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Abstrakt: 

Bakalářská práce řeší sociologický problém – Fenomén romské kriminality. Práce 

odpovídá na otázku, zda je romská kriminalita zakotvena etnicky nebo ji určuje 

sociální prostředí. Práce představuje v první části ve stručnosti historii romského 

etnika na našem území. Poté již autor přechází k samotnému fenoménu a 

představuje typické rysy, úroveň a příčiny romské kriminality. Práce došla 

k závěru, že fenomén romské kriminality není určen čistě etnicky nebo čistě 

sociálně, ale je dán spolupůsobením obou faktorů. 

Klíčová slova: Rom, Romové, kriminalita, kultura, mládež, delikvence, sociální 

patologie, příčiny kriminality, statistika kriminality. 

 

Abstract: 

This bachelor work thesis deals with a sociology problem – The phenomenon of 

Gipsy criminality. The thesis answers the question, if the Gipsy criminality is 

based on their ethnic or on a social environment. Firstly the thesis introduces a 

brief history of the Gipsy ethnic on our area in the first part. After that the author 

coming to the point of the phenomenon itself and introduces features, level and 

causes of Gipsy criminality. The conclusion of the thesis is that the phenomenon 

of Romany criminality is not based clearly on their ethnic or clearly socially, but it 

is a mix of both of the factors. 

Key words: Gipsy people, criminality, culture, the young, delinquency, social 

pathology, causes of criminality, statistic of criminality. 
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Úvod 

V poslední době (orámujme tento časový údaj tzv. mačetovým útokem v Novém 

Boru, srpen 2011, a napadením manželského páru v Duchcově, květen 2013) 

mohli obyvatelé České republiky zaznamenat možnou zvýšenou frekvenci střetů 

mezi romským etnikem a většinovou společností. Jestli však bylo konfliktů mezi 

těmito dvěma tábory skutečně objektivně více nebo šlo o pouhý mediální 

konstrukt, o tom se buduou zřejmě vést dlouhé spory. Pokus odpovědět je 

čtenáři předložen v kapitole „Obraz romské kriminality v médiích“ (Křižíková 

2012). 

Osobně mě „romská otázka“ začala velice zajímat až po tzv. Tanvaldské střelbě, 

kdy si zdejší důchodce přiměřenou sebeobranou, jak nakonec rozhodl soud, 

bránil svůj majetek a nakonec i svůj život, když ho napadla dvojice Romů, kteří 

přišli na jeho pozemek provádět majetkovou trestnou činnost (Vávra 2012). 

Jednoho z nich usmrtil, druhého zranil. Případem jsem se začal zabývat hlavně 

proto, že bydlím v sousedním městě, ve Velkých Hamrech, kde je počet romských 

obyvatelů také vysoký, ostatně jako takřka v celém mikroregionu Tanvaldsko. 

Podle informací místostarosty města Tanvald Josefa Průchy (ČSSD) tkví příčina 

pravděpodobně ve zdejším zkrachovalém textilním průmyslu, který v době své 

slávy zaměstnával tisíce lidí. Dnes po nich zbyly prázdné byty, do nichž majitelé 

nastěhovávají sociálně slabší, od kterých mají nájemné jisté díky štědrým státním 

příspěvkům (Josef Průcha 2013). 

Problematika soužití Čechů a Romů, která bývá majoritou označována jako 

„romská otázka“, má v České republice tři základní zdroje. Zaprvé je to zdroj 

historicko-sociální, tedy existence stereotypů jako „co je neznámé, odlišné, je 

nebezpečné“. Druhý zdroj můžeme definovat jako neschopnost Romů se sociálně 

přizpůsobit a třetím zdrojem je česká neschopnost situaci adekvátně a efektivně 

řešit.  

Pojem „romská otázka“ je termín značně obecný a složitý. Pro účely bakalářské 

práce byl vybrán dílčí problém, jenž se jeví jako jeden z nejzávažnějších – romská 
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kriminalita. Práce se především táže po příčinách této kriminality, její úrovni, 

typických rysech, medializaci. Hlavní výzkumná otázka práce zní, zda je romská 

kriminalita zakotvena etnicky (kulturně) nebo je dána sociálním prostředím, ve 

kterém Romové žijí. 

Statistiky romské kriminality jsou v naší zemi zakázané, nicméně zkušenosti 

vězeňských dozorců a kvalifikované odhady odborníků (uvedené přímo v práci) 

hovoří o tom, že v přepočtu obyvatel obou táborů (Romů a majority), je zřetelně 

vyšší kriminalita romská.  

Co se týče samotného výkazu etnické kriminality, speciálně tedy té romské, 

důvody jejího nevykazování jsou shrnuty v kapitole „Otázka neexistence statistiky 

romské kriminality – pohled odborníků a politické reprezentace“. Bohužel, 

v českém prostředí není k nalezení seriózní odpověď na tuto otázku, a tak tato 

kapitola musela čerpat ze slovenských zdrojů.   
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Historie Romů na území ČR 

Největším problémem je, že dějiny Romů jsou vlastně neromské. Romské 

etnikum zaznamenávalo své dějiny takřka výhradně pomocí ústní lidové 

slovesnosti, a tak historie Romů pochází výhradně z pramenů neromské 

provenience. Písemné zmínky o  Romech se v minulosti týkaly hlavně romských 

přestupků a zločinů, které se nelíbily majoritní společnosti. Zde tedy najdeme 

kořeny (již od raného středověku) dnešního negativního vztahu majority a Romů 

(Horváthová 2002: s. 2-3). 

V romské historii nenalezneme slavné panovníky, bitvy, data, stavby, zakládání 

států či univerzit. Zprávy o nich najdeme v archivech ostatních národů, ovšem 

jedná se pouze o kusé zmínky. Kde však často narazíme na psaný pramen týkající 

se Romů, jsou prameny úřední povahy. Jedná se o různá nařízení, zákony a 

edikty, v nichž najdeme řádky mnohdy velmi ostudné (Šišková 2008: s. 123). 

Pravlast Romů a jejich migrace 

Romové pochází z Indie. Nečas upřesňuje jejich pravlast na území Pandžábu 

(území na severu Pákistánu a Indie). Nevíme však přesně z jaké části. Pro 

současnou situaci bude určitě zajímavý názor některých historiků - romistů, že 

Romové v Indii patřili k etniku jménem Domové a ti byli podle dostupných 

pramenů etnicky i politicky samostatní, dokud si je nepodmanili indoevropští 

nájezdníci. Po příchodu do Evropy se slovo Domové transformovalo na Romové 

(Horváthová 2002: s. 5-7). 

Předkové Romů se řadili pravděpodobně k těm nejnižším kastám. Jejich živobytí 

obsahovalo takové profese jako kovářství a kotlářství, hudebnictví, tanec a různé 

formy obchodu. Avšak patřily sem také podvody, krádeže dobytka, potulka a 

žebrota (Nečas 1999: s. 12). 

O migraci Romů toho víme skutečně málo. Základní otázku, proč se Romové 

vydali jinam, zatím neumíme správně zodpovědět. Existují teorie o hledání 

nového živobytí, o protestu proti rigidnímu kastovnímu systému nebo o nutnosti 

odchodu před dalšími nájezdnými kmeny. Dále nevíme způsob odchodu, zda 
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postupně nebo naráz, a ani přesnou dataci. Uvažuje se o 3. – 9. století n. l. V 

Evropě se Romové začínají usazovat nejpravděpodobněji ve 12. století, ovšem 

není vyloučeno, že to mohlo být i o století dříve (Horváthová 2002: s. 9-10). 

Romské putování se rozdělilo do dvou proudů. Ten menší postupoval přes Egypt 

a severní Afriku do Španělska, početnější skupina přešla přes Turecko na 

Balkánský poloostrov a odtud se šířila do střední Evropy (Šišková 2008: s. 123). 

První zpráva o tom, že Romové dosáhli Konstantinopole, metropole Byzantské 

říše, pochází z doby kolem roku 1068. Zde se také lidé zvaní Atsinganoi1 setkávají 

s křesťanstvím a jeho řádem, z něhož dokázali těžit pro sebe značné výhody a 

různé podpory (Nečas 1999: s. 12). 

První zpráva o Romech na českém území je ze Starých letopisů českých z roku 

1417 (v letopisu uvedená v roce 1416, ale podle okolností patří až do roku 1417). 

Romové dokázali velice umě využít křesťanské pohostinnosti. Svou přítomnost 

vysvětlovali jako kajícnou pouť, protože se jako křesťané dopustili provinění proti 

křesťanské víře. Nebo svůj příchod zdůvodnili tím, že byli pro svou víru vyhnáni. 

Takový příběh se křesťanské Evropě zamlouval, a tak byly Romům poskytovány 

různé milodary (jídlo, pití, almužny) a ochranné listy od českého krále Zikmunda 

nebo od samotného papeže. Pochopení pro kajícníky ale netrvalo příliš dlouho. 

Lidé poznali falešnou tvář romských přistěhovalců díky magickým praktikám, 

které Romové často provozovali, což bylo hodnoceno jako bezbožnost. Navíc se 

začalo plně projevovat jejich parazitní chování. V roce 1427 je pařížský arcibiskup 

exkomunikoval z církve (Říčan 1998: s. 16). 

Odtud – ze středověku – také pochází ony zakořeněné představy o Romech. 

Prameny hovoří o šeredném vzhledu a ošklivých vlasech, o užívání 

nesrozumitelného jazyka a také o přílišných krádežích. K tomu se přidala jejich 

vlažnost v otázce víry a najednou tu byl před náboženskou, konzervativní a 

řádem nastavenou společností problém. Problém s naopak naprosto svobodným, 

magicky založeným a volnomyšlenkářským romským živlem. K těmto z dnešního 

                                                      
1
 Pod tímto označením ve zmíněném roce 1068 zanechal mnich z kláštera v Iberonu na hoře 

Athos zmínku a Romech.  
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pohledu xenofobním postojům se však přidala nesporná fakta, že Romové 

skutečně parazitovali na obyvatelích. Krádeže zvířat a pytlačení se nápadně kryly 

s výskytem Romů v dané oblasti. Nutno ale dodat, že ne všichni Romové se takto 

chovali. Ovšem obyvatelé je brali jako jednolitý celek, a cesty se tak začaly dělit. 

Definitivním rozchodem s majoritou je kruté pronásledování Romů, kteří během 

16 – 18. století představovali pro téměř celou Evropu spíše lovnou zvěř než lidské 

bytosti. Vrchol teroru v habsburské monarchii zavládl během panování Karla I. 

Zde byl vykopán ten hluboký příkop, který se nyní pokoušíme dnes v České 

republice – dosti neúspěšně – zasypat. Právě tyto zkušenosti z historie jsou 

jedním ze zdrojů romské kriminality. Romové mají nepřátelskost majority taktéž 

silně zakořeněnou a právě kriminální chování chápou jako revanš za minulá 

příkoří (Horváthová 2002: s. 15-17). 

Pronásledování, mučení a vraždění 

U nás i v jiných zemích začali být Romové pronásledování, mučeni a také zabíjeni 

na základě královských nařízení. Někdy se skutečně stávalo, že Rom byl postaven 

naroveň lesnímu zvířeti a pořádaly se na něj doslova hony, přičemž pachatelům 

nehrozil žádný trest. Obyvatelé se však často nechovali lhostejně. Romy na svém 

území akceptovali buďto ze solidarity a soucitu nebo z logiky výhodného 

obchodního partnerství (Říčan 1998: s. 16-17). 

Vyhánění Romů začalo už ve století 15. V 16. století je už toto etnikum nežádoucí 

ve většině evropských státech a mnohdy za drastických okolností je štváno pryč. 

U nás vše odstartovalo v roce 1538 na Moravě, kde zdejší zemský sněm nařídil do 

dvou týdnů Romy vykázat. V roce 1541 pohltil Prahu obrovský požár, který mimo 

jiné svými plameny spolknul i zemské desky. Z požáru byli tehdy obviněni právě 

Romové. Za čtyři roky český král Ferdinand I. (1526 – 1564) svým mandátem 

začal vypovídat Romy z celého Českého království. V roce 1556 byli ti Romové, 

kteří neuposlechli v roce 1545, zadrženi. Pro muže to znamenalo popravu, pro 

ženy a děti nucenou práci (Horváthová 2002: s. 20). 

Během třicetileté války se k nám romské rodiny opět vracejí, poněvadž válka byla 

politickou starostí číslo jedna. O to hůř bylo Romům po mandátu Leopolda I. z 
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roku 1697. Císař je prohlásil za psance, muži šli rovnou na popravu, ženám a 

větším dětem se řezaly uši. Říčan upřesňuje, že v Čechách se řezalo levé ucho, na 

Moravě pravé. Pak byly ženy po podepsání hrdelního reversu (povinný souhlas k 

odchodu za hranice a zákaz návratu) vyhnány za hranice, přičemž ty nejmenší 

děti se začaly umísťovat do křesťanských rodin na převýchovu, existoval-li zájem. 

Vrchol protiromského teroru přišel s vládou Karla I. (1711-1740). Ten krom 

stávajícího svolil trestat na hrdle i opětovně chycené ženy, které usvědčily právě 

uřezané uši (Horváthová 2002: s. 21-23). 

První pokus o asimilaci provedla Marie Terezie (1740 – 1780). V roce 1751 vydala 

dekret, který trestal a vyhošťoval pouze Romy cizí, nikoliv domácí. Od počátku let 

šedesátých začala s plánovitou romskou asimilací, což byla jedna složka z jejího 

širokého racionálně-pragmatického reformního konceptu nové ekonomicky 

prosperující monarchie. Z Romů se měli stát rolníci. Usazování však v sobě 

zahrnovalo i necitlivé zákazy romštiny, zrušení instituci vajdy (romského vůdce) a 

nošení specifických šatů. Nicméně reformy přinesly do života Romů po staletí 

pronásledování značná pozitiva. Je ovšem důležité vědět, že tato politika se 

dotýkala ve velké míře pouze Uher. Moravy jenom okrajově, Čechy nezasáhla 

vůbec (Horváthová 2002: s. 37-38). 

První skutečné usazování Romů v českých zemích započalo na začátku 19. století 

na Moravě. Zde nezasáhla tolik vláda jako samotní Romové, kteří chtěli využít 

místní úrodnou půdu. Jejich usazování ale provázely problémy. Samotní 

obyvatelé obcí nechtěli Romy kvůli jejich loupeživým a příživnickým choutkám za 

své sousedy a tlačili na obecní samosprávu, aby Romy „uklidila“ do co možná 

nejodlehlejší části obce. Zde začíná příběh romských ghett, které u nás dnes stále 

existují (Horváthová 2002: s. 39-42). 

