny obecně považované za vyloučené nebo znevýhodněné, jako jsou 
například Romové nebo Travelleři, aby bylo zajištěno, že budou mít rovný 
přístup k právům, jako je právo na bydlení, a měla by věnovat zvláštní pozornost 
aspektům vícenásobné a průřezové diskriminace, jak doporučuje usnesení 
Evropského parlamentu o rámcové strategii pro nediskriminaci a rovné 
příležitosti pro všechny (2005). 

Vytvoření komplexní rámcové strategie Evropské unie pro začleňování Romů a 
Travellerů se silným zaměřením na prvek bydlení by mohlo posílit a zlepšit 
koordinaci na vnitrostátní úrovni. Závěry Rady EU a Společné základní zásady 
týkající se začleňování Romů představují pevný základ pro vytvoření takové 
strategie vycházející ze zásady cílené integrace do většinové společnosti. 
Pracovní dokument útvarů Evropské komise Nástroje a politiky Společenství pro 
začleňování Romů a stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 
k integraci Romů poskytují k tomuto procesu konkrétní vodítko a důležitý 
přehled.  

S ohledem na Společné základní zásady týkajících se začleňování Romů by 
Evropská komise měla zvážit možnost podmínit přidělování strukturálních fondů 
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Evropské unie týkajících se bydlení tím, že členské státy přijmou a provedou 
komplexní akční programy na základě plánů rovnosti příležitostí a odstranění 
segregace, se zvláštním důrazem na situaci Romů a Travellerů. Úsilí pomoci 
Romům na vnitrostátní úrovni s využitím strukturálních fondů by mělo doplňovat 
ostatní programy a akční plány, především včetně programu PROGRESS 
(program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu) a také národních 
akčních plánů v rámci Desetiletí začleňování Romů aj. 

Evropská komise by měla nadále podporovat shromažďování porovnatelných 
disagregovaných dat a vývoj ukazatelů a referenčních hodnot týkajících se 
provádění práv na bydlení a dopadu politik v těsné součinnosti s Eurostatem a 
národními statistickými úřady.  

6.2 Členské státy 

Jak Rada zdůraznila ve svých závěrech týkajících se „začleňování Romů“, 
členské státy EU by měly plně využívat nástrojů Evropské unie, včetně právních 
nástrojů (např. směrnice o rasové rovnosti, rámcové rozhodnutí o boji proti 
rasismu a xenofobii), finančních nástrojů (Evropský sociální fond, Evropský fond 
regionálního rozvoje, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, nástroj 
předvstupní pomoci) a nástrojů koordinace (otevřená metoda koordinace) vždy, 
když vytvářejí nebo provádějí politiky zaměřené na začleňování Romů.  

Členské státy a specializované orgány, jako například orgány pro rovné 
zacházení, by měly zintenzívnit své úsilí o zvyšování povědomí a šíření 
informací o antidiskriminačních právních předpisech, jak stanoví směrnice o 
rasové rovnosti, a o možnostech nápravy, se zaměřením zvláště na potenciální 
oběti diskriminace v přístupu k bydlení.  

Členské státy by měly zajistit, aby tyto specializované orgány, např. orgány pro 
rovné zacházení, měly náležité zdroje k účinnému provádění své důležité funkce, 
přičemž by mělo být zajištěno, aby měly mandát a zdroje k účinnému řešení 
diskriminace v oblasti bydlení. K těm by mohlo patřit i pověření těchto orgánů 
kvazisoudními pravomocemi, které by jim umožnily ukládat účinné a odrazující 
sankce, přiznávat odškodnění obětem diskriminace, a udělení pravomoci podávat 
z vlastního podnětu návrhy na zahájení řízení z důvodu diskriminace. 

Členské státy by měly zajistit pravidelný sběr použitelných a smysluplných 
údajů, disagregovaných podle etnického původu a dalších faktorů, týkajících se 
bytové situace Romů a Travellerů. Sběr těchto údajů by měly provázet všechny 
potřebné ochranné mechanismy, stanovené mimo jiné směrnicí EU o ochraně 
údajů.  

Členské státy by mohly zvážit přijetí pozitivních opatření, která předjímá článek 
5 směrnice o rasové rovnosti, týkající se bydlení Romů a Travellerů.  
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Členské státy by měly soustavně uplatňovat zásadu rovného zacházení a 
nediskriminace v politikách bydlení nebo opatřeních, včetně těch, jež podporují 
strukturální fondy. 

V členských státech, kde je nedostatek odpovídajících stanovišť pro Travellery, 
by úřady měly ustoupit od postihování osob, které jsou zde nuceny sídlit 
nelegálně, dokud nebude k dispozici dostatek stanovišť. 

