-"- ESKE1 REPiJBLI "
Informace o pin_ni zâsad stanovenÿch Râmcovouûmluvou o ochran_ nârodnostnfch
mensin podle l. 25 odstavcé I této LTmluvy a
Jménem esk6 republiky byla Râmcovâ titmluva oochran _ nârodnostnich mensin(dâl e
jen (Jmluva)' podépsâna ve Strasburku dne 28 : dubna_1995 . S IJmluvou vyslovil souhlas
Parlament eské r8pnbliky a schvâlil ji podle _lâttku 39 odstavice 4 iTstavy eské republiky jako
,
a

mezinârodnl smlouvu o lidskÿch prâ .vech a zâkladnïch svobodâ.ch ve smyslu _lâ .nku 10 Ustavy
esk6 repûbliky. Prezident republiky iJmluvu ratifikoval : Ratifika ni listina byla utg ena u
generâlniho tajemnikâ Rady Evropy, depozitâé iJmlüvÿ, .dne 18 . prosince 1997 .
_
-

Ümluvavstoupila v obecnou platnost na zâklad == svého lânku 28 odstavce 1 dne m
1 . dnora 1998 a proéskou republiku podle odstavice 2 tého_ _lanku vstoupila v platnost drtem
1 . dubna 1998 . Sou asn byl ve Sbirce z2lcon R publikovan _eskÿ p_eklad LTmluvy .Zi Ve
smyslu _lânku 25 odstavce 1 Umluvy p_edklâdâ nynt _eskâ republika v ro_ni lh_t_ od vstùpu
iÎmluvÿ vplatnost pro eskou republiku generâlntmu' tajemnikovi Rady Evropy dplné
informace o legislativnich a dalsich opatentch, kterâ tato smluvni strana p_ijala k naplri_ni
zâsad stanovenÿch°iJmluvou .
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V citacich prâvnich p_edpis_ je v tomto textu uvedén polem nâtbdnostni/nârodni dle o ri ginâlu p edpisu.
Kde se v tomto textu hovoi omen"sin_, rozumi se tim mensina narodnostni i etnické ve smyslu Hlavy III . Listiny
zâkladnich lidskÿch .prâv a svobod a mensina nârodnostni_(narodni)ve,smyslu Rarncové 5mluvy o ochran
nârodnostnich mensin ve zn_ni publikovan ém ve Sbirce zâkon - pod`96/1998 .

2 Sh cem Ministerstva zahran i_nich v_ci R . 96/1998 Sb Razncova funluva o ochran_ nârodnoshnich
=
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L E1ST