V roce 1927 schválila první republika „Zákon o potulných cikánech“. Jedná se o 

legislativní krok, který zřizoval cikánské legitimace, jež obsahovaly krom osobních 

údajů také otisky prstů. To proto, že u kočovných Romů byla kriminalita těžko 

identifikovatelná. Do jaké míry bylo toto opatření oprávněné není z literatury 
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jasné. Zákon také stanovil, že kočovné skupiny musí u sebe nosit kočovnické listy. 

Do nich pak obce stvrzovaly povolení pobytu (Horváthová 2002: s. 43). 

Situace Romů za 2. světové války 

Těsně před druhou světovou válkou Romů na našem území dramaticky přibylo. 

Jednak prchali Romové z Německa, kde byl označen jejich způsob asociálního 

chování za dědičný, jednak také z Rakouska po anšlusu v roce 1937. Protiromská 

nálada se vyostřila zejména na venkově. Podněcovala ji i naše přední politická 

strana, agrárníci, kteří ve svém deníku Venkov vyjadřovali otevřený rasistický 

odpor (Horváthová 2002: s. 44-48). 

V létě roku 1942 byly u nás otevřeny dva „cikánské tábory“ (Lety a Hodonín) pro 

koncentraci Romů před jejich deportací a „konečným řešením“ v Osvětimi. Do 

těchto táborů byly navezeny ty problémovější romské rodiny a to včetně dětí, 

které v otřesných podmínkách taktéž velice těžce pracovaly. Mnoho Romů 

zemřelo ještě před deportací. Je na místě sdělit, že tábor vedli čeští četníci, 

jejichž počínání se moc nelišilo od nacistických dozorců v říši. Na druhé straně se 

ocitli samozřejmě pod silným tlakem okupační správy (ibid). 

Říčan ještě dodává, že mnoho Romů se zachránilo díky českým úředníkům, kteří 

je vyjímali z deportačních listů kvůli jejich pracovní nepostradatelnosti (Říčan 

1998: s. 19). 

V létě 1943 mohly být po odvezení posledních Romů tábory zrušeny. Ušetřeni 

však nezůstali ani ti Romové, které nepovolali Němci do první vlny. Od jara 1943 

do léta 1944 byla naprostá většina zbývajících Romů deportována do Osvětimi. 

Válku nepřežilo celkem asi 5000 českých a moravských Romů, vrátili se pouze 

jednotlivci, Horváthová tak mluví právem o genocidě (Horváthová 2002: s. 49). 

Romové a socialismus 

Po válce se ta hrstka Romů, která v Československu zbyla, vcelku bez problému 

integrovala do společnosti. Došlo však k migraci Romů ze Slovenska. Tyto migrace 

byly často plánovány státem, aby lidé zaplnili prázdné pohraničí a zapracovali se 

do nově vznikajícího průmyslu. Počet Romů se díky imigraci podstatně zvedl, 
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podle Nečase až na 16 tisíc už v roce 1947. V roce 1968 zaevidovaly národní 

výbory přes 61 tisíc příslušníků romského etnika. V revolučním roce 1989 jich 

bylo napočítáno již bez mála 146 tisíc (Nečas 1999: s. 84-85). 

Od února 1948 se z Romů stali díky nové ústavě rovnoprávní občané. Zákon o 

potulných cikánech z roku 1927 však platil až do roku 1950. Od roku 1959 začal 

platit jeden z přelomových asimilačních zákonů a to je „Zákon o trvalém usídlení 

kočujících osob“. Tam, kde byli kočující Romové zastiženi, museli také zůstat. 

Asimilační politika dále pokračovala, což vlastně „zahubilo“ tradiční romskou 

kulturu, říká Horváthová. Na druhou stranu si Romové po materiální stránce 

velmi přilepšili, stát se o ně staral jako o děti. Měli zajištěnou práci a dobré 

bydlení (Horváthová 2002: s. 50-53). 

Velmi zásadní pro Romy i pro majoritu – a to dodnes – je velmi nepovedený krok 

státu rozptýlit Romy z romských soustředění. Došlo tak k promíchání romských 

rodin, což vedlo k problémům soužití Romů s Romy, a navíc se k nám přihrnula 

nová imigrační vlna ze Slovenska. Začala se tak znovu tvořit nová romská 

soustředění podobná ghettům (Chanov na Mostecku). Ovšem přineslo to i 

pozitiva. Rostla vzdělanost a tím pádem také uplatnitelnost Romů ve společnosti 

(ibid). 

Druhý katastrofální státní krok přišel v sedmdesátých letech. Krok, který naučil 

Romy býti závislými. Jako vyrovnání za přehmat z let šedesátých začala být 

Romům poskytována řada sociálních a materiálních výhod (přednostně získané 

byty, vyšší sociální dávky a další speciální příspěvky). Šlo vlastně o obrácenou 

„pozitivní“ diskriminaci (ibid). 

Říčan mluví o katastrofální státní dichotomii, kde na jedné straně režim 

systematicky šlapal na romskou svébytnost a na druhé straně je sociálně 

nesmírně zvýhodňoval. Výsledkem byla masivní averze gádžů vůči Romům (Říčan 

1998: s. 26). 
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Od sametové revoluce k současnosti 

Po sametové revoluci se začal život Romů – tak jako celé společnosti – značně 

demokratizovat. Krom zakládání různých romských politických i nepolitických 

sdružení se dokonce celkem 10 Romů dostalo v roce 1990 do Federálního 

shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady. Romské veřejné 

aktivity jako různá sdružení, časopisy, noviny, festivaly zůstávají stranou 

společenského zájmu, z čehož rezultuje všeobecná neinformovanost o romské 

kultuře (Horváthová 2002: s. 50-56). 

Dnes patří Romové k vrstvě společnosti, která má ty nejhorší životní podmínky. 

Může za to především nízká vzdělanost a s tím související nízká zaměstnanost. 

Nečas poté zmiňuje i špatné bytové a hygienické podmínky. Zvýšená kriminalita 

je přímým dopadem těchto nedokonalostí (Nečas 1999: s. 113). 

Na tyto problémy samozřejmě reaguje i majoritní společnost. A to většinou 

averzním způsobem. V současné době se situace dosti vyhrocuje kvůli romským 

útokům, které byly v posledních letech značně medializovány. Přes mačetový 

útok v Novém Boru a konflikty ve Varnsdorfu k tanvaldské střelbě na Nový rok, až 

k nejčerstvějšímu vážnému ataku manželského páru mnohonásobně větším 

počtem Romů v Duchcově. Pokud se zmíníme o následných demonstracích, jsou 

ony extrémistické projevy záležitostí většinou pravicových radikálů. Písničkář 

Tomáš Klus složil geniální protestsong, ve kterém neopomněl upozornit na 

nebezpečí řítících se dělníků, tentokrát zprava, jejichž poznávací znamením jsou 

holé hlavy (youtube.com 2011). Ovšem věci se vyvíjejí. Na demonstraci v 

Duchcově a Českých Budějovicích v roce 2013 byli v předních liniích i obyčejní 

místní (Novinky.cz 2013)! 

To, že vztahy Romů a majority jsou na bodě mrazu, ukázal i průzkum Centra pro 

výzkum veřejného mínění (CVVM). Průzkum byl proveden od 2. do 9. dubna roku 

2012 a zúčastnilo se ho celkem 1048 obyvatel ČR nad 15 let. Otázka tedy zněla, 

jak respondent hodnotí vztahy mezi romskou a neromskou populací v ČR. 

Průzkum nabídl pět stupňů odpovědí: „Velmi špatné“, „Spíše špatné“, „Nevím“, 

„Spíše dobré“, „Velmi dobré“. Výsledky ukazují, že 82 % dotázaných hodnotí 
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vztahy Romů a majority za špatné, přičemž 42 % zaškrtlo možnost „Spíše špatné“ 

a 40 % možnost „Velmi špatné“. Pouhé 1 % zaškrtlo možnost „Velmi dobré“ a 13 

% zvolilo možnost „Spíše dobré“. CVVM zjišťuje v porovnání s dřívějšími 

průzkumy zřetelný nárůst u možnosti „Velmi špatné“, naopak jedenáctiprocentní 

pokles je registrován u možnosti „Spíše špatné“ (CVVM 2012). 

V dubnu roku 2013 uskutečnilo CVVM naprosto stejný druh výzkumu se stejnou 

výzkumnou otázkou. Výsledky jsou ještě o něco horší. Celkem 87 % dotázaných 

hodnotí vztahy Romů a majority za špatné. 51 % zaškrtlo možnost „Spíše špatné“ 

a 36 % možnost „Velmi špatné“. Možnost „Velmi dobré“ zvolilo 4 % lidí, možnost 

„Spíše dobré“ 9 % lidí. V porovnání s výzkumem o rok zpět se mírně snížil počet 

lidí označující vztahy k Romům za „Velmi špatné“ (o 4 %) a o něco více se zvýšil 

počet lidí, kteří označují vztahy k Romům za „Spíše špatné“ (o 9 %) (CVVM 2013). 

Romská kriminalita 

Než se pustíme do rozboru typických rysů a příčin romské kriminality, je třeba si 

odpovědět na otázku, kdo vlastně je Rom, respektive koho za Roma považovat. 

Na to také navážeme otázkou, kolik Romů na území ČR žije. Krom těchto 

stěžejních otázek si pro pořádek vysvětlíme také termín kriminalita.  

Koho považovat za Roma? 

Rom je ten, který se k romství hlásí a Romem se cítí být. Takto prostým 

způsobem to vidí Pavel Říčan a ihned řeší problém se statistickým vyjádřením 

počtu Romů v ČR, protože jeho výše uvedené kritérium nedokáže postihnout 

skutečný počet Romů na území ČR. Veškerá data o romské populaci ze sčítání 

lidu v žádném případě neodpovídají realitě, poněvadž přihlášení k romské 

národnosti je svobodné. Můžeme se tak lépe spolehnout na kvalifikovaný odhad. 

Podle sčítání lidu v roce 1991 se k romské národnosti přihlásilo pouze 35 tisíc 

Romů, v roce 2001 už jen 12 tisíc. Při nejnovějším sčítání lidu v roce 2011 uvedlo 

romskou národnost pouhých 5135 Romů, nejméně ze všech nabízených 

národností (ČSÚ 2011)! Tato čísla jsou samozřejmě velmi zavádějící. Podle Říčana 

za to může strach z gádžovských seznamů, kterého si Romové užili v historii 
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skutečně dost, je to strach přihlásit se ke svému etniku. Přesné číslo asi nejde 

zjistit. Odhad Říčana podle dostupných dat odborníků a romských aktivistů činí 

300 tisíc, tedy bezmála 3 % společnosti (Říčan 1998: s. 33). 

Otázku „Kdo je Rom“ si pokládá i Socioklub ve své knize „Romové v České 

republice“. Zaprvé zdůrazňuje, že za Roma (nebo za jakoukoliv jinou národnost) 

se může označit pouze sám dotyčný člověk, etnická identifikace jiným subjektem 

je ve vyspělých zemích nepřijatelná. Poté podobně jako Říčan uvádí přehled 

příčin, proč většina Romů při sčítání lidu uvede národnost českou a ne romskou. 

Krom již zmíněných obav z evidence si Romové pletou pojem národnost a státní 

příslušnost. V neposlední řadě existují Romové, kteří prostě nechtějí být za Romy 

považováni. Kvalifikovaný odhad o skutečném počtu Romů na území naší 

republiky opírá Socioklub o tvrzení uznávaného světového odborníka na romskou 

populaci Jeana-Pierra Liégeoise. Podle něj na území České republiky žilo na 

přelomu tisíciletí 250 – 300 tisíc Romů (Socioklub 1999: s. 94). 

Z obecné definice národnosti – která je mimochodem pořád nejasná a nepřesná 

– vyplývá, že hlavní prvek určující národnost je jazyk. Avšak jako mateřský jazyk 

romštinu uvedla do seznamů při sčítání v roce 1991 pouhá polovina z výše 

uvedených 35 tisíců Romů. To je další problém při určení toho, kdo je Rom (Říčan 

1998: s. 34). 

Převážná část majority však užívá při označení toho, kdo je Romem, jiného 

kritéria. Rom je ten, kdo jako Rom vypadá. Je to ten, kdo má v tomto smyslu 

nápadně tmavší pigmentaci pokožky a černé vlasy. Díky těmto charakteristikám 

je člověk za Roma považován anebo se za něj považuje. Osobně bych ještě mezi 

tyto charakteristiky zařadil typicky rytmizovanou řeč. Ovšem něco takového jako 

„romský antropologický typ“ neexistuje stejně tak, jako „český antropologický 

typ“ (Hirt, Jakoubek 2004: s. 155-156). 

Pojem kriminalita 

Kriminalita je druh chování, které je ve společnosti trestné. Je to souhrn 

trestných činů, které jsou ve společnosti určitým způsobem sankcionovány. Pro 

přestupky a kriminalitu mládeže (mladší 15-ti let) se užívá termín delikvence. 
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Příčiny vzniku kriminality a delikvence ovlivňují tyto faktory. Biologický: Mnohem 

častěji se odchylného chování dopouštějí muži, odborné prameny hovoří o 

poměru 10:1 vůči ženám. Důvodem je vrozené agresivnější chování při 

seberealizaci, což je z velké části dílem mužského hormonu testosteronu. Dále 

mají větší sklon k delikventnímu chování a kriminalitě lidé, kteří jsou zvýšeně 

dráždiví s velkou mírou impulzivity, což je dáno genetikou. Psychický: Obecně lze 

konstatovat, že kriminálního a delikventního chování se dopouštějí jedinci s 

nižšími rozumovými schopnostmi. Dále je z psychického hlediska kriminálnější ta 

osoba, která je ve sporném vztahu k druhým a společenským normám. Sociální: 

Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím pozdější chování je beze sporu rodina. 

Větší náchylnost k delikvenci a později ke kriminalitě budou mít ty děti, jejichž 

rodiče trestnou činnost provádějí nebo jsou závislí na alkoholu či drogách. 