Členské státy by měly zajistit, aby provádění příslušných opatření bylo přiměřeně 
a nezávisle monitorováno a posuzováno s cílem poskytnout užitečnou zpětnou 
vazbu pro návazné kroky.  

Členské státy by měly vyvinout úsilí k řešení otázky bytové a prostorové 
segregace a přijmout naléhavě kroky k řešení problému neformálních osad, 
přičemž by měly, kde je to možné, uplatnit konsensuální přístup, který umožní 
sociální začlenění. Členské státy by měly co nejdříve poskytnout všem 
neformálním osadám a stanovištím přístup k pitné vodě, elektřině, odvozu 
odpadu a veřejné dopravě. 

Členské státy by měly prozkoumat možnosti, jak posílit přístupy víceúrovňové 
správy na základě efektivního partnerství se všemi příslušnými zainteresovanými 
subjekty, jako jsou například koordinační orgány pro Romy na národní úrovni, 
politiky sociálního začleňování (v příslušných případech), regionální romští 
koordinátoři, místní a regionální orgány, soukromé společnosti, další 
specializované orgány a nevládní organizace působící na tomto poli; pro činnost 
těchto organizací občanské společnosti by byla přínosem finanční pomoc státu. 
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PŘÍLOHY 

Metodika 

Výzkum pro tento projekt byl zadán Evropskému středisku pro práva Romů 
(ERRC)380 a středisku pro Travellery (Pavee Point Travellers Centre)381 za 
celkového vedení a koordinace ze strany agentury FRA. Výzkum prováděla 
národní kontaktní místa (NFP) sítě RAXEN ve svých příslušných zemích. 
Středisko ERRC a středisko Pavee Point provádělo doplňující výzkum 
k vybraným případům v šesti členských státech EU. Jak výzkum NFP, tak 
výzkum k jednotlivým případovým studiím zahrnoval teoretický výzkum a také 
složku kvalitativního terénního výzkumu.  

Výzkum prováděný národními kontaktními místy sítě RAXEN proběhl ve 24 
členských státech EU: v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Francii, 
Irsku, Itálii, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, 
Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku, 
Spojeném království, Španělsku a ve Švédsku. Estonsko, Malta a Lucembursko 
byly z tohoto výzkumu vyloučeny kvůli velmi malému počtu Romů a Travellerů 
v těchto zemích. Jejich situace je však do srovnávací zprávy rovněž zahrnuta. 
Národní kontaktní místo sítě RAXEN pro Lucembursko přispělo poskytnutím 
několika cenných informací.  

Údaje a informace, včetně důkazů o správné praxi v podobě zákonů, politik, 
praktických opatření nebo specifických projektů za období 2000–2009, byly 
shromážděny prostřednictvím teoretického výzkumu podle konkrétních 
společných pokynů navržených střediskem ERRC a střediskem Pavee Point a 
finalizovány a schváleny agenturou FRA. Důležité údaje a informace týkající se 
předchozích let byly rovněž zahrnuty, aby tak umožnily dobré pochopení 
předmětné problematiky.  

Národní kontaktní místa sítě RAXEN provedla nejméně pět rozhovorů 
s příslušnými národními, místními nebo regionálními orgány a organizacemi 
občanské společnosti, včetně organizací zastupujících Romy / Travellery. 
Polostrukturované rozhovory vycházely ze společných dotazníků navržených 
střediskem ERRC a střediskem PaveePoint a byly finalizovány a schváleny 
agenturou FRA pro zajištění porovnatelnosti.  

                                                      
 
380  Tatjana Peric, Tara Bedard, Rob Kushen, Ostalinda Maya, Julianna Kiss, Theodoros 

Alexandridis, Catherine Twigg, Malcolm Langford, Marek Hojsik. 
381  Ronnie Fay, Martin Collins, Stephen O’Hare, Marie Claire Van Hout. 
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Výzkum prováděný v šesti případových studiích střediskem ERRC a střediskem 
Pavee Point byl realizován v deseti lokalitách: Ostrava, Česká republika; 
Kerecsend a Szomolya, Maďarsko; kraje Jižní Dublin a Meath, Irsko; Vaľkovňa 
a Nálepkovo, Slovensko; autonomní regiony Madrid a Navarra, Španělsko; a 
Cambridge ve Spojeném království. 
 