10 Rozd_lenim _eské a Slovenské Federativni Republiky vznikly 1 . ledna 1993 dva samostatné
unitâmi stâty -eskâ republika a Slovenskâ republika . V obou novÿch stâtech se zm_nil,
oproti _eskoslovensku, demografickÿ obraz . eskoslovenskâ republika vznikla v roce 1918
jako stât vÿrazn etnicky heterogenni . K_eskoslovenskému nàrodu v etnickém smyslu toho
slova se p_ihlâsilo jen 64,3 procenta obyvatelstva . N mc_bylo p_es t_i miliony, Ma iar_
t_i _tvrt_ milionü, poetné byly i mensiny ruskâ (v souladu s tehdej'si terminologii ve
Zprâvâch Stâtniho statistického û_adu Republiky _eskoslovenké jako "ruskâ velkorusk2/ukrajinskâ/karpatoruskâ" nebo "ruskâ - maloruskâ/ukrajinskâ"), _idovska a
polskâ . I po druhé sv_tové vâlce z_stalo _eskoslovensko i p_es nacistickou genocidu _id_
a_eskÿch a moravskÿch Rom_ a p_es povâle_né vyhnânni N mc_ etnicky pom_rn_
nehomogennim stâtem, kde mensiny italy vice ne_ milion osob z 15 milionového po_tu
(v roce 1992) obyvatelstva, nepo_itaje v to _eskou men'sinu na Slovensku a slovenskou
mensinu v_eskÿch zemich . Po zaniku _eskoslovenské federace se _eskâ republika stala
etnicky tak_ka homogennim stâtem . _iseln_ sice podil p_islu'snik_ nârrodnich/nârodnostnich
men'sin (dâle jen men 'sin) v demografické stmktu_e obyvatelstva p_edstavuje jest_5,2
procenta, avsak nejpo_etn_j`si z toho je nov_ uznâvana slovenskâ mensina, kterâ je siln_
kulturn_ i jazykov_ integrovanâ . Oproti tomu asimilace, zéjména jazykovâ, postihuje Romy,
Slovâky, N_mce, Polâky a dalsi mensiny . S vÿjimkou poetn_jsich, ale disperzn_
usidlenÿch skupin Slovâk_ a Rom_ nemâ _âdnâ mensina v etnické skladb_ obyvatelstva
dnesni _eské republiky vÿrazn_jsi zastoupeni . Krom_ p_islu§nik_ mensin, kte_i jsou
stâtnimi ob_any_eské republiky, _iji v zemi trvale nebo dlouhodob_ i cizinci (nejvice je
Slovâk_ a Ukrajinc), ktei v§ak také pedstavuji jen kolem dvou procent obyvatelstva .
20 Veské republicé byl hrubÿ nârodni d_chod v roce 1997 v miliardâch _eskÿch koru n
1 649,5 v bnÿch cenàch, ve stâlÿch cenâch 1 281,8, index oproti p_edchozimu roku 1996
byl 101,0 . V prvnlch t_ech _tvrtletich roku 1998 byl hrub~ nârodni d chod v b_nÿch
cenâch 1 282,6 miliard korun, ve stâlÿch cenâch 909,8 miliard korun a index oproti roku
1997 byl 97,9 . _eskâ republika m_la k 30. 9 . 1998 celkem 10 295 725 obyvatel (oproti roku
1997 klesl po_et obyvatel o 7 917 osob) .
3 . Ochranu prâv p_islusnik_ mensin v_eské republice upravuje iJstava _eské republiky a
Listina zâkladnich prâv a svobod (viz p_iloha 1) . Jednotlivé oblasti pak dil_im zp_sobem
upravuji n_kterë zâkony . Ochranu prâv p_islusnik_ mensin zaji`s_uji i bilaterâlni smlouvy
_eské republiky se sousednimi stâty, konkrétn_ se Spolkovou republikou N mecko,
Polskou republikou a Slovenskou republikou .
4 . Ochrana mens'inovÿch prav je dâle zaru _ena Mezinârrodnim paktem o ob_anskÿch a
politickÿch prâvech, Mezinârodni Gmluvou o odstran ni vsech forem rasové diskriminace
a dalsimi mezinârodnimi normami, nyni zejména iJmluvou . Tyto prâvni normy jsou
pova_ovâny za sou_ast _eského prâvniho _âdu podle lânku 10 iJstavy eské republiky .
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Tento _lânek stanovi: Ratiftkované a vyhlâsené mezin6rodni smlouvy o lidskÿch prâvech
a zâkladnich svobodkch, jimi_je _eskâ republika vâzâna, jsou bezprost_edn_ zkvazné a
maji p_ednost p_ed zâkonem .
5 . V novodobé historii eskÿch zemi je postaveni mengin upravovâno ji_ od vzniku
eskoslovenské republiky v roce 1918 . Prâvni postaveni mengin po prvni sv_tové vâlce
vyplynulo z mezinârodnich zâvazk_ mirovÿch smluv, konkrétn_ smlouvy mezi eln}mi
mocnostmi spojenÿtni i sdruen}mti a_eskoslovenskem, podepsané v Saint-Germain-en1919.3 Tato smlouva stanovila v_lâncich 8 a 9 podminky ochrany postaveni
Laye z roku
tehdejsich eskoslovenskÿch pislu"snik_ nâle icich k"etnick}m, nâboenskÿtn nebo
jazykov~m mensinâm" . V tomto duchu zakotvila ochranu men'sin "nârodnich, nâboenskÿch
a rasovÿch" také prvni ûstavni listina _eskoslovenské republiky z roku 1920° a sou_asn_
provâdci zâkon o zâsadâch jazykového prâva v republice _eskoslovenské,5 ktery' tvo_il
sou_âst ùstavni listiny. Rovn po druhé sv_tové vâlce upravovala postaveni mensin v_dy
ûstava .
6 . Po vzniku _eskoslovenské federace roku 1968 p_ijal parlament titstavni zâkon o postaveni
nârodnosti6 . Zâkonnÿ vÿ_et mengin byl doplnn o nmeckou, vedle ji_ existujicich
maarské, polské a ukrajinské (rusinské) . Romskâ-mengina, stejn_ jako mensiny dalsi,
uznâna nebyla . Podle iJstavy a uvedeného zâkona ily v tehdejsim _eskoslovensku dva
n2rody (v etnickém smyslu tohoto slova), a to _e"si a Slovâci, a krom_ nich ty_i etnické
skupiny, ozna_ované jin~m slovem ne nârod (_esky nârod), tedy slovem nârodnost (_esky
nârodnost) . Mensiny samy nebyly a ani nyni nejsou ozna_ovâny jako nârodni (_esky
nârodnt), jako tomu bylo mezi vâlkami, ale jin~m adjéktivem, v e§tin_ nkrodnostni. Tato
tradice dvojiho stupn_ etnicity je v dnesni _eské republice stâle _ivâ, i kdy_ _eské prâvo,
ctici obanské p_istupy, neznâ pojem stâtotvorného(etnického) nâroda . V obecném pojeti
je vsak nârrod spojovân s jazykem, kulturou a pokrevnim p_ibuzenstvim, mén ji_ se stâtem .

3 Zâkon _ . 508/1921 Sb ., snilouva mezi elnÿtni mocnostnn spojenÿtni i sdru_en~mi a _eskoslovenskem,
podepsané v Saint-Germain-en-Laye dne 10 . zâ_i 1919 .

4 Zâkon . 121/1920 Sb ., kter~m se uvozuje Gstavni listina _eskoslovenské republiky .
5 Zékon _. 122/1920 Sb ., podle § 129 tSstavni listiny, jim se stanovi zâsadyjazykového prâva v republice
eskoslovenské .
6 Zâkon

. 144/1968 Sb ., o postaveni nârodnosti v eskoslovenské socialistické republice .
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7. Ostatn_ ani v eském nâzvu Umluvy se pro ozna enr-mensin nepou_ivà adjektiva national
(n6rodni), nybr slova nârodnostni, vztahujici sé ke skupin , jejl_ v~znam nedosahuje
vÿznarriu etnického nâroda . Vychâzelo se a dodnes se tradin_ vychâzi z povâle_né
p_edstavy, _e by bylo nevhodné p_iznâvat p_islusnik_m mensin, _e pat_i k n_kterému
nârodu v etnickém smyslu toho slova, nap_iklad nâroduN mc, Polâlc_ _i Ma_ar_. Mqhlo
by to toti podporovat ire_dentizmus, s nim prâv_ vroce 1938 ze strany stât_, v nïçh
tvoily jmenované etnické nârody vtsinu ; m_li ob_ané tehdej`siho _eskoslovenska smutné
zkusenostt
°
8. LJstavni zâlcon o postaveni n2rodnostl z roku :1968 p_ekonaln v roce 1991 Listina zâkladnlch
prâv-a svobod, 7 kterâ upravila ochranu prâvmensin lânky 24 a 25 . Listina p_iznavâ
p_islusnikm mensin prâva kolektivni i individuâlni . Odlisuje mezi men `sinâmi
nârodnostnimi/nârodnimi a etnick}mii, ani tenfo rozdil vymezuje . Takové vymezeni
v eském -pravnim âdu chybi . (Pro n_ely t chto informaci se omezujeme na
nârodnostni/nârodni'mensiny, pomijejice etnické .) Po zaniku eskoslovenské federace se
Listina stala .v nezm_n né podob_'od 1 . ledna 1993 sou âsti titstavniho po_â.dku _eské
republiky .s
9. Vlâda _eské republiky formulovala zâsady mensinové politiky v dokumentu Koncept
p_éstupu vlâdy k ot6zkâm nârodnostnich °mensin_ v : _éské republice (usneseni vlâdy
63/1994) . Tento politickÿ dokument nemâ sicë pravnt zâvaznost, ale jeho vÿznam spo_ivâ
v tom, _e stanovil zâkladni vÿchodiska mensinové politiky, v_etn_ zâsad postaveni mensin
a ochrany jejich.prâ.v (viz komentâ_ k_lânku 3 LJmluvy) .
10 . Podle vÿslédk_ s, itâni lidu v_eské republice v roce 1991 se 531 688 osob, to znamenâ
5,2% ob.. an_; . pihlâsilo k jiné nârodnosti në= ëské . Vÿsledky tohoto dobrovolného a
anonymniho pihlâsenl se k nârodnosti a k mate skému jazyku jsou tyto :