Náchylnější jsou taktéž jedinci, jenž nezakoušeli všechny funkce rodiny. Tou 

nejzásadnější je z tohoto pohledu funkce emocionální. S rodinou je spjat další 

významný faktor, který ovlivňuje budoucí směřování k odchylnému chování, 

jedná se o kontrolu/nekontrolu trávení volného času. Z výzkumu Slavomila 

Fischera a Jiřího Škody (2009) vyplývá, že pokud je kontrola zanedbávána, vzniká 

75 %. riziko prvního odnětí svobody a dokonce 79 %. riziko opakovaného 

uvěznění (Fischer, Škoda 2009: s. 156-162)!  

Podle výzkumu Fischera a Škody (2009) jsou kriminální či delikventní jedinci často 

podprůměrně vzdělaní. Největší procento kriminálníků a delikventů zaujímají ti, 

kteří dosáhli pouze základního vzdělání. Zasadit člověka s tímto stupněm vzdělání 

do pracovního systému je samozřejmě mnohem těžší než u středoškolsky nebo 

vysokoškolsky vzdělaných lidí, a tak si lidé bez práce často uspokojují své potřeby 

pomocí kriminální činnosti. Fischer se Škodou uvádějí, že celých 68 % 

odsouzených nemělo před svým nástupem do věznice pracovní poměr. 87 % z 

nich se pak do věznice vrací (ibid). 

Úroveň romské kriminality 

Úroveně romské kriminality vyjádřené statisticky jsme se naposledy dočkali ve 

statistické ročence kriminality na počátku 90. let, kdy ještě existovala 

Československá republika. Následně bylo vykazování romské kriminality po 
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rozdělení v České republice zakázáno. Zákaz vyvstal z důvodu velkého tlaku 

romských organizací, které se mylně domnívaly, že tímto krokem přivodí 

zklidnění veřejného mínění o Romech (Socioklub 1999: s. 424-425). Pojďme si ale 

naposledy zveřejněné údaje představit.  

Celkové procento romské kriminality v Česku činilo tehdy 16 %, zatímco na 

Slovensku 28 %.2 Průměrně tedy každý pátý obviněný ve federativní republice byl 

Rom. Jakého typu kriminálního jednání se příslušníci romského etnika dopouštěli 

nejvíce? 22 % z celkového počtu obviněných za krádež vloupáním v České 

republice bylo romské národnosti (na Slovensku 40 %). 19 % Romů z celku bylo 

obviněno za krádež prostou (na Slovensku 36 %). Dalším pozoruhodným 

ukazatelem je 20 % obviněných Romů za pohlavní zneužívání (na Slovensku 40 

%). Na násilné kriminalitě se čeští Romové podíleli 13 % (na Slovensku to bylo 23 

% Romů) (ibid). 

Vždy větší číslo romské kriminality na Slovensku je způsobeno tím, že u našich 

východních sousedů žilo Romů více. Na rozdíl od nás však na Slovensku 

nezakázali hned po rozdělení vykazování romské kriminality (učiněno bylo až po 

roce 2000), a tak si můžeme představit tato data nám nejbližšího národa z roku 

1997 (ibid). 

V roce 1997 byla Romům napočítána kriminalita o velikosti 21,5 %. Při kalkulaci 

údajů o celkovém počtu obyvatel na Slovensku a celkovém počtu Romů na 

Slovensku (v roce 1997 žilo na Slovensku 350 tisíc Romů) nám vychází, že romská 

kriminalita je 3 krát vyšší než kriminalita majority. Na násilné kriminalitě se 

romská minorita podílela 19 %. Zajímavý je určitě údaj, že 92 % z násilné romské 

kriminality Romů je spácháno recidivisty a zhruba třetina mladými Romy do 18 

let. Na majetkové trestné činnosti se Romové podíleli zhruba z 30 %. Z toho 53 % 

zaujímají krádeže vloupáním a 46 % krádeže prosté (ibid). 

                                                      
2
 Na základě kterých kritérií byl při poslední statistice romské kriminality určen čklověk jako Rom, 

publikace Socioklubu neuvádí. 
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Ale i tato slovenská procenta mohou být zkreslena. Jak podotýká Bakalář, existují 

určitě faktory možného zkreslení, a to jak ty, které kriminalitu mohou zvýšit, ale i 

ty, které ji mohou snížit (Bakalář 2004: s. 94-95). 

Mezi zvyšující patří fakt, že majoritní společnost je proti Romům mnohem 

obezřetnější. Zvýšit procento romské kriminality může i větší ochota svědčit v 

neprospěch Romů. V neposlední řadě to může být i větší naivita a nepřipravenost 

Romů při páchání trestného činu (ibid). 

Naopak snížit procento romské kriminality může fakt, že velké množství romské 

kriminality je pácháno nezletilými, eventuelně je na ně čin později delegován. 

Obrovskou barikádu při pátrání tvoří pro policii romská komunita, která 

pachatele někdy velmi účinné kryje. Dále hraje roli liknavý přístup policie a to, že 

jsou Romům některé činy promíjeny (ibid). 

Jak píše Socioklub, je škoda, že slovenské údaje nemůžeme porovnat s Českou 

republikou. Nicméně existuje jedna velká indicie, podle které se můžeme 

procentu romské kriminality na území ČR přiblížit. V Ročence prevence 

kriminality vychází taktéž výkaz kriminality „statisticky významných skupiny 

obyvatel“ (SVS). Lze dokázat, že většina pachatelů trestné činnosti zaznamenané 

pod SVS jsou Romové, jelikož výskyt SVS je největší v krajích, kde je Romů 

nejvíce. Lze tedy sledovat určitý vývoj. Tento vývoj naznačuje, že romská 

kriminalita v České republice má víceméně konstantní podobu. Odhad odborníků 

Socioklubu praví o 8 – 9 % romské kriminality na území ČR na přelomu tisíciletí. 

Při poměrně mělkém odhadu o počtu Romů v České republice na 200 tisíc si 

spočítáme, že romská kriminalita je 3 – 4 krát vyšší, než u majority. Tato čísla 

vlastně korespondují s údaji romské kriminality na Slovensku (Socioklub 1999: s. 

426-428). 

Je také potřeba dodat, že kriminálnější jsou ti Romové, jejichž rodiny nejsou 

uspokojivě integrovány do norem majoritní společnosti. Ukázal to výzkum 

Štěchové a Večerky dokončený těsně před sametovou revolucí. Rodinné zázemí 

(bytové kategorie, celková ekonomická situace, úroveň hygieny…) 
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„delikventních“ Romů bylo shledáno na podstatně nižší úrovni než u 

kontrolovaných Romů „nedelikventních“ (ibid). 

Odhady a údaje odborníků 

V roce 1998 předkládá Říčan odhad, že 20-30 % ekonomicky aktivní romské 

populace „vydělává“ ilegálně. Nečas (1999) pak přidává údaje brněnské městské 

policie, jejíž statistika je až neuvěřitelná. 95 % kapesních krádeží, 80 % 

loupežných přepadení, 60 % kuplířských praktik spojených s prostitucí mají na 

svědomí Romové. Kriminalita mládeže je samostatnou kapitolou. Odhadem 

převyšuje tu gádžovskou až několikanásobně. Mladí Romové mají také většinové 

zastoupení ve výchovných ústavech pro mládež. Mezi vězni můžeme najít až 50 % 

romských příslušníků (Říčan 1998: s. 60-61). 

Pro Roma se stalo vězení spíše „válečným zajetím“. Dokonce je někdy Rom, který 

nebyl ještě vězněn, považován za málo mužného (ibid). 

Podle Říčana romská kriminalita v sobě skýtá obrovský a rozsáhlý problém. Podle 

jeho názoru, pobyt ve vězení značné části romského etnika v žádném případě 

nezlepšuje povahu odsouzeného, je tomu spíše naopak. Na místě je také jeho 

hypotéza, že pokud je nebo byla většina rodinných příslušníků romského dítěte 

„za katrem“, snadno se tak u něj vyvine pocit normálnosti takové situace. Další 

složka problému je ta ekonomická. Náklady na orgány činné v trestním řízení plus 

náklady na výkon trestu nejsou zrovna malé (ibid). 

Příčiny romské kriminality a jejich rozbor 

Jaké jsou příčiny vysoké romské kriminality? Největší problém vidí Říčan (a s tím 

se nedá nesouhlasit) ve vysoké nezaměstnanosti. Zadruhé je to trvalý 

antagonistický vztah majority a Romů. Třetí příčinou je dle něj čtyřicetiletá 

komunistická vláda, která „vyhladila“ romskou kulturu. Kriminalita byla a je 

jakousi  spravedlivou „partyzánskou“ reakcí na tuto „válku“ s majoritou. Já bych 

ještě dodal čtvrtý bod a to je způsob výchovy romských dětí a jejich vzdělávání. 

Stranou nemůže zůstat ani romský folklor. V mnoha romských pohádkách je 
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hlavní hrdinou „malý obratný zlodějíček“. Historie tak povýšila z pohledu Romů 

krádež z nutnosti (při pronásledování) na hodnotu (Říčan 1998: s. 61-62). 

1. Nezaměstnanost 

V roce 1997 bylo podle kvalifikovaného odhadu Bičánkové bez práce na 50 %  

Romů. Navrátilova publikace (2003) uvádí výzkum z roku 2001, kdy bylo zjištěno 

40% nezaměstnaných romských mužů a 51,2 % nezaměstnaných romských žen, 

takže v průměru 45,6 % nezaměstnaných Romů. V této knize najdeme i srovnání 

s majoritou, kde v roce 2001 nemělo práci 10,1 % mužů a 10,6 % žen, průměrně 

tedy 10,35 % nezaměstnaných příslušníků majoritní společnosti (Navrátil a kol. 

2003: s. 156). Zmiňme ale také romskou nezaměstnanost optikou kvalifikovaných 

odhadů odborníků. Ten Říčanův činí 70-85 % (Říčan 1998: s. 36). Horváthová 

odhadem vymezuje lokalitně romskou nezaměstnanost na 50-95 % (Horváthová 

2002: s. 57). 

Pro Radu vlády ČR zpracoval autorský kolektiv kolem Jana Winklera v roce 2004 

„Analýzu potřeb integrace Romů na českém trhu práce“. Zde bylo složením z 

několika zdrojů zjištěno, že pouze 26 % Romů nemá s nezaměstnaností 

zkušenost. Naproti tomu 35 % Romů je opakovaně nezaměstnaných a celých 39 

% je opakovaně a dlouhodobě nezaměstnaných. Hranicí pro dlouhodobou 

nezaměstnanost je 6 měsíců. Dlouhodobost je také podle analýzy typickým 

rysem romské nezaměstnanosti (Pospíšil 2012: s. 17-18). 

Nejčerstvější zprávy o stavu romské menšiny v ČR Agentury pro sociální 

začleňování jsou alarmující. Ve vyloučených lokalitách chudších regionů se míra 

nezaměstnanosti Romů pohybuje od 70 do 100 %! Tristní situace je také u 

romské mládeže ve věku 15 – 26 let. Zde byla nezaměstnanost vyčíslena na 61 % 

(Agentura pro sociální začleňování 2013). 

Příčiny romské nezaměstnanosti 

Na letenské pláni se v prvních dnech svobody dokonce po projevu romského 

řečníka skandovalo „Ať žijí Romové“. Nových lukrativních příležitostí, které 

s sebou přinesl nový svobodný režim, však dle Říčana Romové nedokážou využít, 

naopak, jejich situace se horší (Říčan 1998: s. 29). Takže se dá říct, že takovou 
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před-příčinou romské nezaměstnanosti je 1) liberální demokracie nastavená po 

sametové revoluci. Jakoby jim nabytá svoboda, pro kterou mají tak velký smysl, 

byla spíše na obtíž. Je to přece jenom jiný druh svobody, kde liberalistický styl 

života prodchnutý konkurencí na trhu nutí Romy k větší činorodosti. Na tu však 

nejsou ani v nejmenším připraveni, když jim komunistická éra každodenně „stlala 

postel“. Romové poznali, že z práce je mohou kdykoliv vyhodit, čímž rodinný 

rozpočet začal klesat a zákonitě pak přišla ilegální cesta při obstarávání statků 

(Říčan 1998: s. 36-37).  

Říčan říká, že právě nezaměstnanost Romy nejvíce demoralizuje a kriminalizuje. S 

romským podprůměrným vzděláním dosahují nejčastěji pouze na dělnické práce, 

přičemž nemalá část romských rodů považuje fyzickou práci za nepřijatelnou a 

ponižující. Jedna z hlavních příčin nezaměstnanosti Romů je ve 2) štědrém 

státním systému sociálních dávek, který je motivuje nepracovat. To prý lze 

vysvětlit skutečností, že díky bídě, kterou zažili, jsou teď s gádžovsky nastaveným 

životním minimem spokojeni. Říčan se pochopitelně štítí řešení, jímž bychom 

snížili životní minimum jenom Romům. Staví se za názor, aby se systém sociálních 

dávek nastavil tak, aby rodina, kde otec pracuje, měla vyšší příjem, než ta, jejíž 

otec je nezaměstnaný (ibid). 

Říčanovo výše uvedené a tučně zvýrazněné starší tvrzení (rok 1998) re-hodnotí 

Ondřej Lánský. Lánskému šlo primárně o to, aby dokázal, že případné zneužívání 

sociálních dávek rozhodně neruinuje státní rozpočet (v roce 2011 činí státní 

rozpočet 1179 miliard korun), což se mu v jeho článku beze zbytku podařilo. Jeho 

propracovaný odhad říká, že při existenci zneužívání sociálních dávek stát 

přichází ročně o jednotky miliard korun, kdežto za korupčnictví ve vládních 

resortech tratí stát ročně řádově sta miliardy korun. Podle něj tu vzniká umělý, 

účelově vytvořený politický problém, který podezřívá „nepřizpůsobivé“ z 

rozkrádání státního rozpočtu. Celé to má jediný cíl: zakrýt skutečné problémy, 

jimiž česká ekonomika disponuje (Lánský 2011). 

Obyvatelé ČR jsou si vědomi obou problémových témat (vyplácení sociálních 

dávek a korupce), těžko si však bez pomoci Lánského předkládaných čísel dají 
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celkovou situaci dohromady. Podle mého názoru tu však existuje ještě jedna věc. 

S mechanismem vyplácením sociálních dávek (konkrétně Romům) přijdou řadoví 

obyvatelé mnohem více do přímého styku (např. na poště nebo úřadech), než se 

záměrně neprůhlednými panskými machinacemi s různými typy zakázek. Právě 

onen přímý styk, praxe a dílčí zkušenosti občanů jsou zdrojem opravdového 

„lidového pohoršení“. Lánský předkládá částky, na které má sociálně slabá rodina 

nárok. Upozorňuji, že jsou zde níže uvedeny jen některé státní příspěvky, sociální 

systém vyplácení dávek je mnohem složitější. 

