OTEVŘENÝ DOPIS K PROTIROMSKÝM VÝROKŮM OMBUDSMANA STANISLAVA KŘEČKA

My, níže podepsaní zástupci a zástupkyně nevládních organizací a členové a členky Rady vlády, zásadně
nesouhlasíme s protiromskými výroky Stanislava Křečka, veřejného ochránce práv (ombudsmana) a
důrazně žádáme předsedu vlády ČR, který je také předsedou Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny, a dále kompetentní orgány Poslanecké sněmovny ČR, aby se v co nejkratším čase veřejně
distancovaly od výroků ombudsmana Křečka a vyzvaly ho k dodržování zákona o veřejném ochránci
práv a slibu, který složil, když se funkce ombudsmana ujímal.
Odůvodnění
Ombudsman Stanislav Křeček ve veřejném prostoru komentuje záležitosti týkající se života Romů
a Romek způsobem, který zasahuje do jejich lidské důstojnosti, posiluje protiromské předsudky
a rozdmýchává nenávist ve společnosti. Činil tak již před tím, než se dne 19. 2. 2020 ujal funkce
ombudsmana, činí tak i nadále, a to bez jednoznačně odsuzující reakce orgánu, který ho do funkce
ustanovil, tedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a předsedy Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny, který je aktuálně povinen vypořádat jeho připomínky k návrhu Strategie romské integrace
(2021 – 2030).
Ombudsman Křeček v průběhu uplynulých měsíců uvedl na adresu Romů a Romek kupříkladu
následující:
„Nechci dovolit, aby česká společnost byla stále obviňována, že kdekoho diskriminuje a že je xenofobní.
(…) V 60. letech minulého století rasisté bránili černošským dětem v přístupu do škol a ony se prodíraly
policejními kordony, čelily brutálnímu násilí. U nás naopak musíme Romy přemlouvat, aby své děti
do škol posílali. To je přece podstatný rozdíl.“ (Deník, 24. 4. 2020)
„Na vytvořeném bohatství v USA měla v minulosti značný podíl práce černošských otroků, totéž
se o evropských Romech v žádném případě říct nedá.“ (Právo/blog Aktuálně, 9. 7. 2020)
„Tvrdíte-li, že vás nikdo nechce přijmout do práce, proč se tedy nezaměstnáte sami? Proč nezakládáte
firmy podílející se třeba na zvelebení bydlení ve vyloučených lokalitách? Nechtějí vám přidělit byt, proč
si sami nepostavíte domy a byty jako tisíce jiných neromských družstevníků u nás?“ (Právo/blog
Aktuálně, 9. 7. 2020)
„Přeci u podnikatelů, kteří nechtějí Roma, protože přijde v pondělí, ale ve středu už nepřijde, je to jejich
zkušenost. Neříkám, že jsou všichni takoví, jsou i lékaři, jsou vysokoškolsky vzdělaní, to je pravda. Ale
zkušenost lidí je přeci jiná, a my jim jejich zkušenost, kterou učinili za svůj život, nemůžeme vytýkat. Bez
zkušenosti se chovají jenom děti.“ (Rádio Svobodné univerzum, 11. 9. 2020)
„Problémy s bydlením někteří Romové skutečně mají, ale nikoliv z důvodů diskriminace, ale proto, že
značná část z nich devastuje bytový fond“. (Připomínky ombudsmana, 11. 1. 2021)
Veřejné výroky ombudsmana Stanislava Křečka jsou nepravdivé, účelově zavádějící a jsou v příkrém
rozporu se zákonnými úkoly veřejného ochránce práv (§ 1 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 349/1999 Sb.)
a slibem, který složil do rukou předsedy Poslanecké sněmovny ČR (§ 4 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb.).
Znevažuje tím dlouhodobě instituci veřejného ochránce práv, která si za více jak 20 let činnosti
vydobyla u Romů a Romek vysoký morální kredit a přispěla k naplňovaní jejich práv.
Je na čase, aby se Poslanecká sněmovna ČR, které je veřejný ochránce práv z výkonu funkce odpovědný
(§ 5 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb.), vymezila prostřednictvím demokraticky zvolených zástupců

a zástupkyň vůči jednání ombudsmana Křečka a v rámci zákonných procedur se zasadila o to, aby
k ponižujícímu a neprofesionálnímu jednání již v budoucnu nedocházelo.
Stejně tak je důležité, aby předseda vlády ČR z titulu předsedy Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny odmítl připomínky ombudsmana Křečka k návrhu Strategie romské integrace (2021 – 2030)
jako nepodložené, nekvalitní a předsudečné.

Žádáme zdvořile o písemnou reakci na tento otevřený dopis do 15 dnů od jeho doručení.
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