Obÿvatelstvo podle nârodnos ti a mate_ského jazyka v_eské republice9

7 Zâkôn 23/1991 Sb ., kter~tn se uvâdl Llstina zâkladnichprâv a svobod jako 6stavni zâlcon _eské
a Slovenské Federativni Republiky .
8 Zâkon 2/1993 Sb, usneseni p_edsedntctva éské narodFti rady ze dne 16 . prosince 1992 o vyhlà~eni
Listiny zâkladnichprâv a-svobod jako sou_âstii ûstavnihô po âdku _eské republiky .
9 Etnicke slo entobyvatel _eské republiky. Zâkladni informacè z defimtrvnich vrysledk_ siténi lidu 1991 . Pmha 1993 ; Statisticka
roenkaeskérepubhky1993 ;Prnharl993,s.412-413
. V tabulce nent uvédéu$ nârodnost momvskti a sleaskti . Tento ûtlaj se obJevil popivé v historii _eskÿch zemi p_i s_itént lidu v roc e
1991 . Moravskou nérodnost uvedlo-1 362 313 osob (13,2%) a sleaskou 44 446 osob (0,4%) . Bylo to prvodnimjevem hledéni idèntity
obyvatel nkter~ch oblasti-eské republiky v procesu Vansformace spole_nostipoiistopadû 1989 . Je nepochybné, _e _tist obyvatel Mor'avy a
eskéhoSlezska ; deklartijici moravskou i slezskou nârodnost, netvo i men Si nove nérodni spolé_enstvi, jeho_ by se Gprava menSinov~ch prâv
mohla jakkolivdotknout Otâzkuzpolitizovali pedstavitelé "mornvtsticky" orientovtin "ychhnu6p_i diskusi o - dosud nevy_eSeném - postaveni
Mornvy a Slezska v rSmcitizemn sprévniho _lenni eské republiky. V etnické suukiu_e spolenosti _eské republiky nenf obyvatelstvo Moravy
a Slezska v postaveni menSiny, jak vyplÿvâ zjeho neomezenÿch mo_nosti nap[ovéni ob_anskÿch a politickÿch prâv v oblasti vzd_ISvtini v
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11 . Podil obyvatelstva jirié nàrodnosti ne eské je na uzemi eské republiky v r znÿch krajich
a okresech r znÿ .=Slovenskâ mensina, kterà byla v ëskÿch zemich de facto nejpo_etn_jsi
men§inou uv dob_ federace a po jejim-zâniku se za mensinu oficiâln uznâvâ, _ij e
mateském jazÿce (jejimeStina), S(eni a p_ijiintini informaci v matéském jazycé (_eStin), rozvoji kultury vetnkultu ry region5lni apod.
Momvskéaslezskédialekty eStinyseodspisovnénonnyvjaazn_neliSi : - - V statistickém p_éhledüjevSak siln poddimenzovén 6daj ty' kajici se Rôm_ I kdÿ_ se p_i sItâni lidu p_ihltisilo k romské nârodnost i
necelÿch 33tis . osob, podlekvalifikovanÿch odhad_ a srovnéni v ~ sledkevidenceRom_ p_ed listopadem 1989, _ije dnes na ùzemi _eské
republiky kolem 200 tis . Rom_, ztoho 20 tisic kultum a jazykov zna_n_ odliSnÿch OlaSskÿch Rom_ . Vice ne_ 95 procent Rom_, _eskÿch
ob_an_ ijicich v éskérepnblice, se po druhé sv_tové vtilce pisthovalodo _eskÿch=zémmize Slovenska, respektive jsou jejich potomky . D_vod
itizkého po_tu p_ihlâSénise k"romipen" ( romstvi, romské nârodnosti) je obàva z monÿch d_sledk_ : podle s_ittini v roce 1930, kdy uvâdni
nérodnosti bylopovinnéaneanonÿntiti, se od mku 1939 vytvâ_ely seznamy prosoustednt Rom do ttibor a pozdji do tmnspo rt_ smrti .
Vzhledem k averzi majority v_i Rom_m vy_aduje p_ihlâ,teni se k romské nSrodnosti ; bÿ_ anonymn(, jistou dévku state_nosti .
K tabulkovému p_ehledu oflciélnich vysledk sitâni lidu v roce1991 teba také p_ipomenout, _e neobsahuje üdajo osobâch, které
se p_ililtisily k chorva6ké nâmdnostil Podle naâich infonnaci _ije p_itom rozpty' len na Morév_a ve Slezsku malÿ po_et pislu3nik_ této nkdejSi
tmdinimen$inÿ,p vodn usidlenénzjiniMomvajihozépadnimSlovènskûP j~ evzetimociKomunistickoustmnou eskoslovenskavmce
1948 byli Chorvati ,- obvinniz kolabomce s nacisty a sympatii k Josefu Titovi , z p vodnich obcintisiln_ p_esidleni po jednotlivgch mdinâch do
rznych _âsti Mornvy a Slezska.
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rozpty"len_ usidlena na celém Gzemi republiky . Nejvyssi koncentraceje v okresech Sokolov
(9,9% obyvatelstva), Cheb (9,3%), eskÿ Krumlov (8,3%), Karvinâ (8,3%) a Bruntâl
(8, l%) a v dalsich mstech, vetn Prahy (2,0 procent) . âst ob_an_, kte i se p_ihlâsili ke
slovenské (a také maarské) nârodnosti, jsou Romové .
12 . V~znamnâ je koncentrace pislusnik polské men"siny, vytvâ_ejici souvislé osidleni podél
stâtni hranice s Polskou republikou . Ve dvou okresech, a to Fry'dek-Mistek a Karvinâ,
p_edstavuji p_islusnici polské mensiny vice ne_ 8% obyvatelstva . V této oblasti funguje
v systému stâtniho 'skolstvi také polské mensinové skolstvi od p_edskolnich za_izeni a_ po
gymnâzia a st_edni odbomé skoly (v_etn_ Polského pedagogického centra se sidlem v
eském T_sin. z izeného Ministerstvem skolstvi, mlâde_e a tlovÿchovy, dâle zvlâstniho
ù_adu _eské skolni inspekce a pedagogicko-psychologické poradny) a rovn_ polské
kulturni a osv_tové organizace .
13 . P islu"snici n mecké mensiny _ijf v oblouku vÿchodniho, sevemiho a zâpadniho pohrani i
ech a v prost_edi n kdejsich n meckÿch jazykovÿch ostrov_ (nap_ . Jihlavsko,
Vy"skovsko) . Z jednotlivÿch okres mly nejvy"s"si po_ty N_mc_ okresy Sokolov (6,1 %),
Karlovy Vary (3,1%), Chomutov (2,6%) a Teplice (2,4%) . Na Morav_ je v_tsi soust_ed ni
n_meckÿch obyvatel v okrese Opava (0,9%) .
14 . P_es dzemn{ rozpty'leni romského obyvatelstva na celém dzemi eskÿch zemi Ize hovo_it
o koncentraci této mensiny v prmyslovÿch m_stech severnich _ech, sevemi Moravy a v
Praze .
15 . Mén_ poetné mensiny - Maai, Rusové, Rusini, Ukrajinci, _ekové, Bulhai, Rumuni a
p_ipadn_ _idé _iji rozpty"len_ usidleni, vtsi koncentrace je v p_ipad_ Ma_ar a Ukrajinc
zejména v Praze a v Severo_eském i Severomoravském kraji a _ek_ v Krnov_ a Brn_ .