Příspěvek na živobytí – je dávka osobě či rodině, která se nachází v hmotné 

nouzi. Hmotná nouze je stav, kdy člověk pobírá méně, než je životní minimum. 

Životní minimum jednotlivce činí 3410 Kč (číslo se zvětšuje s počtem rodinných 

příslušníků) (MPSV 2013). Příspěvek na živobytí se podle čísel Lánského po 

výpočtu pohybuje kolem 2650 Kč na rodinu (Výpočet: 2, 862 mld. vydané státním 

rozpočtem na Příspěvek na živobytí, děleno počtem zhruba 90 000 domácností, 

které příspěvek obdržely a následně děleno počtem měsíců v roce) (Lánský 

2011). 

Doplatek na bydlení – je dávka osobě či rodině, kterým nestačí vlastní příjem na 

uhrazení nákladů za bydlení. Průměrně se pohybuje okolo 2500 Kč (ibid). 

Přídavek na dítě – je dávka, kterou má právo pobírat rodina s příjmem do 2,4 

násobku životního minima. Průměrně se pohybuje okolo 600 Kč na dítě (dítě do 

6-ti let 500 Kč, 6 – 15 let 610 Kč, 15 – 26 let 700 Kč) (ibid). 

Rodičovský příspěvek – je dávka za to, že se rodič celodenně stará o dítě. Na tuto 

dávku má nárok každý rodič a může si vybrat, jestli mu bude dávka vyplácena 

dva, tři nebo čtyři roky. V závislosti na délce je samozřejmě upravena výše dávky. 

Průměrně měsíční dávka na jedno dítě činí 6800 Kč (ibid). 

Příspěvek na bydlení – je dávka, která přispívá na krytí nákladů na bydlení 

rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Úroveň nízkého příjmu stanovuje 

zákon. Výše příspěvku na bydlení je odvislá od počtu obyvatel města, ve kterém 

žadatel bydlí, a také od toho, zda se jedná o byt s nájemní smlouvou, nebo byt 

družstevní či byt vlastníka. K tomu se samozřejmě počítá i s početností rodiny. 

Výše vyplácených částek je tak značně nejednotná. Uveďme ale, že pro čtyř a 
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vícečlennou rodinu se částka Příspěvku na bydlení pohybuje vždy od 11615 Kč do 

18307 Kč (Integrovaný portál MPSV 2013). Tato kategorie byla vybrána 

především proto, že Romové žijí nejčastěji v početnějších a vícegeneračních 

rodinách (Socioklub 2000: s. 20).  

Podpora v nezaměstnanosti – je dávka, kterou pobírá nezaměstnaný člověk, jenž 

je registrován na příslušném úřadu práce jakožto žadatel o práci. Průměrná výše 

příspěvku byla v roce 2010 5698 Kč, přičemž nejčastější vyplácená částka se 

pohybovala od 2500 Kč do 3500 Kč (Lánský 2011). 

 

Nyní se vraťme ke zmíněnému „lidovému pohoršení“. To vzniká poté, co se lidé 

dozví z výše uvedených míst (pošta, úřad), kolik peněz se Romům vydává. 

Z představených dávek pobírají Romové většinu, jelikož jsou obecně o dost 

materiálně chudší, než majorita, protože silná většina z nich je opakovaně a 

dlouhodobě nezaměstnaná (Pospíšil 2012: s. 17-18). Nutno samozřejmě dodat, 

že ne všichni Romové sociální dávky pobírají.  

Krom skutečné chudoby, to, co ještě podporuje zdání Říčanova „štědrého 

sociálního systému“ je právě početná rodinná rozvětvenost u Romů (Socioklub 

2000: s. 20). Romské ženy rodí dříve a mají také dětí mnohem více (Nečas 1999: 

s. 104). Proto nakonec není divu, že si Romové odnáší domů desetitisíce korun. 

Když se však peníze rozpočítají na jednotlivé členy rodiny, číslo je nízké. Jako 

celek už není náš sociální systém tak štědrý, jak tvrdil Říčan (1998), ovšem 

například z výše dávky „Příspěvek na bydlení“ se dá vyvodit, že zde stát 

demotivuje odběratele této dávky od legální práce a motivuje spíše k 

občasné práci načerno. Jakákoliv čtyřčlenná rodina, která má dle zákona nárok na 

Příspěvek na bydlení, dostane od státu minimálně 11615 Kč (Bydlí-li v Praze, tak 

18 307 Kč). Když se k tomu přidá nejnižší možná podpora v nezaměsnanosti pro 

oba rodiče 2200 Kč (celkem tedy 4400 kč), následně přídavky na dvě děti (1200 

Kč) a k tomu otec rodiny přinese do rodinného rozpočtu z „černé práce“  byť jen 

5000 Kč, tak v prvním případě si taková rodina „vydělá“ přes 22000 Kč, bydlí-li 

v Praze, tak téměř 29000 Kč. 
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Mnozí zaměstnavatelé si také stěžují na 3) nízkou pracovní morálku a 

nespolehlivost Romů. Podle příspěvku Zdeňka Kaplana v knize Socioklubu i za 

toto může stát. Ten svým velkým zvýhodňováním ustanovil v Romech povědomí 

o tom, že si v práci mohou nastavit pro zaměstnavatele naprosto nepřijatelné 

podmínky. Neschopnost setrvat na jednom pracovním místě je zřejmě dána 

„kočovnými geny“ (Socioklub 1999: s. 360). Autor si také všímá jakési romské 

„administrativní vychytralosti“. Většina Romů věděla o nutnosti odpracovat tolik 

a tolik hodin, aby jim byly přiznány rodinné příplatky. Nebo například při 

onemocnění se vyhýbali pravidelným vyšetřením, avšak nemocenské dávky 

pobírali v plné výši (ibid). 

Tím nejzákladnějším problémem je ovšem statisticky 4) silně podprůměrná 

romská vzdělanost. V roce 1991 při sčítání lidu bylo zjištěno, že 80 % Romů 

disponuje pouze základním vzděláním a to i včetně vzdělání nedokončeného. 

Dalších 10% bylo bez vzdělání. Romské děti 14krát častěji propadají, 5krát častěji 

dostanou sníženou známku z chování a 30krát častěji ukončí vzdělání před jeho 

posledním ročníkem. Je to způsobeno zejména nedostatečnou připraveností na 

školní prostředí a slabší znalostí českého jazyka. A tak jsou tyto děti někdy velmi 

unáhleně umisťovány do speciálních škol (Navrátil a kol., 2003. s. 65). Nečas pak 

svoji tabulkou ve své knize „Romové v České republice včera a dnes“ vzdělání 

romské populace v roce 1991 ještě upřesňuje. Krásným dokladem toho, jak 

špatná je úroveň vzdělanosti romské populace jsou tyto údaje: z 20 520 Romů a 

Romek starších 15 let má pouze 1981 z nich učňovské vzdělání,  192 úplné 

středoškolské vzdělání a jen 64 vzdělání vysokoškolské. Když se k tomu přidá 

nespolehlivý přístup k práci a nízká pracovní morálka – a přiznejme si, že v 

některých případech i diskriminace zaměstnavatelů - rovná se nalezení seriózního 

živobytí takřka „mission impossible“. Právě toto je výživným podhoubím pro 

kriminální činnost (Nečas 1999: s. 112). 

Kaplan se snaží výše uvedené údaje o (ne)vzdělanosti Romů vysvětlit z historické 

perspektivy. Podle něj Romům chybí smysl pro budoucnost, se kterým je spojena 
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potřeba se vzdělat. Historické hony na Romy, pro které se tak budoucnost stala 

velmi nejistou, zapříčinily orientaci na „teď a tady“3 (Socioklub 1999: s. 355).  

Kaplan jde historií dál a dostává se až k poválečnému období. Po skončení druhé 

světové války byl příchod Romů ze Slovenska do vysídlených Sudet motivován 

prací, ovšem prací takovou, pro níž nebyla potřeba kvalifikace. Romové se tak 

stali jedním z nejspodnějších dělnických nosníků vznikajícího socialistického 

Československa a jejich potomstvo žádného velkého vzdělání nepotřebovalo 

(Socioklub 1999: s. 355). 

Při přechodu z řízeného hospodářství na tržní mechanismus se požadavky na trhu 

práce razantně zvýšily. Socialistická přezaměstnanost mizela, ekonomika se 

„zeštíhlovala“. Poptávka volala po více kvalifikovaných pracovnících v takřka 

všech oborech (právnictví, služby, administrativa, peněžnictví, ale i kvalifikované 

dělnictvo zejména ve stavebnictví a strojírenství). Pro Romy započal 5) úbytek 

adekvátních pracovních míst. Dalším náporem na potřebu se co nejlépe vzdělat 

je stále postupující mechanizace.  

Současné nastavení trhu práce v podstatě deklasuje příležitosti romského etnika 

na zisk zaměstnání. Zhoršení životních podmínek nevedlo k ničemu jinému, než k 

nárůstu jejich kriminální činnosti v oblasti krádeží a kuplířství (Socioklub 1999: 

356-357). 

2. Antagonistický vztah majority a Romů 

Tato příčina romské kriminality - uvedená jako druhá v pořadí – má jistojistě své 

historické kořeny, jenž s sebou přináší řadu mýtů a předsudků. Vztah majority a 

romské minority dokáže Centrum pro výzkum veřejného mínění vyjádřit 

statisticky. Třeba v letech 1992 a 1993 cítilo špatný vztah k Romům 77 % lidí. 

Poté například v roce 1998 tento stav klesl, když „jen“ 52 % dotázaných uvedlo 

svou nechuť k romské menšině (Navrátil a kol. 2003: s. 75). Nejnovější data cituje 

                                                      
3
 Ovšem můžeme si naproti romské otázce položit otázku židovskou. Židé byli taktéž 

pronásledováni. A to ještě déle než Romové. Takže proč mají příslušníci židovského národa tolik 
Nobelových cen a jejich průměrné IQ se pohybuje na takřka opačné straně? S odpovědí na tuto 
otázku bychom zaběhli od tématu hodně daleko, spíše bychom ji mohli předložit kulturním 
antropologům. 
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tato práce v podkapitole „Od sametové revoluce k současnosti“ a její výsledky 

jsou více než alarmující. 

Říčan to charakterizuje jako studenou válku mezi majoritou a Romy. Z jeho 

interpretace vyplývá, že právě kriminalita Romů je jakousi partyzánskou reakcí na 

válku s „bílou“ přesilou. Musíme si přiznat, že Romové se v naší společnosti cítí 

jako cizinci a neuznávají naše normy a hodnoty. Projevem tohoto vztahu je 

rasistické smýšlení ze strany většinové společnosti (Říčan 1998: s. 65). Spíš než k 

rasismu bych se ale přiklonil k možná nejfrekventovanější větě obyčejných lidí, 

kteří se vyjadřují ve vztahu k Romům takto: „Nejsem rasista, ale cikány nemám 

rád.“  

Toto mé tvrzení podporuje i další výzkum. Provedl ho Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci v roce 1996, který potvrdil, že negativní vztah české společnosti 

vůči romskému etniku nemá v žádném případě tolik rasistické podoby, jak je to 

po Evropě známo. Odpovědi celkem 2149 respondentů se týkaly osobních 

antipatií mimo jiné i k etnickým skupinám. Podle školního známkování (1 – „mám 

je rád(a)“, 5 – „nenávidím je“)  dostali Romové průměrku známku 3,94, zatímco 

černoši 2,43. Na barvě pleti u Romů tedy Čechům toliko nezáleží (Socioklub 1999: 

s. 423). 

Spíše je negativní vztah k Romům způsoben těmito společensky rozšířenými 

názory: 1) Romové páchají přestupky, přečiny a zločiny mnohem častěji, než 

majoritní společnost, 2) Romové se vyhýbají poctivé práci, žijí příživnicky, 

zneužívají sociálních dávek, 3) když pracují, jsou nespolehliví, neukáznění a 

odborně nezpůsobilí, 4) Romové vybydlují byty, 5) Romové se vyhýbají vzdělání; 

romští rodiče děti v tomto jednání podporují, 6) Romové spíše než uznávanými 

argumenty postupují cestou fyzického střetnutí, jestliže nejsou splněny jejich 

požadavky, 7) Romové se chovají „divně“ – hlučí, mluví nesrozumitelně, jsou 

zaostalí při reakcích na běžné společenské projevy (Socioklub 1999: s. 419-420). 

Z tohoto sumáře důvodů pak plynou důsledky, které zkoumala ve svém šetření 

Nadace Charty 77 v roce 1995. Jejím cílem bylo zjistit postoje mládeže na 

pražských učilištích k lidským právům. Celkový počet vyplněných dotazníků činil 
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1014 kusů. Z tohoto objemu téměř 8 z 10 mladých lidí (79,7 %) odmítlo za 

souseda romské spoluobčany (Socioklub 1999: s. 420-422). 

Další otázka zkoumající postoj majority k Romům v šetření Nadace Charty 77 

zněla, zda by respondent byl ochoten „chodit“ s partnerem jiné národnosti. Opět 

téměř 80 % dotázaných zaškrtlo u romské národnosti „rozhodně ne“ a „spíše ne“, 

přičemž „rozhodně ne“ zaškrtlo 56 % dotázaných (ibid). 

3. Čtyřicet let socialismu 

O některých zásadních krocích, které provedla komunistická vláda vůči Romům, 

byla řeč již v kapitole „Historie Romů na území ČR“. Podle Horváthové, Říčana a 

dalších odborníků na romskou minoritu v České republice tyto kroky pomohly 

„zahubit“ tradiční romskou kulturu ve snaze asimilovat Romy do majoritní 

společnosti. Kriminalita se tak stává nástrojem, jak tyto křivdy z minulosti 

pomstít.  

Tuto příčinu však nepotvrzuje výzkum provedený Centrem pro výzkum veřejného 

mínění roku 2001, kde by 45% Romů, kteří by byli ochotní jít k volbám, hlasovalo 

pro KSČM (Navrátil a kol 2003: s. 172). Z toho vyplývá, že by Romové 

systematické zatlačování romské kultury komunistům většinou odpustili. O to víc 

je takový výsledek pochopitelný, když si připomeneme, jaké sociálně-ekonomické 

výhody komunistická vláda právě Romům nastavila. Třeba vzpomenout i toho 

gesta, které komunisté udělali hned po vítězném únoru, kdy se díky nové ústavě 

stali z Romů rovnoprávní občané. 