Případové studie představují řadu různých místních a regionálních iniciativ 
týkajících se bydlení Romů a Travellerů: integrované městské bydlení romských 
a neromských obyvatel v České republice, přínosy vládního programu romského 
bydlení v Maďarsku, účast Travellerů na provádění programů ubytování pro 
Travellery a související rozhodovací orgány v Irsku, odstraňování romských 
ghett v malých obcích na Slovensku, integrace obyvatel chudinských čtvrtí ve 
standardním bydlení ve Španělsku a také vzájemné školení (peer training) pro 
posuzování potřeb ubytování Travellerů ve Spojeném království.  

Výzkumy případových studií vycházejí z teoretického výzkumu a deseti 
rozhovorů ke každému případu s jednotlivými Romy / Travellery, zástupci 
místních orgánů a zástupci organizací občanské společnosti, včetně organizací 
zastupujících Romy / Travellery. Polostrukturované rozhovory vycházely ze 
společných dotazníků pro zajištění porovnatelnosti: celkem byly rozhovory 
vedeny se 103 osobami, včetně 45 příjemců z řad Romů / Travellerů.  

Jeden z hlavních metodických problémů se týkal nedostatku oficiálních 
statistických a dalších údajů o Romech / Travellerech obecně, a zvláště v oblasti 
bydlení. V některých případech byl nedostatek informací důsledkem právních 
předpisů na ochranu údajů. Tato otázka znovu otevírá problém potřeby sběru 
příslušných údajů týkajících se Romů a Travellerů – včetně jejich podmínek 
bydlení, které by zároveň respektovaly jak zákon, tak obavy komunit o ochranu 
jejich osobních údajů.  
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Rada Evropské unie: závěry týkající se 
začleňování Romů382 

Romové jsou neúměrně zasaženi sociálním vyloučením, předsudky a 
diskriminací. Romské komunity jsou již po celá staletí součástí evropských 
společností, často byly odsouvány na okraj společnosti a někdy pronásledovány. 
V posledních dvou desetiletích je zřejmé, že socioekonomická situace mnoha 
Romů v řadě členských států EU stagnuje nebo se dokonce zhoršila. Mnozí 
Romové jsou nezaměstnaní, mají nízké příjmy, dožívají se nižšího věku a kvalita 
jejich života je neuspokojivá. To znamená lidskou tragédii pro dotyčné 
jednotlivce a nesmírnou ztrátu pro celou společnost. Rozsáhlé vyloučení je navíc 
zdrojem sociální nestability a představuje hospodářský problém.  

Proto se má stále více za to, že otázka řešení problémů týkajících se Romů je 
nesmírně naléhavá, a to jak z etického, tak i z praktického hlediska. Evropská 
unie uznává, že je nutné mít v oblasti začleňování Romů aktivnější a účinnější 
politiky. Praktické provádění těchto politik je především na členských státech, 
zejména pak na regionech a obcích. Ačkoli se počet Romů a jejich 
socioekonomické podmínky v jednotlivých členských státech výrazně odlišují, 
existuje několik společných jmenovatelů. Zkušenosti z několika členských států 
navíc ukazují, že existují obecné politické přístupy, které se ukázaly být užitečné, 
a je možné je tudíž doporučit jiným.  

Zásada č. 1: Konstruktivní, pragmatické a nediskriminační politiky  

Politiky zaměřené na začleňování Romů respektují a uskutečňují klíčové hodnoty 
Evropské unie, k nimž patří lidská práva a důstojnost, nediskriminace a rovné 
příležitosti, jakož i hospodářský rozvoj. Politiky zaměřené na začleňování Romů 
jsou nedílnou součástí většinových politik, zejména v oblasti vzdělávání, 
zaměstnání, sociálních záležitostí, bydlení, zdravotní péče a bezpečnosti. Cílem 
těchto politik je poskytnout Romům v členských státech účinný přístup k rovným 
příležitostem. 

Zásada č. 2: Jednoznačné, ale nikoli výlučné zaměření  

Jednoznačné, ale nikoli výlučné zaměření na Romy je zásadní pro iniciativy, jež 
jsou součástí politiky začleňování. To předpokládá zaměřit se na Romy jako na 
cílovou skupinu, ale ne za cenu vyloučení jiných osob, které se nacházejí 
v podobné socioekonomické situaci. Takový přístup neodděluje činnosti 
zaměřené na Romy od širších politických iniciativ. Navíc je v případě potřeby 

                                                      
 
382  Rada Evropské unie, závěry Rady týkající se začleňování Romů, 2947. zasedání Rady pro 

zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a ochranu spotřebitele, příloha k příloze, 
Lucembursko, 8. července 2009. 
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nutné věnovat pozornost pravděpodobnému dopadu širších politik a rozhodnutí 
na sociální začleňování Romů. 