16 . Z hlediska napl_ovâni zâkladniho cile LTmluvy uinila _eskâ republika _etnâ opat_eni .
N_kterâ z nich (16 .8 ., 16 .10 ., 16 .16 .) u inila respektive za ala k nim p_istupovat ji_p_ed
p_ijetim LJmluvy:
16.1 . B_hem ratifikace Llmluvy se uskute_nil v Poslanecké sn_movn_ Parlamentu mezinârodni
seminâ_ na téma "Prâvni nâstroje k ochran_ nârodnostnich men"sin" . Spole_né jednâni
zâstupc_ Poslanecké sn movny, LI_adu vlâdy, ministerstev a mensin bylo hodnoceno velmi
pozitivn_ . Vÿsledky z jednâni byly také zve_ejn_ny .1 0
16.2 . P_i vysloveni souhlasu s LJmluvou p_ijala Poslaneckâ sn_movna doprovodné usnesejii
(_. 561/1997), kter~m zavâzala vlâdu, aby po p_ijeti llmluvy zpracovala anal}7u
legislativnich norem ve vztahu k problematice men'sin a navrhla jejich dpravy, které budou
reflektovat zâsady v llmluv_ obsa_ené, a aby politiku k mensinâm na exekutivni ûrovni
uvedla do souladu s jejimi ustanovenimi . Tento ùkol nyni plni vlâdni zmocn nec pro lidsk â
10 Viz Prévni nâstroje k ochran nârodnostnich men3in - postaveni nârodnostnich mensin v 1eské
republice a jejich ochrana . Sboniik p_ispVydalo Informa_nf a dokumentanf st_edisko Rady Evropy Piaha .
Praha 1997 .
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prâva, ktery" je sou_asn_ p_edsedou Rady pro nàrodnosti vlâdy _eské republiky (dâle jen
"Rada"), poradniho orgânu vlâdy . Zmocn nec je sou asn p_edsedou Meziresortni komise
pro zâle_itosti romské komunity a Rady vlâdy _eské republiky pro lidskâ prâva, dalsich dvou
poradnich orgân_ vlâdy. Funkci zmocnnce koordinujiciho sledovâni stavu ochrany lidskÿch
prâv a navrhujiciho vlâd_ legislativni zm ny a exekutivni opateni, vytvo_ila vlâda,
jmenovâna po parlamentnich volbâch v 1998, v zâ i 1998 .
16.3 . Rada, jejimi_ _leny jsou zâstupci "sesti mensin - slovenské, romské, polské, nmecké,
ma_arské a ukrajinské) - a nâm stci ministr, do jejich_ psobnosti spadâ mensinovâ
problematika, rozpracovala lânky Llmluvy s ohledem na legislativni a exekutivni podminky
_eské republiky. Pro vlâdu byl tak p_ipraven souhrnnÿ p_ehled o legislativni situaci ve
vztahu k mensinâm :
16.4 . K lJmluv_ zpracovala Rada dotaznik Rady Evropy o formâch d_asti mensin na
rozhodovâni, ktery" byl postoupen _idicimu vÿboru pro lidskâ prâva Rady Evropy .
16.5. Vlâda, sdilic odhodlâni vyjâd ené v preambuli LJmluvy uplat_ovat zâsady lÎmluvou
stanovené prost_ednictvim vnitrostâtniho zâkonodârstvi a p_isluSné vlâdni politiky, zahrnula
do svÿch legislativnich ûkol na rok 1999 p_ipravu nâvrhu zâkona o ochran_ prâv men'sin
v_R s cilem aplikovat z2sady LJmluvy do prâvniho _âdu _eské republiky . Nâvrh zakona mâ
p edloit zmocn nec vlâdy pro lidskâ prâva do konce roku 1999 . P_i pracich na zâkon_ se
vychazi i z legislativni pot_eby zâkona, provâd_jiciho üstavni zâsady, stanovené Listinou
zâkladnich prâv a svobod . Od p_ijeti Listiny v roce 1991 je absence podrobn_jsi zâkonné
tipravy, ktërou Listina p_edpoklâdâ, legislativnim dluhem . Zâkon by mohl nab~t û_innosti
v druhé polovin roku 2000 .
16.6 . V souladu s vlâdnim programovÿtn prohlâsenim p_edlo_il v prosinci 1998 ministr vnitra
vlâd_ nâvrh novely zâkona o nab~vâni a pozbÿvani stâtniho ob_anstvi . Vlâda nâvrh v dnoru
1999 schvâlila a postoupila ho Poslanecké sn_movn_. Zm_na zna_n_ usnad_uje ud_leni
_eského ob_anstvi b~val}rn _eskoslovensk}m ob_anm, trvale _ijicim od rozpadu federace
v_eské republice . Za potie s p_iznânim stâtniho ob_anstvi a na to navazujici prâva, do
nich_ se rozd_lenim stâtu dostali mnozi ob_ané - v tginou Romové, kritizovaly v nedâvnÿch
letech _eskou republiku r_zné zahrani_ni instituce. P_ijme-li Parlament navrhovanou
p_edlohu, mohl by zâkon nab jrt û innosti v lét_ nebo na podzim 1999 .