4. Způsob výchovy romských dětí a jejich vzdělávání 

Výchova romských dětí je značně volná, nedirektivní, ultraliberální. Děti nejsou 

přivyknuté na povinnosti a řád, je jim rodiči ponechána mnohem větší svoboda, 

než je tomu u valné většiny neromských dětí. Z toho Říčan usuzuje, že právě 

proto shledáváme u romských dětí neurotické projevy, protože nejsou vystavené 

tlakům a nárokům, jimž jsou vystaveny ve škole (Říčan 1998: s. 45). 

Na tomto místě ocitujme větu jednoho z Romů G. Demetera: „Romské dítě jí, 

když má hlad, vstává, když se probudí a jde spát, když je ospalé. Třeba o půlnoci. 
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Nemusí být pořád ve střehu, napjaté, aby něco neudělalo špatně. Nemusí pořád 

říkat děkuju, prosím, děkuju, prosím – mezi Romy se přirozeně rozdává, je-li z 

čeho, a nemusí se o to prosit. Romské dítě se učí tím, že vidí a vnímá, co dělají 

druzí. Nikdo je nedrezíruje, učí se jaksi samovolně. Také ho nikdo nenutí, aby se 

učil něčemu, co mu není od Boha dáno.“ (Socioklub 1999: s. 429). 

Na druhou stranu, ani prostředí školy jim není příliš nakloněné. Neromské děti 

mohou svým „tmavším“ spolužákům uštědřit dost psychických a někdy i fyzických 

ran, protože, jak ukázaly Říčanovy sociometrické výzkumy, romský žák patří spíše 

k těm neoblíbeným. Pak stačí, aby vychovatel nezasáhl, nebo zasáhl dosti 

povrchně, a vznik bariéry před „bílou“ nepřátelskou společností je přirozeným 

procesem. Včetně strachu před docházkou do školy. Mluvím i z vlastní 

zkušenosti, rasistické chování v první třídě základní školy se přirozeně v naší třídě 

objevilo, mimo jiných i z mé strany. 

Horváthová se domnívá, že naše školství nebere specifičnost romského žáka 

dostatečně na vědomí. Toto tvrzení mohu potvrdit a argumentovat tím, že třeba 

na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě na Technické univerzitě v 

Liberci najdeme v oboru učitelství pouze jeden předmět týkající se problematiky 

romského žáka ve škole. Kurz se jmenuje „Romský žák v současné škole“ a je ke 

všemu ještě volitelný. Romský žák je těmi českými přijímán jako někdo, kdo tam 

nepatří, což mu je samozřejmě některými dětmi dáno přímočaře najevo. Zrovna 

zde by měli budoucí učitelé vědět, jak dobře zareagovat. Jestliže se adekvátní 

reakce nedostaví, dítě si přirozeně vytvoří negativní vztah ke škole a zároveň k 

„bílé“ většině. 

Takže když se pak nakombinuje pocit strachu s nedůsledným dohledem rodičů na 

docházku do školy v rámci výše diskutované nedirektivní výchovy, vzdělávací 

proces končí často základní školou, jak potvrzují výzkumy v knize Navrátila a 

kolektivu (Navrátil a kol. 2003: s. 136). 

Pro Romy je vzdělání mnohem menší hodnota než pro gádže. Podle Říčana vidí 

Romové ve vzdělání něco jako „propagandu“ majority. To potvrzuje i publikace 

Navrátila a kolektivu, kde autoři hovoří o negativních postojích romské rodiny ke 
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škole, jelikož učitel má na romské dítě velký vliv a moc nad ním. Projevuje se to 

hned od raných dětských let, protože do školek chodí jen malé procento 

romských dětí. Číslo z roku 2013 říká, že pouze 28 % romských dětí navštěvuje 

mateřskou školu (Agentura pro sociální začleňování 2013). Děti, které do školek 

nechodily, pak nemají tolik zkušeností s tužkou a papírem, různými kvízy, 

hádankami a doplňovačkami, tudíž mají značné mezery v kompetencích, které 

majorita považuje za důležité (Říčan 1998: s. 113-117). 

Společnost jako celek je dosti zaměřena na znalosti a výkon, kdežto Romy zajímá, 

jak se dítě ve škole cítí a jaké osobní vztahy ve škole s učiteli a ostatními dětmi 

pociťuje. Proto například nespokojenost romského dítěte ve škole je příčinou 

negativních reakcí rodičů. Pocit dítěte je pro romskou matku tím nejdůležitějším, 

a tak když třeba romská rodina nemá peníze na svačinu, dítě do školy kvůli tomu 

třeba vůbec nepošle (Navrátil a kol. 2003: s. 126–127). 

Nejnovější čísla ukazují, kolik procent romských dětí je dnes v tzv. praktických 

školách, které byly dříve označovány jako zvláštní. Jedná se o 32 % romských dětí 

(Agentura pro sociální začleňování 2013). Otázkou zůstává, podle jakého kritéria 

je člověk označen za Roma. 

Typické rysy romské kriminality 

Na úvod je třeba říci, že žádné obecné soudy o romské kriminalitě nemohou 

platit stoprocentně. Sociální vědy nejsou sto zachytit všechny individuality 

každého člověka, takže ony „typické rysy“ je nutno brát s drobnou rezervou, čímž 

mám samozřejmě na mysli existenci výjimek. 

Postoj Socioklubu na otázku, jestli mají Romové kriminalitu dědičnou, je jasný a 

striktní. Podle nich názor, že Romové se narodí již s jakousi „kriminální krví“, je již 

dávno vyvrácený (Socioklub 1999: s. 427-438). Tato xenofobní a jiná podobná 

tvrzení byla podporována i některými českými politiky. Vrchol toho byl zřejmě 

nechvalně známý výstup českého politika Miroslava Sládka (SPR-RSČ)4. Na 

                                                      
4
 Miroslav Sládek byl krajně pravicový politik, republikán, který se „proslavil“ zejména slovními 

útoky na stranu cizích přistěhovalců a také Romů. V roce 1996 pronesl na půdě Poslanecké 
sněmovny České republiky toto: „Cikáni by měli být trestně odpovědní již od narození, protože to 
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druhou stranu z historie Romů víme, že antagonismus mezi Romy a majoritou byl 

ze strany Romů řešen jakousi vendetou v podobě drobných krádeží. Majoritní 

společnost ovšem samozřejmě není bez viny. Jak už bylo výše napsáno 

v podkapitole „Čtyřicet let socialismu“, zejména socialistická potřeba 

unifikovatelnosti „pohřbila“ základní pilíře romské kultury. 

Jedním ze základních společných rysů je, že romská kriminalita je především 

kriminalitou majetkovou. Škoda z jejich ilegální činnosti nebývá vysoká. Romové 

svoje činy často neplánují, konají bez přípravy, spíše využívají vhodné příležitosti. 

Často je také jejich kriminální chování způsobeno špatnou sociální a 

ekonomickou situací (ibid). 

Valnou většinu těchto deliktů mají na svědomí děti a mladiství Romové. Ti 

omámeni okamžikem nedomyslí důsledky své akce a ani nejsou schopni cíleně 

zahlazovat stopy. Mnohdy také hraje velkou roli kontaminace organismu 

alkoholem či drogami (ibid). 

Právě ona nedomyšlená příprava může být příčinou pozdějších obrovských 

problémů. Často se totiž stává, že při páchání majetkového deliktu se osoba 

mocně brání nebo se na scéně objeví náhodný svědek. Romové následně jednají 

velmi zkratovitě a se silnou brutalitou, která může vést k těžkému ublížení na 

zdraví či dokonce ke smrti. Právě tato skutečnost - neobyčejná brutalita – je 

veřejností chápána jako romský asociální jev plný bezcitnosti (ibid). 

Valná většina trestné činnosti Romů směřuje na členy majortiy. Široké rodinné 

vazby často neumožňují páchat přestupky, přečiny či zločiny na „svém lidu“. Pro 

Romy jasně platí rozdělení společnosti na „vlastní“ a „cizí“. Z tohoto statusu pak 

vyrůstá až patologická snaha bránit vlastní etnikum. Ačkoliv je prokázáno, že Rom 

není v právu, jeho rodina a „vlastní“ lidé ho neustále brání (ibid).  

Rodina hraje stěžejní roli v tvrzení Marka Jakoubka, který dospěl k názoru, že 

hlavní rysem kriminality Romů je provázanost s rodinným zázemím a jejími členy. 

Dokonce hovoří o kriminalitě napříč generacemi (Jakoubek 2012: s. 43). Více je 

                                                                                                                                                 
už je prakticky jejich největší zločin.“ Dostupné z: 
http://www.youtube.com/watch?v=Rv9O4pQsa3A. 
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tato problematika rozebrána v podkapitole „Romská kriminalita jako adaptace 

nebo jako tradice?“.  

Dalším rysem romské kriminality je dělba „lupu“. Silně zakořeněný pocit rozdělit 

se, aby se při životě udrželo celé společenství, zůstává z dob, kdy byli Romové 

nevybíravě pronásledováni. Nazývané je to také jako „nepřímé pachatelství“ - na 

majetkovém prospěchu se podílí celá rodina (Hirt, Jakoubek 2006: s. 159). Když je 

romský pachatel dopaden, uvězněn a po nějaké době propuštěn, romská obec se 

k němu nechová nijak odtažitě, nevyčítají mu jeho čin, celé je to bráno jako 

součást života. V některých případech jsou bráni propuštění trestanci i jako 

hrdinové, kteří nějakým skutkem poškodili nepřátelskou majoritní společnost 

(Socioklub 1999: s. 434).  

Výše jsme hovořili o tom, že trestná činnost Romů je často neplánovaná. 

Socioklub ve své knize však nabízí i jisté druhy plánovaných postupů, „uspávaček“ 

nebo kapsářských gangů. V tom první případě je romská dívka předhozena muži 

většinou cizí národnosti. V určité chvíli je mu do nápoje vhozena uspávací 

chemikálie. Ve spánku je poté muž okraden. Počítá se s tím, že se cizinec u nás 

nevyzná a celou záležitost neohlásí (Socioklub 1999: s. 435-436). 

Ve druhém případě jde o „šikovné ručičky“. Romové vyvolají například při 

nastupování nebo vystupování z dopravního prostředku ruch. V nepřehledné 

situaci lidé poleví na ostražitosti svých věcí a kapsář se snadno zmocní jejich 

peněženky nebo mobilu. Ukradené věci jsou pak rychle předány kolegovi, jenž 

lup přenese na bezpečné místo. Tento typ krádeže je mnohokrát 

zdokumentován, takže ho můžeme považovat za romsky specifický (ibid). 

Jak vidno, romská kriminalita je velmi často skupinovou záležitostí. To, co může, 

ale také nemusí vyžadovat spolupráci skupiny, je v české veřejnosti dobře známý 

„sběr kovů“. V této činnosti však vítězí – a to si Romové neuvědomují – 

záškodnictví nad hodnotou lupu. Krádeže síťových kabelů nebo různých 

zabezpečovacích materiálů mohou dosáhnout až milionových škod, zatímco ve 

sběrnách lupič obdrží jen nepatrný zlomek z celkové škody (ibid). 
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Romové a organizovaná kriminalita 

V hierarchii různých kriminálních skupin se Romové objevují pouze jako „pěšáci“, 

kteří jsou najímáni na méně složité činnosti. Toto tvrzení potvrzuje i Bakalář. 

Zřídkakdy je najdeme na vyšších postech, než na tzv. výkonných místech 

pomocníků a pouličních „pracovníků“. Za příklad nám mohou sloužit Romové 

jako protažená ruka ruských delikventních skupin při krádežích aut (Socioklub 

1999: s. 436-438). 

Jinak ovšem z dat expertů z Interpolu není zmínka o tom, že by Romové vytvořili 

nějakou zločineckou organizaci. Přesto všechno se ale v České republice objevuje 

jistý nižší stupeň organizovanosti v romské prostituci, respektive pasáctví. Romští 

pasáci se rekrutují z „veksláků“, kteří nyní přesedlali na nový výhodný byznys. 

Nejvíce provozují tzv. silniční nebo pouliční prostituci. Jsou potvrzeny slova 

expertů, kteří tvrdí, že organizovaná romská trestná činnost stavěla své základy 

již před rokem 1989 a nyní využívá nových možností, jak trestnou činnost rozšířit 

a zakrýt. Velmi znepokojivě muže působit fakt, že se podle kriminalistů stále více 

Romů zapojuje do výroby a distribuce drog (pervitin, heroin). Přísun surovin má 

na starosti odborník z řad majority (ibid). 

Čerstvá informace z Anglie však ukazuje, že Romové vynalezli jiný způsob 

organizované trestné činnosti a to na anglickém sociálním systému. Celý podvod 

v britském Nottinghamu naplánovali tři ženy a dva muži ve věku 32 až 39 let mezi 

roky 2008 a 2010. Jednalo se o rodinný gang. Využívali k tomu tkzv. přídavkové 

turisty, což byli většinou Romové slovenské národnosti, kteří mají v Anglii právo 

přijímat dávky pro nízkopříjmové pracovníky. Skupinka jim pomáhala se v cizí 

zemi zabydlet a vyřídit potřebné záležitosti. Jenomže slíbené dávky se 

k právoplatným pobírajícím nedostaly. Jedná se o případ, kdy Rom okradl Roma. 

Celkem si podvodníci „vydělali“ v přepočtu 16 milionů korun (535 tisíc liber). 

(Eurozpravy.cz 2013). 

To, že se jedná o organizovanou kriminalitu v rodinném prostředí, potvrzuje 

jeden ze společných rysů romské kriminality, na který upozorňuje Marek 
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Jakoubek. Viz podkapitola „Typické rysy romské kriminality“ a „Romská 

kriminalita jako adaptace nebo jako tradice?“. 

Úloha majority v romské kriminalitě 

Tak jako při rozvodu manželství je většinou chyba na obou stranách, tak i část 

romské sociální patologie vyvolává druhá strana. Majorita má tendenci svoje 

chyby příliš nevnímat, ale některé asociální jevy Romů jsou reakcí na chování 

členů majoritní společnosti.  