Zásada č. 3: Mezikulturní přístup 

Je nutné přijmout mezikulturní přístup, který zahrne Romy i osoby z různých 
etnických prostředí. Podporu si zaslouží mezikulturní učení a dovednosti nutné 
pro účinnou komunikaci a politiku, stejně jako boj proti předsudkům a 
stereotypům. 

Zásada č. 4: Usilování o začlenění do většinové společnosti 

Všechny politiky zaměřené na začlenění usilují o zařazení Romů do většinové 
společnosti (do většinových vzdělávacích institucí, většinových povolání a 
většinového bydlení). Tam, kde stále ještě existuje částečně a/nebo zcela 
oddělené vzdělávání nebo bydlení, musí politiky zaměřené na začleňování Romů 
usilovat o překonání tohoto stavu. Je třeba vyhnout se tomu, aby se vytvářel 
umělý a oddělený „romský“ trh práce.  

Zásada č. 5: Povědomí o genderovém rozměru 

Iniciativy zaměřené na začleňování Romů musí zohledňovat potřeby a situaci 
romských žen. Zabývají se otázkami, jako je vícenásobná diskriminace, problémy 
přístupu ke zdravotní péči a podporám na děti, ale rovněž domácí násilí a 
vykořisťování. 

Zásada č. 6: Převod politik vybudovaných na průkazném základě 

Je velmi nutné, aby se členské státy učily z vlastních zkušeností, rozvíjely 
iniciativy zaměřené na začleňování Romů a sdílely tyto zkušenosti s jinými 
členskými státy. Ví se, že vytváření, provádění a monitorování politik 
zaměřených na začleňování Romů vyžaduje dobrý základ spočívající 
v pravidelně shromažďovaných socioekonomických údajích. V případě potřeby 
se rovněž berou v úvahu příklady politik zaměřených na sociální začlenění 
týkající se jiných ohrožených skupin jak z EU, tak i ze zemí mimo EU a 
zkušenosti s nimi. 

Zásada č. 7: Využívání nástrojů Společenství 

Nesmírně důležité je i to, aby členské státy při vytváření a provádění politik 
zaměřených na začleňování Romů plně využívaly nástrojů Společenství, včetně 
nástrojů právních (směrnice o rovnosti ras, rámcové rozhodnutí o rasismu a 
xenofobii), finančních (Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální 
rozvoj, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, předvstupní nástroj) a 
nástrojů koordinace (otevřené metody koordinace). Členské státy musí zajistit, 
aby využívání finančních nástrojů bylo v souladu s těmito společnými základními 
zásadami a, pokud jde o hodnocení politik a projektů, využívat odborných 
znalostí v rámci Evropské komise. Vzájemné hodnocení a převod osvědčených 
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postupů je umožňován rovněž na úrovni odborníků prostřednictvím sítě EURoma 
(Evropská síť pro sociální začleňování a romskou komunitu v rámci 
strukturálních fondů). 

Zásada č. 8: Zapojování regionálních a místních orgánů 

Členské státy musí v těsné spolupráci s regionálními a místními orgány vytvářet, 
rozvíjet, provádět a hodnotit politické iniciativy zaměřené na začleňování Romů. 
Tyto orgány hrají klíčovou roli při praktickém provádění politik. 

Zásada č. 9: Zapojení občanské společnosti 

Členské státy musí rovněž navrhovat, rozvíjet, provádět a hodnotit politické 
iniciativy zaměřené na začleňování Romů v těsné spolupráci s aktéry občanské 
společnosti, jako jsou nevládní organizace, sociální partneři a akademici a 
výzkumní pracovníci. Zapojení občanské společnosti se považuje za velmi 
důležité jak pro mobilizaci odborných znalostí, tak i pro šíření znalostí nutných 
pro rozvíjení veřejné debaty a odpovědnosti v celém procesu tvorby politik. 

Zásada č. 10: Aktivní účast Romů 

Účinnost politik se zvyšuje, pokud jsou do každého stupně procesu zapojeni 
Romové. K zapojení Romů musí docházet jak na vnitrostátní, tak i na evropské 
úrovni, a to prostřednictvím odborných znalostí romských specialistů i státních 
zaměstnanců, jakož i konzultacemi s celou řadou romských zainteresovaných 
subjektů při navrhování, provádění a hodnocení politických iniciativ. Nesmírně 
důležité je, aby byly politiky začlenění založeny na otevřenosti a transparentnosti 
a aby vhodným a účinným způsobem přistupovaly k obtížným nebo 
tabuizovaným otázkám. Zásadní je i podpora plné účasti Romů na veřejném 
životě, podněcování jejich aktivního občanství a rozvoj jejich lidských zdrojů. 
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