16.7. Vlâda schvâlila v ûnoru 1999 Koncept dota_ni politiky financovkni organizaci
p_islusnik nkrodnostnich mensin (usneseni vlâdy _. 131/1999), jim_ se _e'si i financovâni
chodu t_chto sdru_eni pomoci stâtnich dotaci . Vÿhledov_ se po_itâ se zm_nou zâkona o
rozpotovÿch pravidlech. Pé e o problematiku romské komunity by si zaslou_ila samostatné
kapitoly . Z rozhodnuti vlâdy sleduji ministerstva pravideln_ svou _innost ve vztahu
k Romm . Za posledni dva roky bylo dosa_eno pokroku nap_iklad v oblasti skolstvi
(z_izovazti nultÿch ro_nik_ pro romské d ti, podpora dogkolovani dosp_lÿch) . Ministerstvo
prâce a sociâlnich v_ci p_ipravilo pro vlâdu Nârodni plân zam_stnanosti _R, obsahujici
pozitivni opat_eni pro vytvo_eni podminek pro zvÿ'seni zam_stnanosti, p_edevsi m
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rozpracovanim programu Opat eni na eseni problematiky osob obti_n_ umistitelnÿch na
trhu prâcesé z ételem na p_islusniky romské"komunity . Navrhovanâ opat_eni jsou
specifikovând v oblasti podpory zamstnanosti ; rrozvojë podnikânni, zvyseni adaptability,
podpory rovnÿch p_ileitosti . V tomto sm_ru je p_ipravovânna i novelizace prâvnich p_edpis_
o zam_stnanosti a o p_sobnosti orgânn_ _R na Gseku zamstnanosti, ivnostenského zâkona
i obchodniho zâkona.
16.8. Trestné _ inyrnotivované rasizmem, nârodni nesnâsénlivosti a xenofobii se za_aly
objevovat vev tsi mi_e po roce 1989, p_edevsim v podob ntok_ p_iznivc hnuti skinheads
na Romy a obany tmavsi pleti . Od roku 1994, kdy vlâda _R za_adila ve "Zprâv_ o
bezpenostni situaci v.zemi", p_edklâdané kadoro n Parlamentu, rasové konflikty mezi
nejzâva_n j~i bezpénostni rizika, se vlâda, ministerstvo vni tra, policie a dalsi p_islusné
orgâny intenzivn zab ~vaji pâchânim trestni _innosti s rasov~ m podtextem. Dleitâ
opat_eni-byla p=ijata v reakci na negativni v~ voj trestné innosti s rasistick} m nebo
nacionalistick ~rri podtextem v roce 1995 . Sou_âsti t_chto krok bylo p_ijeti vlâdniho nâvrhu
novelizace-trestniho zâkona s ü_innosti od 1 . zà i 1 9 95 ; jim_ doslo k p_lsn_ jsimu postihu
trestné _innosti tnotivované rasovou nebo nârodni nesnâsenlivosti . Naposledy se vlâda _eské
republiky otâzkoü trestniho postihu t_chto _in_ zab~vala v lednu 1999 v souvislosti
s kontrolou pln_ni usneseni vlâdy _. 686/1997(jim_ byla vydâna Zprâva o situaci romské
komunity v_eské républice minis tra Pavla Bratinky), které mimo jiné ulo_ilo ministru
spravedlnosti sledovat stav trestné _innosti s rasistick~m kontextem a pravideln_ informovat
vlâdu o v}woji této trestné _innosti . P ehled ûdaj_ o trestnim stihâni v lo_ském roce je
uveden v piloze II .
16.9. Je ovsem ;pravd_podobné, _e uvedenÿ po_et rasisticky motivovanÿch trestnÿch _in_, pro
které bylo zahâjenotrestni stihazii, nevypovidâ ani zdaleka o skute_ném po_tu takovÿch _in_.
Jednou z p_i_in je ned_v_ra Rom_ k policii, kterâ se odrâ_i ve skutenosti, e mnozi
Romové slovni nebo ani fyzické ûtoky v_bec nehlâsi :
16 .10. Sou asnâ_(od roku 1995) trestn_prâvni dprava postihu _in_ motivovanÿch nfirodni nebo
rasovou nesnâsenlivostl, jak je obsa_ena v trestnim zâkônu, je vicelku uspokojivâ . P_islusnâ
prâvnf ûprava je obsa_ena p_edevsim v Hlav- V ., nazvané Trestné _iny hrub_ naru'sujici
ob anské sou iti ; mezi které pat_i :

-

= - - - § 196 - Nasih proti skupin_ obyvatel_ a proti jednotlivci
,¢ 198 - Hânobeni nciroda, rasy a p_esv d en i
§ 198a - Podn . covkni k nkrodnostni a rasové nénâvisti
a dâle pak v Hlav VII, nazvané Trestne my_proti lidskosti, mezi které pat_i :
§ 259 -`Genociditm . =- § 260 a 261 - Podpora a propagace hnuti sïn_ujiçiho kpotla_eni prkv a svobod ob an_
§ 263 - Perzekuce obyvatelstva .