Většinová společnost velmi často obviňuje Romy, že se mnohem více podílejí na 

trestné činnosti. V absolutních číslech to samozřejmě není pravdou, v přepočtu 

na počet Romů však s pravděpodobností, která se rovná téměř sto procentům, 

ano. Toto obvinění však vede v naší společnosti k tragické generalizaci na 

každého Roma. Z přirozenosti člověka plyne, že si mnohem více všímá, zajímá ho, 

pozoruje a dává si pozor na něco, co je neobvyklé, nevšední a vystupující z 

normálu. Romové se odlišují výrazně svou barvou pleti, a tak jsou vystaveni 

mnohem větší pozornosti. A právě proto je odhaleno více romských trestných 

činů. Každopádně výše zmíněná generalizace, nebo chcete-li kolektivní vina, 

uvalená na příslušníky romského etnika, může být tím podporujícím 

kriminogenním faktorem. Proč? Známý sociologicko-psychologický fakt říká, že 

jedinec má tendenci chovat se tak, jak ho nastavuje jeho sociální okolí. Jestliže je 

Rom neustále z něčeho podezříván – lide si k němu nesedají v prostředcích 

hromadné dopravy, v jeho přítomnosti si mnohem více stráží své věci – má poté 

následně tendenci skutečně se stát tím obávaným (Thomasův teorém – přesná 

definice uvedena v podkapitole „Romská kriminalita jako adaptace nebo jako 

tradice?“). Zejména na citlivé romské děti a mladistvé dopadají tyto předsudky 

nejvíce. Mladý Rom by musel být hodně silnou osobností, aby tyto životní 

překážky, které si člen majoritní společnosti dokáže jen těžko představit, 

překonal (Socioklub 1999: s. 439-441). 

Prosazení principu kolektivní viny je obrovský problém. Jistě existují i 

„bezproblémoví“ Romové, kteří chtějí vést normální život, vyučit se nebo 

vystudovat, najít si práci a možná tak dát příklad všem těm, kteří tlí na 
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podobných místech jako je Chanov. Ovšem těm to kazí ona „problémová 

většina“, kterou socialismus naučil závislosti a kteří nechtějí se svým životem a 

životem svých dětí nic dělat. Zodpovědní lidé u nás zatím nebyli schopni chyby 

z minulosti napravit. 

Dalším spouštěčem může být tato skutečnost. Kriminologie dokládá, že lidé mají 

tendenci oznámit nějakou méně závažnou trestnou činnost (např. škole) až při 

jejím opakování. Toto platí především u trestné činnosti mladých lidí z majoritní 

společnosti. Mnohem menší tolerance je dána mladému Romovi. Ten je 

postihován mnohem dříve, než by byl býval byl jeho vrstevník z „bílé“ společnosti 

(Socioklub 1999: s. 442-443). 

Osobně se domnívám, že všechny tyto reakce majority jsou přirozeně úměrné 

tomu, jaká zkušenost s Romy v České republice panuje. Lidé budou mít vždy 

tendenci věci generalizovat. Lidé jednají racionálně, jestliže si více hlídají své věci 

v dopravních prostředcích, přistoupí-li Rom či Romové, protože jsou si vědomi 

větší pravděpodobnosti okradení. Buďto z důvodů vlastních zkušeností nebo 

zkušeností jiných lidí, kteří tento „zážitek“ předávají. 

Třetím velkým problémem, jenž majorita musí překonat, je vytlačování Romů na 

periferie měst a jejich koncentrace v romských osadách. Citovali jsme tu výzkum 

Štěchové a Večerky v podkapitole „Úroveň romské kriminality“, který prokázal 

závislost rodinného zázemí a prostředí na kriminální činnost. Pokud nevymyslíme 

mechanismus, který Romy s jejich specifiky integruje do naší společnosti, přičemž 

o tento druh integrace budou usilovat i sami Romové, dopředu se v této otázce 

asi moc nepohneme. Jak víme z historie, pokusy v socialistické éře byly, ovšem ty 

absolutně nerespektovaly romské kulturní zvyklosti (Socioklub 1999: s. 442-443). 

To, že si naše společnost neví prozatím s romskou kriminalitou rady, je dáno 

korupcí vládnoucích struktur a kvůli nechuti policie ji výrazněji řešit. Tvrdí, že 

jakákoliv etnicky podmíněná kriminalita, tedy i ta romská, je zamezitelná ve 

svobodné, demokratické, korupci neznající společnosti, nebo v (policejní) totalitě 

(Hirt, Jakoubek 2006: s. 160). 
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Pohled Policie ČR na romskou kriminalitu 

Pospíšil (2012) ve své bakalářské práci provedl výzkumné šetření na pěti 

příslušnících Policie ČR, přičemž hlavní cíl výzkumu bylo odpovědět na otázku, 

jaký je pohled policistů na kriminalitu a sociální patologie Romů. 

Zkušenosti s romským etnikem jsou u respondentů v drtivé většině negativní. Pár 

pozitiv, kterých nabral jeden z respondentů, plynou zejména z jedenáctileté 

zkušenosti bydlení v jejich bezprostřední blízkosti. Naopak policista, který v 

osobním životě nepřišel s Romy do styku, činí tak pouze ze své pracovní náplně, 

má zkušenosti s Romy pouze negativní. Při styku s Romy se policisté jednohlasně 

vyjádřili o nemístné agresivitě a aroganci z jejich strany (Pospíšil 2012: s. 45-60). 

Ta může být podle mě způsobena vrozeným nerespektováním autorit a 

vymezením se vůči nim. Romové nemají rádi, když je někdo ze své pozice 

postaven nad ně a může této moci využít. 

Z výpovědí policistů vyplývá, že se nejčastěji zabývají majetkovou trestnou 

činností a že jsou to právě Romové, kteří takové činy nejčastěji páchají. Romská 

kriminalita je podle nich ten největší problém, který u Romů shledávají. Toto 

hodnocení je samozřejmě pochopitelné z perspektivy jejich profesního zaměření. 

Dále se shodují s tvrzením odborníků na tuto problematiku, že kriminalita, kterou 

Romové páchají na majoritě, jim přijde normální a běžná. Navíc, jeden z 

respondentů ze své praxe vypověděl, že se mu málokdy poštěstí při své práci 

narazit na Roma, který by vychodil základní školu (ibid). Toto tvrzení je opravdu 

závažné, jelikož bylo podáno v roce 2012. Nepřímo dokazuje, že se čísla starších 

výzkumů o vzdělanosti romské komunity, uvedené výše v této práci, 

pravděpodobně  moc nezměnila. 

Romská kriminalita jako adaptace nebo jako tradice? 

Už z historie víme, že specifickým způsobem obživy Romů (možná i kvůli určité 

míře stigmatizace evropské společnosti) je právě nelegální způsob obživy 

zahrnující krádeže, prostituci, prodej drog apod. Je to jakýsi „apendix“ historické 

skutečnosti, kdy řemeslná, zemědělská nebo pomocná práce mužů nestačila 

pokrýt rodinné potřeby, a tak se rodina mnohdy uchylovala ke krádežím slepic, 
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vykládání z karet a ruky, handlování z koňmi a jiným podvodným aktivitám 

(Socioklub 1999: s. 352-354). 

Naproti tomu však existovala řemeslná odvětví, ve kterých byli Romové mistry. 

Jednalo se zejména o kotlářství, kovářství, košíkářství nebo korytářství. 

Výdělečnost těchto typů řemesel začala brát za své se zánikem většiny 

soukromých zemědělců a vznikem družstev. Náhle začaly řemeslnické dovednosti 

u Romů upadat (ibid). 

V této bakalářské práci si pokládáme otázku, zda je v Romech atypicky vysoká 

kriminalita zakotvena etnicky, nebo zda-li je k tomu vede sociální prostředí. Že 

romská kriminalita je dědičná, od toho se Marek Jakoubek silně distancuje, 

podobně jako autoři publikace Socioklubu. Jakoubek totiž staví romskou 

kriminalitu na kulturním vymezení  Romů jako takových. Říká, že Rom je ten, kdo 

je nositelem specifických kulturních vzorců, respektive zvláštní kultury, kterou 

můžeme nazvat jako tradiční romskou.5 Za předpokladu, že kultura je ze své 

definice negenetická a mezi její základní vlastnosti patří adjektivum naučená, a 

priori tak vylučuje existenci tohoto mylného a nebezpečného konceptu 

(Jakoubek 2012: s. 40). K opačnému názoru došel při svém výzkumu Bakalář, 

který tvrdí, že některé rysy romské kriminality jsou dědičného charakteru 

(Bakalář 2004: s. 97).  

Jakoubek shledává jádro romské kriminality v tradiční romské rodině. Ta tvoří 

sice jakýsi morální řád, který musí uvnitř každý člen dodržovat (například 

neokrádat nebo nepodvádět člena z mé skupiny, jinak dotyčného čeká trest, 

který určuje opět rodina). Tento nepsaný kodex se ale týká pouze interních 

rodinných záležitostí. Okrást nebo podvést jinou romskou skupinu nebo člena 

majoritní společnosti je bráno jako mravně přijatelné, dokonce také někdy jako 

hrdinský čin (Jakoubek 2012: s. 43). 

Jakoubek tvrdí, že pokud se děje z majoritního hlediska v romské komunitě něco 

kriminálního, děje se tak skoro vždy v kruhu rodinném. Drogy se konzumují v 

                                                      
5
 Po studiu odborné literatury je tato definice Marka Jakoubka pro mě zatím nejvědečtější a 

nejpokrokovější. 
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rodině společně napříč všemi generacemi, pracovat „načerno“ budou členové 

rodiny nejspíše v rodinné firmě, krást a shromažďovat šrot se bude též  rodinným 

způsobem a to tak, že na výpravu se vydají například bratři se svými bratranci. Z 

toho pak autor vyvozuje závěr, že rodina kontaminuje všechny sféry života Roma, 

tedy i kriminalitu, a je tedy tím hledaným etnickým specifikem romské 

kriminality. Jinými slovy: romská kriminalita je kriminalitou s podpisem rodiny a 

je důsledkem tradice.  Je třeba ale upozornit – a autor tak i činí – že toto schéma 

je generováno z modelu tradiční romské kultury, která dnes prakticky jen dožívá 

(ibid). 

Krom z vnitřku rodin vyvěrající kriminality, která je výrazem tradice, přidává 

autor druhý model, který je výrazem adaptace – kultura chudoby. Kultura 

chudoby je koncept vytvořený Oskarem Lewisem. Jedná se o osvojený systém 

kulturních vzorců v určité skupině, která byla vystavena dlouhodobě reálné 

chudobě a sociálnímu, ekonomickému, politickému a prostorovému vyloučení. V 

lokalitě, která odpovídá definici kultury chudoby, je dodržování  hodnot 

společnosti jako třeba „nekrást“, „nelhat“ nebo „nepodvádět“ nevýhodná věc. 

Pokud by se jedinec držel v této lokalitě těchto zásad, mohlo by mu to přivést 

mnohem méně užitku, než když je dodržovat nebude (Jakoubek 2012: s. 43-46). 

Jako adaptaci můžeme možná brát také historickou zkušenost Romů. Majoritní 

společnost nebyla nikdy Romům příliš nakloněna, v dřívějších dobách je i 

pronásledovala a fyzicky trestala. Jako příklad uveďme „odpovědi“ na romskou 

otázku z úst českých králů rodu Habsburků Ferdinanda I. (1526 – 1564) nebo 

Karla I. (1711 – 1740) uvedené v kapitole „Historie Romů na území ČR“. Je tedy 

nasnadě se ptát, zda se romská minorita nepřizpůsobila nevlídnému zacházení ze 

strany většiny právě kriminálním chováním, aby v tomto boji přežila. 

Jako třetí možný zdroj romské kriminality zmiňme tzv. etiketizaci (stigmatizaci). 

Ta funguje na bázi Thomasova teorému, který říká, že pokud určitou situaci 

definujeme jako reálnou, stává se reálnou ve svých důsledcích. Pokud budeme 

označovat nějakou skupinu (Romy) jako skupinu kriminální, existuje 
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pravděpodobnost, že se jí opravdu stane, aniž by před tím kriminální byla. 

Jakoubek to označuje jako sebenaplňující proroctví (Jakoubek 2012: s. 48-49). 

Obraz romské kriminality v médiích 

Agentura pro sociální začleňování uveřejnila v roce 2012 „Analýzu mediálního 

zobrazení Romů v českých médiích“. Bylo vytyčeno sledované období, začátek 

července roku 2011 až konec května roku 2012. Z analýzy přímo vychází závěr, že 

současný mediální obraz uměle přispívá ke zhoršení obrazů Romů v očích 

majoritní společnosti. Celkem 19 sledovaných médií, do nichž patřila 

nejsledovanější média televizní, rozhlasová a internetová, přispěla za mapované 

období celkem 6252 příspěvky týkajících se Romů. Z tohoto počtu více než tři 

pětiny příspěvků (61,9 %) se týkaly spojení Romů a kriminality. Nejvíce se tímto 

spojením zabýval Blesk, zde 9 z 10-ti článků o Romech řešily jejich kriminalitu. Na 

internetovém zpravodajském portálu blesk.cz, na televizi Prima a televizi Nova 

vyšlo z celkového počtu zpráv o Romech přes 80 % příspěvků, které se týkaly 

romské kriminality. Přes sedmdesátiprocentní hranici se dostaly internetové 

servery novinky.cz a lidovky.cz. Naopak příspěvků o romské kultuře, neziskových 

organizacích, historii, zaměstnanosti či vzdělávání bylo podstatně méně. Jeden z 

dílčích závěrů analýzy zní takto: „Opakované spojení Romů s kriminalitou vede k 

tomu, že pojem Rom dnes u řady příspěvků přímo implikuje kriminalitu, aniž by se 

o ní v příspěvku psalo či mluvilo.“ (Křížková 2012: s. 10-16). 

V poslední době také roste počet internetových komunit, zejména na Facebooku, 

které se ve většině nebo úplně věnují problémům s Romy prostřednictvím svých 

článků nebo odkazů na články jiných informačních serverů. Za všechny jmenujme 

komunitu „ V ČR je cikánská kriminalita cenzurována“, „Cikáni parazitují !!! Chce 

to řešení !!!“ nebo komunitu regionálnějšího charakteru „Za bezpečné 

Tanvaldsko“. Všechny tři skupiny jsou na Facebooku zcela přístupné každému 

uživateli. 

Obecně lze hovořit o tom, že novináři informují o Romech a jejich jednotlivých 

kriminálních případech bez dalšího kontextu, případně jim jako kontext poslouží 
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jiný případ. Analýza spatřuje řadu skutečností, které napomáhají tomu uměle 

vytvořenému tolik negativnímu obrazu Romů u majoritní společnosti. Jako 

problém číslo jedna je zde řešeno zveřejňování etnicity pachatelů v konkrétních 

novinových článcích. Jestliže přestupek nebo trestný čin spáchal Rom, novinář 

většinou považuje za nutné to občanům sdělit. Toto funguje také při sdělování 

„banálních“ přestupků. Pokud autor článků má v ruce onen „trumf“ v podobě 

romského pachatele, který spáchal nějaký banální přestupek, nabude článek 

daleko vyšší zpravodajské hodnoty a je otisknut, než kdyby přestupek spáchal 

člen majority. Většina takových zpráv s pachatelem „bílé pleti“ by ani nevznikla. 

Například: „Na podezřelou prodavačku v centru Mladé Boleslavi upozornila v 

úterý dopoledne obyvatelka města. Žena romské národnosti tu nelegálně 

prodávala parfémy. Na místo vyjela hlídka městské policie,  ale ženu už nenašla. 

Proto operátor zmonitoroval celou ulici kamerovým systémem a prodavačku 

odhalil u městské knihovny, jak nabízí kolemjdoucím své zboží. „Protože vše bylo 

zdokumentováno kamerou, neprotestovala a zaplatila pokutu“, uvedl pro Právo 

ředitel mladoboleslavské městské policie Tomáš Kypta.“ Tento příspěvek otisklo 

8. 9. 2011 Právo, takže se nejedná o žádné regionální médium, kde bychom 

podobný článek čekali spíše (Křížková 2012: s. 25-27). 

Velmi často se stává, že novináři ve svých článcích o konkrétním romském 

kriminálním činu kumulují. Přidají k němu totiž další činy z minulosti, které spolu 

nemusí vůbec souviset, nebo se dokonce nezakládají na pravdivých a ověřených 

informacích. Jako příklad nám může posloužit útok Romů v Břeclavi na mladíka, 

který, jak se později ukázalo, si vše vymyslel a smyšlené přepadení dívky v 

Tanvaldu: „Další útoky romských mladíků na děti. Tentokrát v Olomouci a 

Tanvaldu. Zdá se, že podobných napadení stále přibývá. Potom, co skupina 

nepřizpůsobivých surově zmlátila patnáctiletého Petra z Břeclavi, je to už třetí 

podobný útok, který policie eviduje. V Olomouci skupina několika 

nepřizpůsobivých napadla dva třináctileté chlapce. Chtěli jim prý ukrást ragbyový 

míč. Dívku v Tanvaldu přepadli a chtěli po ní mobil a peněženku. Máme se 

skutečně začít bát?“  Toto odvysílala TV Prima ve svých zprávách Krimi plus 27. 4. 

2012 ústy moderátorky Báry Kozákové (Křížková 2012: s. 31-32). 
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Otázka neexistence statistiky romské 

kriminality – pohled odborníků a politické 

reprezentace  

Statistika romské kriminality v České republice neexistuje. Poslední statistické 

údaje jsou ještě československé provenience ze začátku 90. let. Zatímco po 

rozdělení si Češi tuto statistiku zakázali, na Slovensku ji vedli dál, ovšem jen do té 

doby, než se stal ministrem vnitra v roce 2002 Vladimír Palko (Obšitník 2009). 

Poslední data týkající se romské kriminality na českém území ze začátku 90. let 

jsme si představili v podkapitole „Úroveň romské kriminality“. 

Okamžitě nás tedy může napadnout otázka, proč je výkaz romské kriminality 

zakázán. Odpověď je k nalezení pouze na slovenské straně, kde se o této 

problematice, podle počtu článků na internetu, mnohem více diskutuje.  

Jednoduše řečeno, slovenské úřady tvrdí, že jim to neumožňují zákony a že by 

tím porušovaly práva. „Statistiky založené na základě etnicity nevypracováváme, 

protože bychom porušovali Listinu základních práv a svobod,“ sdělila Lucia 

Garajová ze slovenského Ministerstva vnitra. Podobně argumentuje i slovenský 

Statistický úřad: „Platná legislativa nám umožňuje zjišťovat údaje o národnosti na 

základě sebadeklarování, nikoliv údaje o etnickém původu,“ říká tiskový mluvčí 

Marián Jánošík (Piško 2012). 

Rozhodl jsem se napsat českým zainteresovným místům, proč u nás není 

evidována romská kriminalita. Prosil jsem o seriózní právní vysvětlení. Na můj 

opakovaný e-mailový dotaz směřovaný ministerstvu vnitra a policejnímu 

prezidiu, zda by mi tato místa nemohla poskytnout seriózní právní vysvětlení této 

skutečnosti, nebylo od 8. října 2013 odpovězeno. 

Naši východní sousedé jdou ale ještě o krok dál a ptají se, zda by případně 

sbíraná data o romské kriminalitě měla být poskytována veřejnosti. Jedni tvrdí, 

že nikoliv, jelikož by to mohlo vyvolat silnou reakci majority, druzí zase 

argumentují zákonem o svobodném přístupu k informacím (Obšitník 2009). Právě 

negativní reakce veřejnosti na výsledky statistiky romské kriminality vedla 
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v České republice k tlaku romských organizací, které požadovaly, aby se statistika 

nevykazovala – jak bylo zmíněno v kapitole „Úroveň romské kriminality“ 

(Socioklub 1999: s. 424-425). 

A jaký názor na zákaz výkazu romské kriminality mají odborníci a politická 

reprezentace? Dá se říci, že diametrálně odlišný. Začněme odborným pohledem. 

Názory českých odborníků 

Ctibor Nečas připomíná, že kdyby policie evidovala speciálně romskou 

kriminalitu, dostali bychom se do křížku s občanským principem, jehož posláním 

je zajistit rovný přístup ke každému, nehledě na jeho národní či etnickou 

příslušnost (Nečas 1999: s. 113). Můžeme se tedy opřít pouze o kvalifikované 

odhady. To je ovšem špatně. Tak jako doktor musí znát všechny symptomy, aby 

mohl bojovat s nemocí, tak také společnost by měla přesně vědět co nejvíce dat 

o romské kriminalitě, aby bylo možno proti ní legálně zakročit. Stejný názor má i 

Pavel Říčan (Říčan 1998: s. 34). Kolektiv autorů knihy „Romové v České 

republice“ tvrdí, že jsou-li těžené informace ze vnitř komunity základem pro 

integraci menšiny, mezinárodní dokumenty to povolují (Socioklub 1999: s. 85). 

I Marek Jakoubek se domnívá, že je chybou nevést statistiku romské kriminality. 

Specificky daná kriminalita by měla být podle jeho názoru označena, aby bylo 

možno jí předcházet. Nebyla by ničí práva pošlapána, jelikož se takové statistiky 

nebudou týkat ničí etnické, národnostní, náboženské, ani jiné identity. 

„Představa, že se někomu děje újma, když jeho jednání bude označeno za 

kulturně (a o kultuře, ničem jiném, tu hovoříme) specifické, totiž vychází z 

(mylného) předpokladu, že mezi kulturou, identitou a rasou leží rovnítko.“ 

(Jakoubek 2012, s. 49). 

Názory vybraných českých politiků 

Postoje českých současných nebo bývalých politiků na zkoumanou problematiku 

silně kontrastuje s názory odborníků. Z předkládaných názorů politiků nelze 

vypozorovat žádnou názorovou shodu v závislosti na stranické příslušnosti (i když 

zde nejsou zástupci všech českých politických stran), spíše jde o individuální 
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názory. Jediný, kdo si umí statistiku romské kriminality u nás představit, je bývalý 

poslanec za ČSSD a hejtman Středočeského kraje David Rath. Na otázku, proč 

neexistuje zvláštní statistika romské kriminality a jestli je to podle něj dobře nebo 

špatně, odpověděl: „Na to vám nedovedu odpovědět, protože nevím, proč to 

neexistuje. Já nevidím nic špatného na tom, že se můžou sledovat určitá 

statistická data, jak po věkové struktuře, pohlaví, etnickém původu. Já v tom 

nevidím problém, kdyby se podobná data sledovala po všech těchto skupinách a 

včetně třeba i sociálních skupin. Vyhodnocovala se a dělaly se z toho analýzy. 

Myslím si, že není dobře, aby se kamuflovalo, zakrývalo, nebo překreslovalo.“ 

(Kosová 2011). 

Takový názor ovšem nesdílejí ostatní dotazovaní, kterým byl položen stejný 

dotaz. Josef Dobeš, Tomáš Jarolím a Miroslav Kalousek, ani Rathovi bývalí 

straničtí kolegové Jiří Paroubek a Bohuslav Sobotka, statistiku zavádět nechtějí. 

Můžeme obecně soudit, že politici kladou větší důraz na právo, odborníci zase na 

vyřešení problému romské kriminality. 

Josef Dobeš (VV): „Já myslím, že je potřeba mít jednu statistiku kriminality. Já 

bych to neodděloval. Máme kriminalitu České republiky, máme kriminalitu 

mladistvých, dospělých. Já bych podle jiného klíče toto nerozděloval.“ (Kosová 

2011). 

Tomáš Jarolím (VV): „Žádnou takovou statistiku bych nezaváděl. Pro mě jsou lidi, 

kteří dělají něco dobře nebo špatně, něco zákonně něco nezákonně. Stejně tak 

nemám rád, když lidi rozdělují někoho na politika nebo normálního člověka. Buď 

člověk dělá něco za co má být zavřený, nebo ne.“ (ibid). 

Miroslav Kalousek (TOP 09): „Pokud neexistuje žádná statistika romské 

kriminality, je to podle mě dobře. Kdyby existovala, byl bych znepokojen. Zrovna 

tak, kdyby existovala zvláštní statistika slovenské kriminality, české kriminality. 

Jsou jenom občané se stejnými právy a povinnostmi.“ (ibid). 
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Jiří Paroubek (ČSSD): „Tak asi by to nebylo politicky korektní. Jestli je to špatně 

něbo dobře? Každopádně to není praktické. Jak vlastně definovat Roma? Já si 

myslím, že je to nedefinovatelné.“ (ibid). 

Bohuslav Sobotka (ČSSD): „Já se domnívám, že zákony v České republice fungují 

na občanském principu. Takovéto statistiky by neměly rozlišovat barvu pleti.“ 

(ibid). 

Projekt „Asistent prevence kriminality“ 

Od září roku 2009 začalo Ministerstvo vnitra České republiky realizovat program 

„Asistent prevence kriminality a extremismu – Úsvit“. Jeho cílem je eliminovat 

sociálně rizikové jevy v sociálně vyloučených lokalitách a působit preventivně 

proti extremisticky motivovaným útokům. Jak píše Pospíšil (2012), má asistent 

prevence kriminality hlavně usnadnit kontakt a komunikaci sociálně vyloučených 

lokalit s policií, navázat mezi oběma subjekty pozitivní vztah a konečně také 

pomoci policii orientovat se v sociálně vyloučených lokalitách (Jiránek, Koníček 

2011). 

V zakládajícím roce 2009 působili asistenti prevence kriminality na 10 místech 

České republiky, a to ve velkých městech jako třeba Most, Litvínov nebo Ostrava. 

Nyní se začínají přidávat mnohem menší města (ibid). 

Ministerstvo si od tohoto projektu slibuje hlavně snížení počtu trestných činů a 

přestupků v sociálně vyloučených lokalitách. Přidaná hodnota projektu je mimo 

jiné i motivace obyvatel sociálně vyloučených lokalit ucházet se o pracovní 

zařazení. Mezi cílovou skupinu patří jednoznačně romské etnikum, což je v textu 

velice opatrně a decentně řečeno (ibid). 

Vybavení a náplň práce asistenta 

Po pracovně-technické stránce, asistenti musí být nejdříve důkladně proškoleni. 

Mezi legislativní znalosti asistenta patří Trestní zákoník, Zákon o obecní policii, 

Zákoník práce apod. Dále byly provedeny rozbory ohledně rozpoznání 

konkrétních trestných činů a přestupků, postup při jejich zjištění a jejich 
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eliminace. Asistenti se školí také v dopravních znalostech, aby byli schopni řídit 

dopravu jakožto poučená osoba. Mezi základní kameny kurzu patří také 

schopnost poskytnout první pomoc (Jiránek, Koníček 2011). 

Mezi základní vybavení každého asistenta patří reflexní vesta s nápisem „Asistent 

prevence kriminality“, čepice se znakem města, psací potřeby a mobilní telefon 

určený ke komunikaci se všemi zainteresovanými složkami. Další přidané 

vybavení asistenta může být například zastavovací terč sloužící k řízení dopravy 

(ibid). 

Za 5 let fungování asistentů prevence kriminality vykrystalizovaly z jejich 

přítomnosti nejčastější činnosti, které během své služby vykonávají. V první řadě 

se jedná o dohled na školáky, jejich bezpečný příchod do školy a odchod z ní přes 

dopravní komunikace. K tomu je to samozřejmě ochrana školáků před šikanou, 

rvačkami nebo okrádáním, včetně dohledu na záškoláctví. Celkově byla značná 

část práce asistenta orientovaná na děti, které byly upozorňovány na svoje 

nevhodné chování, mezi které patřilo například kouření, požívání alkoholu nebo 

nadměrný hluk (ibid). 

Asistenti také často hlásí ze sociálně vyloučených lokalit přestupky typu: rušení 

nočního klidu, odkládání objemného odpadu (nejčastěji nábytku), výtržnictví 

nebo znečišťování veřejného prostranství (ibid). 

Prozatímní výsledky projektu 

Ministerstvo konstatuje, že celkově došlo ke zlepšení bezpečnostní situace v 

inkriminovaných lokalitách, které jsou převážně obývány Romy. Asistenti jsou 

obyvateli těchto míst mnohem vřeleji přijímáni než třeba příslušníci státní policie. 

Své problémy se tak učí řešit a to právě přes asistenta prevence kriminality. Díky 

osobní a místní znalosti asistentů sociálně vyloučených lokalit došlo k celkovému 

nárůstu objasněných přestupků. Mezi velké pozitivum celého projektu patří také 

samotní asistenti, kteří jako příslušníci romského etnika získali slušné zaměstnání, 

postavení a respekt, jdou tedy příkladem své komunitě. V roce 2010 získali 4 

asistenti práci na plný úvazek u městské policie a 2 v bezpečnostních agenturách 

(Jiránek, Koníček 2011). 
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Projekt je veskrze úspěšný, ale najdou se i věci, které se tak úplně nedaří. 