V}•znamn}mi krokeiti v trestn_prâvni oblasti v souvislosti s bojem proti rasistick~m trestn~ m
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in m se stala novela trestniho zâkona, kterâ nabyla û_innosti 1 .9 .1995. Tato novela
zakotvila u trestného inu vra_dy (§ 219 odst . 2 pism . g), ubli enl na zdravi (§ 221 odst . 2
pism . b), vydirânni (§ 235 odst . 2 pism . f) a poskozovâni cizi v_ci (§ 257 odst . 2 pism . b) jako
okolnost podmi_ujici pouiti vyssi trestni sazby (zvlâ`st_ p_it_ujici okolnost) znak skutkové
podstaty "spâchâ-li takovÿ _in na jiném (_i na v_ci jiného) pro jeho rasu, nârrodnost, politické
p_esv_d_eni, vyznâni nebo proto, _e je bez vyznâni" . Vys'si stupe_ spole_enské
nebezpe_nosti rasistickÿch trestnÿch _in_ se tedy odrâ_i i ve zvÿsené trestni sazb_ .
16.11 . Je vsak nutno p_iznat, _e û_innÿ postih t_chto trestnÿch in nadâle zstâvâ velk}m
problémem . Sirokâ ve_ejnost, ale i mnozi pracovnici policie a jinÿch orgân_ _innÿch v trestnim
izeni dosud _asto rasistické trestné _iny bagatelizuji . Mnohé ûtoky tak z_stâvaji bu_
nepotrestâny, anebo b~vaji ntonici odsouzeni k neadekvâtn_ nizk}m trest_m . Ze statistiky za
rok 1998 je zejmé, _e pouze 13 ûto_nik_ bylo odsouzeno k nepodmin_n}mi trest_m, a to jest_
sest z nich k trest_m do jednoho roku (srov . p_ilohu II) ; p_itom po_et nâsilnÿch ûtok_ je
v}Tazn vy`s`si . V_ad_ p_ipad_ nâsili skinhead proti Rom_m se v trestnim izeni vyskytuji
problémy s prokazovânnim rasistické motivace dtok . Pov_domi ve ejnosti a zejména médii
o spole_enské nebezpe_nosti rasistickÿch ûtok_ se sice v poslednich letech zlep'suje, ale obtie,
na které jejich stihâni ve v t`sin_ p_ipad_ narâi, sv_d_i s nejv_t'si pravd_podobnosti o
p_etrvâvajici xenofobii, zvlâst_ proti Rom_m .
16.12 . Jinÿm zâva_n~m problémem je nedostate_nâ prâvni ûprava mo_nosti postihu takovÿch
diskrimina nich, rasistick}rni i nacionalistickjmi p_edsudky motivovanÿch _in_, které pro
svou ni_"si intenzitu a zâva nost nejsou trestn~mi _iny . Dosud také nejsou v dostate_né mi_e
uplatovâny metody preventivniho p_sobeni, a to zejména mezi u_ovskou mlâde_i, kde se
stâle rozviji extremistické hnuti neofasist_ _i neonacist_ (skinheads) . Vlâda si uvdomuje,
_e represe samotnâ - jakkoli je pot_ebnâ - neme b~t üsp_'snâ bez preventivniho p_sobeni,
o které bude usilovat nap_iklad p_ipravovanâ kampa_ proti rasizmu (viz 16 .15). Lze ov'sem
p_edpoklâdat, _e p_jde o problém dlouhodobÿ, ktery' bude nutno _e"sit krom_ osv ty i
cilen~m odstra_ovânim sociâlnich obtii, s nimi_ se tito snadno manipulovatelni mladi lidé
potÿkaji .
16.13 . Na trhu prâce a v zamstnâni, kde je diskriminace Rom_ nejciteln_jsi, nastane nyni
pravd_podobn_ zm_na k lepsimu . Ji_ v zâ i 1998 vyslovila vlâda souhlas s névrhem zm_ny
zâkona o zam_stnanosti v_etn_ nové antidiskrimina_ni klauzule, podle ni_ bude mo_no
pou_it sankci - vysoké finan _ni pokuty - v_i fyzické i prâvnické osoby, kterâ diskriminuje
pro rasu, nârodnost, barvu pleti apod . Nâvrh nyni projednâvâ Poslaneckâ sn movna . P_inese
eseni p_imé, otev_ené diskriminace, kterou se vlâda pokousi zahnat do ilegality . Dâle bude
pokra_ovat boj se skrytou diskriminaci .
16 .14 . V lednu 1999 ozna_ila vlâda R ve svém usneseni jako vâ_n_ znepokojujici zâm_r
zastupitelstva m_stského obvodu Llsti nad Labem - Negt mice na severu _ech vybudovat
oploceni mezi rodinn}mli domky na jedné stran_ Mati_ni ulice, které jsou ob~vâny
v_t'sinovNn _esk~m obyvatelstvem, a obecnimi domy uren}mii pro nouzové sociâln i
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bydleni na druhé stran_ této ulice, kde _iji p_evâ_n_ romské rodiny, vysthované z
p_vodnich byt_ pro neplaceni nâjemného . A koli p_i_inou snah _âsti mistnich obyvatel
po postaveni oploceni nemusely bgt rasistické p_edsudky, ale snaha o odstran_ni _i
zmenseni konkrétnich problém_ sou_iti, které maji hluboké sociâlni p_i_iny, vlâda
upozomila mistni orgâny, _e realizace tohoto zâm_m by ve svÿch d_sledcich mohla b~t
châpâna jakomo_nÿ zâsah do lidské dstojnosti p_islusnik_ zde _ijicich romskÿch