Primárním cílem projektu sice nebylo doplnění vzdělání asistentů, ovšem je zde 

rozpoznatelná jistá neochota doplnění dalšího stupně vzdělání, aby se takovému 

pracovníkovi rozšířily obzory ve výběru dalšího možného zaměstnání, například 

na strážníka městské policie. Jak je výše uvedeno, pouze 4 z nich v roce 2010 do 

takové pozice postoupilo, což je z 38 asistentů málo. Mezi další minus patří i ta 

skutečnost, se kterou se dalo počítat. V některých lokalitách se asistentům 

nepodařilo navázat takový vztah, jenž by se podílel na odstranění bariér a 

zlepšení podmínek života v žádoucích místech. Ani sami obyvatelé nebyli všude 

ochotní zapojit se do řešení jejich vlastní situace. Osobně vidím problém v čisté 

mzdě asistenta, která činí pouhých 9 tisíc korun čistého. Pro udržení motivace a 

velkého zájmu o tyto posty ze strany Romů by stálo za zvážení postupné zvýšení 

platových podmínek (ibid). 

Ze strany asistentů je projekt hodnocen velmi kladně stejně tak, jako jej vnímají 

po prvotních obavách zástupci obce a samotní obyvatelé. Veskrze všichni 

asistenti se plnohodnotně identifikovali se svoji prací a kooperace se strážníky 

městské policie funguje velmi dobře (ibid). 

Budoucnost projektu je tedy velmi slibná. I proto, že na další roky bude 

podporován Evropským sociálním fondem. Ze strany Romů je o tuto práci až 

enormní zájem. Například v Děčíně v roce 2012 se do výběrového řízení přihlásilo 

50 Romů, ovšem jen 10 z nich mohlo toto zaměstnání dostat. Úspěšnost projektu 

potvrdil i ředitel děčínské městské policie Marcel Horák: „Asistent prevence 

kriminality patří k nejúspěšnějším projektům, které jsme realizovali. S jejich 

přispěním došlo k výraznému zlepšení bezpečnostní situace, asistenti sami přispěli 

k odhalení řady přestupků a původců nepořádků.“ (Horváth 2012). 
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Závěr 

Obecně není romská minorita českou společností přijímána, ale spíše tolerována. 

Problém však existuje na obou stranách. Horváthová to ve své knize „Kapitoly z 

dějin Romů“ nechtěně vystihla svým protiřečením. Nejdříve uznává, že pokud 

člověk sám nechce na sobě něco změnit, je změna takřka nemožná (Horváthová 

2002: s. 59). Nakonec ale říká, že je tento požadavek změny, který je v 

současnosti námi aplikovaný na Romy, nereálný (Horváthová 2002: s. 80). 

Po studiu odborné literatury docházím v otázce současné romské kriminality 

k těmto závěrům: 

Causa prima celého problému, který řeší tato práce, je podle mého názoru velká 

romská nezaměstnanost. Nezaměstnanost je samozřejmě podmíněna 

vzdělanostní úrovní, což platí nejen pro Romy. Průzkumy ukazují, že 

nezaměstnaných Romů je přibližně 40 %. Odhady odborníků míří ještě o desítky 

procent výš. Se vzděláním na tom nejsou Romové o nic lépe. 

Z toho lze vyvodit jednoduchý závěr. Pokud člověk nemá dostatečné vzdělání, 

těžko pak shání zaměstnání a tím se uchyluje k ilegálním cestám, jak si 

materiálno obstarat. Jednoduše řečeno, takový člověk je pak nucen krást. A 

romská kriminalita je především kriminalitou majetkovou.  

Řešení tak podle mého soudu leží v současné romské rodině. Pokud bude 

fungovat rodina tím způsobem, že bude dbát na v dnešním světě tak potřebnou 

věc, jako je vzdělání, může to velmi zvýšit úroveň romské zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti, a snížit tak romskou kriminalitu. 

Romům též chybí respektovaná elita, kterou by považovali za svou autoritu. 

Pokud se někdo takový objeví, většinou není přijímán jako Rom, jako jejich 

reprezentant, ale jako odpadlík, který přijal podmínky života majority, s níž 

nechtějí mít Romové nic společného nebo s níž bojují. 

Výzkumná otázka této práce zněla, zda je romská kriminalita zakotvena etnicky 

nebo je dána rozměrem sociálního prostředí. Práce došla k závěru, že od obojího 

je přispěno určitou porcí. Etnicky vězí problém romské kriminality hlavně v její 
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tradici (to jsou ti hrdinní „zlodějíčkové“ v romských pohádkách) a v netečném, 

naopak podporujícím, rodinném zázemí. Rodina a její vztahy zasahují do všech 

sfér života Romů, tedy i do kriminality, a je tím hledaným specifikem romské 

kriminality (Jakoubek 2012, s. 43). Sociálně je na druhou stranu spjatý s tzv. 

kulturou chudoby. V tomto prostředí se koncepty zákonného jednání stávají pro 

členy takových kultur značně nevýhodnými, a tak se uchylují k ilegálním 

činnostem, které jim zajistí více užitku, než kdyby zákon dodržovaly. Dále jistou 

sociální roli v romské kriminalitě hraje etiketizace majoritní společnosti směrem 

k Romům. Jednoduše řečeno, pokud se bude člen majority bezděčně chovat 

k zástupci romského etnika neustále podezřívavě, je velice pravděpodobné, že 

toto podezření později nabyde svého opodstatnění (Thomasův teorém). 

Na úplný závěr je třeba ještě říci, že v práci se nepovedlo odhalit, který z dvou 

faktorů romské kriminality (zakotvena etnicky nebo sociálně) existoval dříve.  

  



52 
 

Seznam použité literatury 

BAKALÁŘ, Petr. Psychologie Romů. Praha: Votobia, 2004. ISBN: 80-7220-180-8. 

ČERVENKA, Jan. CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ (CVVM). Romové a 

soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2012 [online]. Praha, 2012 [cit. 

2013-11-27]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-

postoje/romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2012. 

ČERVENKA, Jan. CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ (CVVM). Romové a 

soužití s nimi očima české veřejnosti – duben 2013 [online]. Praha, 2013 [cit. 

2013-11-27]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-

postoje/romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2013. 

HIRT, Tomáš a Marek JAKOUBEK. Romové: Kulturologické etudy : (etnopolitika, 

příbuzenství a sociální organizace). Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2004. ISBN: 80-

86473-83-X. 

HIRT, Tomáš a Marek JAKOUBEK. "Romové" v osidlech sociálního vyloučení. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. ISBN: 80-86898-76-8. 

HORVÁTH, Drahomír Radek. 50 Romů se hlásí na pozici asistenta prevence 

kriminality. Romea.cz [online]. 2012 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: 

http://www.romea.cz/cz/zpravy/50-romu-se-hlasi-na-pozici-asistenta-prevence-

kriminality. 

HORVÁTHOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin Romů. Praha: Člověk v tísni, c2002. ISBN: 80. 

JAKOUBEK, Marek. Romská kriminalita - specifika, příčiny, souvislosti. 

Anthropologia integra. 2012, č. 3. 

JIRÁNEK, Radek a Tomáš KONÍČEK. Informace o projektu Asistent prevence 

kriminality. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2011 [cit. 2013-11-27]. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-projektu-asistent-

prevence-kriminality.aspx. 

KOSOVÁ, Pavlína. Statistika romské kriminality neexistuje: Je to dobře?. Blesk.cz 

[online]. 2011 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

politika/159428/statistika-romske-kriminality-neexistuje-je-to-dobre.html. 

KŘÍŽKOVÁ, Martina. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ. Analýza 

mediálního zobrazení Romů v českých médiích od začátku července 2011 do 

konce května 2012 [online]. Praha, 2013 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/o-agenture. 

http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2012
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2012
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2013
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/romove-a-souziti-s-nimi-ocima-ceske-verejnosti-duben-2013
http://www.romea.cz/cz/zpravy/50-romu-se-hlasi-na-pozici-asistenta-prevence-kriminality
http://www.romea.cz/cz/zpravy/50-romu-se-hlasi-na-pozici-asistenta-prevence-kriminality
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-projektu-asistent-prevence-kriminality.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-projektu-asistent-prevence-kriminality.aspx
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/159428/statistika-romske-kriminality-neexistuje-je-to-dobre.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/159428/statistika-romske-kriminality-neexistuje-je-to-dobre.html
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/o-agenture


53 
 

LÁNSKÝ, Ondřej. Kdo zneužívá sociální dávky?. Denikreferendum.cz [online]. 2011 

[cit. 2013-11-27]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/11822-kdo-

zneuziva-socialni-davky. 

NAVRÁTIL, Pavel a kol. Romové v české společnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN: 80-

7178-741-8. 

NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Vydavatelství 

UP, 1999. ISBN: 80-7067-952-2. 

OBŠITNÍK, Lukáš. Lampa o Rómoch. Postoy.sk [online]. 2009 [cit. 2013-11-27]. 

Dostupné z: http://www.postoy.sk/lampa_o_romoch. 

PIŠKO, Michal. Štatistiky Rómov nepoznajú, čísla len hádajú. Sme.sk [online]. 

2012 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: http://www.sme.sk/c/6562503/statistiky-

romov-nepoznaju-cisla-len-hadaju.html. 

POSPÍŠIL, Zbyněk. Romská menšina z pohledu policistů České republiky [online]. 

2012 [cit. 2013-11-27]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická 

fakulta. Vedoucí práce Ema Štěpařová. Dostupné z: http://theses.cz/id/gh38ta/. 

Protiromské pochody jsou v Česku národním sportem, napsal Die Welt. 

Novinky.cz [online]. 2013, [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/309611-protiromske-pochody-jsou-v-

cesku-narodnim-sportem-napsal-die-welt.html. 

PRŮCHA, Josef. Interview. 26. 12. 2013. 

Příspěvek na bydlení. Integrovaný portál MPSV [online]. 2013 [cit. 2013-11-27]. 

Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni. 

Romové v České republice: 1945 - 1998. Praha: Socioklub, 1999. ISBN: 80-902260-

7-8. 

Romové: bydlení, soužití. Praha: Socioklub, 2000. ISBN 80-902260-8-6b. 

Romskou rodinu z ČR čeká v Británii soud za podvod s dávkami. Eurozpravy.cz 

[online]. 2013 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: 

http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/78859-romskou-rodinu-z-cr-ceka-v-britanii-

soud-za-udajny-podvod-s-davkami/. 

ŘÍČAN, Pavel. Romy žít budeme - jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny 

problémů, naděje společné budoucnosti. Praha: Portál, 1998. ISBN: 80-7178-250-

5. 

http://denikreferendum.cz/clanek/11822-kdo-zneuziva-socialni-davky
http://denikreferendum.cz/clanek/11822-kdo-zneuziva-socialni-davky
http://www.postoy.sk/lampa_o_romoch
http://www.sme.sk/c/6562503/statistiky-romov-nepoznaju-cisla-len-hadaju.html
http://www.sme.sk/c/6562503/statistiky-romov-nepoznaju-cisla-len-hadaju.html
http://theses.cz/id/gh38ta/
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/309611-protiromske-pochody-jsou-v-cesku-narodnim-sportem-napsal-die-welt.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/309611-protiromske-pochody-jsou-v-cesku-narodnim-sportem-napsal-die-welt.html
http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni
http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/78859-romskou-rodinu-z-cr-ceka-v-britanii-soud-za-udajny-podvod-s-davkami/
http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/78859-romskou-rodinu-z-cr-ceka-v-britanii-soud-za-udajny-podvod-s-davkami/


54 
 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Český statistický úřad (ČSÚ) [online]. 2011 [cit. 

2013-11-27]. Dostupné z: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-

tematu&tu=30708&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR8

8jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhA

gKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_F

z__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u_t7-

MJ1OIP5IdEBkT5OwU5RgH5IUB9fo4ePq4uEPNYw1yDolzhPstJzEvX88wrSU1PLRJ6

tGDJ98Z2CyYGRk8G1rLEnNLUiiIGAYQ6v9LcpNSitjVTZbmnPOhmArq34D8QlDDwA

G10C_KFWcoe4ugU6uPtWMLA4eni6hcSEAZ0Fbt_iHOQoaFhBQDbnu3tWgEAAA..

&vseuzemi=null&void=. 

ŠIŠKOVÁ, Tatjana. Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 2008. ISBN: 

978-80-7367-182-2. 

Tomáš Klus – Pánubohu do oken. In: youtube [online]. 28. 9. 2011 [cit. 2013-11-

27]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=Hllk21wloMo. 

VÁVRA, Aleš. Muž, který zastřelil romského mladíka, stíhán nebude. 

Nasejablonecko.cz [online]. 2012 [cit. 2013-11-29]. Dostupné z: 

http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/muz-ktery-zastrelil-

romskeho-mladika-stihan-nebude/?aktualitaId=19223. 

Zpráva o stavu romské menšiny: roste počet sociálně vyloučených lokalit i 

nezaměstnanosti mladých Romů. Agentura pro sociální začleňování [online]. 

2013 [cit. 2013-11-28]. Dostupné z: http://www.socialni-zaclenovani.cz/zprava-o-

stavu-romske-mensiny-roste-pocet-socialne-vyloucenych-lokalit-i-

nezamestnanost-mladych-romu. 

Životní a existenční minimum. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

[online]. 2013 [cit. 2013-11-27]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/11852. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30708&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30708&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30708&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30708&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30708&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30708&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30708&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30708&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30708&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7GAlf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3CQNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhqGCqCiYA__cLCiEgZGvxIGdg9_Fz__EMeCEgY2b38XZ89gIIvLxTHEP8wx2NEFJM4ZHOIY5u
http://www.youtube.com/watch?v=Hllk21wloMo
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/muz-ktery-zastrelil-romskeho-mladika-stihan-nebude/?aktualitaId=19223
http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/muz-ktery-zastrelil-romskeho-mladika-stihan-nebude/?aktualitaId=19223
http://www.socialni-zaclenovani.cz/zprava-o-stavu-romske-mensiny-roste-pocet-socialne-vyloucenych-lokalit-i-nezamestnanost-mladych-romu
http://www.socialni-zaclenovani.cz/zprava-o-stavu-romske-mensiny-roste-pocet-socialne-vyloucenych-lokalit-i-nezamestnanost-mladych-romu
http://www.socialni-zaclenovani.cz/zprava-o-stavu-romske-mensiny-roste-pocet-socialne-vyloucenych-lokalit-i-nezamestnanost-mladych-romu
http://www.mpsv.cz/cs/11852


55 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