obyvatel. Vlâda proto rozhodla, e v p_ipad stavby oploceni bude usilovat prâvni cestou
o zruseni tohoto rozhodnuti . Sou_asn_ povila zmocn_nce vlâdy pro lidskâ prâva, aby
situaci dâle sledoval a jednal s mistni sprâvou o nalezeni _eseni, p_ijatelného pro vsechny
zü_astn_né. Usneseni vlâdy_ . 35/1999 a jeji stanovisko pro CERD jsou v p_iloze III .
16 .15 . Sou_asnâ vlâda p_ikroila k realizaci kampan _ proti rasizmu, k ni_ dala podn_t u_ vlâda
p_edchozi . Sv}m usnesenim _. 34/1999 z 11 . ledna 1999 ulo_ila zmocn_nci pro lidskà
prâva, aby vyhlâsil v~b_rové _izeni na agenturu, kterâ kampa_ p_ipravi a provede. Sou_âsti
kampan_, na ni_ vlâda vy lenila deset milion_ korun, by mlo b~t mediâlni p_sobeni,
vzd_lâvaci akce i vyu_iti reklamnich technik . Jejim cilem neni pouze _elit rasismu v tiizkém
slova smyslu, ale také odstra_ovat kultum_ podmin_né p_I_iny netolerance nebo
interetnickÿch nedorozum ni . Tato kampa je sou âsti sirsiho projektu usilujiciho o
vÿchovu k multikulturalismu, na n_m_ se podili prostednictvim programu PHARE i
Evropskâ unie .
16.16 . LJsili vlâdy k p_ekonâvâni v'seobecn_ roz"si_ené xenofobie je vsak teprve v samÿch
po_âtcich . Bude t_eba sociologick}mii metodami prozkoumat, do jaké miry souvisi
xenofobni projevy s izolacionistickNni rysy politiky stâtu po rozpadu _eskoslovenské
federace. Ur_itâ averze obyvatelstva se neprojevuje jen v_i lidem a hodnotâm
p_ichâzejicim z Vÿchodu, nÿbr i ze Zâpadu, kde b~vâ spojena s tradi_nimi
protin meck}mii postoji . iJstedni org$nny stâtni sprâvy a postupn i orgâny ni_si se sna_i
_e'sit i takové situace, kdy se ob_ané domâhhaji prost_ednictvim petic, aby v nâjemném
dom_, kde bydli, nebo blizko jejich obydli nebyly ubytovâny romské rodiny nebo také
rodiny repatriovanÿch kaza`sskÿch _ech_ _i uprchlik_. Také sd_lovaci prost_edky - na û_et
vlâdy je t_eba uvést, _e bohu_el i ve_ejnoprâvni- posiluji xenofobii vyvolâvânim obav z
cizinc, z jejich mo_né trestné innosti . Obyvatelstvo je velmi zameno proti adatel m
o status uprchlika a jin}mi b_enc_m .
16 .17 Sou_asnâ vlâda navâzala na iniciativu svÿch-p_edchdky_ a hledâ zp_sob, jim_ byl
mohlo b~t dosa_eno pietni ûpravy mist n_kdejsich cikânskÿch tâbor nucené koncentrace
z doby nacistické okupace, a to v Letech v okrëse Pisek a v Hodonin u Kunstâtu v okrese
Blansko . V'a n}m problémem je zejména _e`seni situace v Letech, kdy na mist_ b~valého
tâbora le_I velkovÿkrmna vep_ . Usnesenim = . 36/1999 ze dne 11 . ledna 1999 ulo_ila
zmocn_nci pro lidskâ prâva ustanovit smis'enou komisi historik_, romist_, zâstupc_
pozstalÿch romskÿch ob_ti a pracovnik_ stâtni sprâvy s tim, _e do konce b_ezna tého_
roku p_edloi komise vlâd_ zâv_ry posouzeni historickÿch okolnosti a sou_asnÿch
spole_enskÿch, mravnich a hospodâskÿch pot_eb a po_adavk_ souvisejicich s dstojno u
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üpravou obou mist . Zâm rem je s pomoci ve_ejnosti velkovÿkrmnu p_est_hovat a mista
obou tâbor_ pietn_ upravit . Cilem tchto projekt_ neni p_imâ podpora romské mensiny .
Majoritni spole_nost hledâ svj vztah k romské mensin_ a jeji pohnuté historii .
17. _eskâ republika je nyni p_idru enou zemi Evropské unie . (Evropskâ dohoda zaklâdajici
p_idru_eni _eské republiky k Evropsk}mi spole_enstvim a jejich _lensk~m stât_m vstoupila
v platnost 1 . ünora 1995 .) V lednu 1996 podala eskâ republika _âdost o vstup do Evropské
unie, dne 31 . b_ezna 1998 byly zahâjeny vstupni rozhovory . Podminkou _lenstvi
v Evropské unii je spln_ni takzvanÿch kodaskÿch kritérii, mezi n_ pat_i také ochrana
lidskÿch prâv a respekt v_i men"sinâm a jejich ochrana . Stav zajist ni prâv a ochrany
men'sin je vyhodnocovân v pravidelnÿch zprâvâch Evropské komise v_novanÿch pokroku
eské republiky na cest k pistoupeni . Podle t_chto zprâv je situace mensin v_eské
republice, s v~jimkou romské, uspokojivâ . Ke zlep§eni stavu v oblasti lidskÿch prâv,
zvlâst_ pak postaveni Rom_, p_ispivâ i uskute_ovâni program_ financovanÿch z fondu
PHARE.
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H.

r1ST
ODDÎL I
l.1

Ochrana nârodnostnich mensin a prdv a svobod p_tslusnik_ t chto mensin tvo_i nedilno u
cist mezindrodni ochrany lidskÿch prdv a jako takovâ spadâ do râmce mezinârodni
spoluprcice.
_eskâ republika spolupracuje, pokud jde o ochranu prdv mensin a jejich p_islu`snik ,
s mezinârodnimi organizacemi, jich je _lenskÿrn stâtem : OSN, Rada Evropy, OBSE, MOP a
UNESCO . _eskâ republikaje smluvni stranou nâsledujicich smluv, které chrâni men'siny :
Mezindrodni pakt o ob_anskÿch a politickÿch prâvech
Mezinârodni pakt o hospodâ_skÿch, sociâlnich a kulturnich prâvech
Mezinârodni ûmluva o odstran ni vsech forem rasové diskriminace
IJmluva o prâveeh dit_te
IJmluva o odstran ni vsech forem diskriminace en
IJmluva o diskriminaci (v zam_stnâni _i povolâni, _ .111 MOP )
Râmcovâ ûmluva o ochran nérodnostnich mensi n
evropskâ LTmluva o ochran_ lidskÿch prâv a zâkladnich svobo d
_eskâ republika se p_ipravuje na p_ijeti Evropské sociâlni charty (je 'st_ letos) a Evropské charty
regionâlnich _i men~inovÿch jazyk_ (ratifika_ni proces v roce 2000) .
\

eskâ republika pat_i mezi asociované stâty Evropské unie, je v prvni skupin_ kandidâtskÿch
zemi a projevuje ve v`sech oblastech vnit ni a zahrani_ni politiky vâ_nÿ zâjem o lenstvi
v Evropské unii .

ldnek 3
1 . Ka_df, p_islusnik nârodnostni mensiny mâ pr6vo svobodn! si zvolit, zda chce _i nechce
b}~,t za takového p_islusnika pova_ovân, a_kdnci nev} hoda nesnai vzejit z této volby nebo z
vÿkonu prciv s ni spojenÿch.

2. P islusnici nârodnostnich mensin mohou vykonâvat prâva a po_ivat svobod,
vyplÿvajicich ze zâsad zakotvenÿch v této râmcové [Imluv_, jédnotliv_, jako_ i spole_n_ s
jinÿmi .
Legislativni garanci svobodné volby p_ihlâsit se k nârodnostnim a jazykoqm men'sinâ m
zajis_uje Listina zâkladnich prâv a svobod, kterâ v_lânku 3, odstavci 2 stanovi : Ka dÿ mâ
prkvo svobodn_ rozhodovat . o své ncirodnosti . Zcikàzuje se jakékoli ovliv ovkni tohoto
rozhodovbni a vsechny zp_soby nâtlaku sm_ujici k odnârod ovâni.
P_ihlâseni se k jakékoliv nârodnosti je v~razem svobodné volby ka_dé fyzické osoby, je
soukromou v_ci jednotlivce . Nikdo neni povinen se hlâsit k nârodnosti nebo k mensin_ . Aby
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byl tento nstavni princip zajistn, zakazuje zàkonl' shromaovâni a uchovâvàni informaci,
'které vypovidaji mimo jiné o rasovém p_vodu a nârodnosti fyzické osoby, ledae by takové
shroma_ovânni a uchovâvânni upravil zvlâstni zâlcon anebo leda_e by se tak d_lo se souhlasem
ijicf dot_ené osoby . Takové zvl5stni zàkony vsak neexistuji a jejich neexistenci, kterà
znemo_uje evidovat alespo po_ty p_islusnik mensin v jednotlivÿch lokalitâch a podle v_ku,
pro n_ely podpory kultury nebo zam_stnanosti, povauji mnozi lidé, v etn_ n_kterÿch
p_edstavitel_ organizaci mensin, za nedostatek . Pro pot_eby zajigtni mensinového skolstvi
rodi_ p i zâpisu svého dit_te do skoly po_âdâ o jeho za_azeni do mensinové skoly (nârodnost
àka se pitom neuvâdi) . Pokud rodi_e âdaji za_azeni dit te do mensinové gkoly _i t_idy, a
je-li pro existenci t_idy dostate_nÿ po_et _âk_, z_stâvâ _â1c v evidenci mensinového gkolstvi .
Svobodnâ volba p_ihlâseni se k mensinâm se v_eské republice v praxi projevila poprvé po
druhé sv_tové vâlce a pi sitâni lidu v roce 1991 . Podle prâvniho stavu do roku 1991 bylo
sou_âsti osobnich Gdaj_, vedenÿch v osobnich dokladech (obanském prkazu) ndaj o
nârodnosti, ktery" nesm 1 b~t mnn . Nebylo p_itom mo_no se p_ihlâsit k nârodnosti romské
nebo idovské .
Za mensinu jsou v_eské republice pova_ovâni _esti ob_ané - p_islusnici t_ch skupin, ktei se
s ohledem na etnickou nebo jazykovou identitu v zâjmu napl ovâni men'sinovÿch prâv sdru_uji
a vytvâ_eji organiza_ni struktury svÿch instituci .
Pojem mensina ani-konkrétni seznam t_chto skupin prâvni normy _eské republiky neupravuji .
V15da _eské republiky p_ijala ale v dokumentu Koncept p_istupu vlâdy k otkzkkm
nkrodnostnlch mensin v eské republice (viz I . âst, bod 9) - vymezeni pojmu nârodnôstni
mensina v tom smyslu, _e jde o spole_enstvi osob, které spl_uji tyto znaky :
• trvale _iji v_eské republice a jsou jejimi ob_any ,
sdili etnické, kulturni a jazykové znaky, odlisné od v tsiny obyvatel stâtu ,
• projevuji spole_né p_âni b~t pova_ovâni za nârrodnostnf inensinu v zâjmu uchovâni a
rozvijeni vlastni identity, kultumich tradic a mate_ského jazyka,
• maji dlouhodobÿ, pevnÿ a trvalÿ vztah ke spole_enstvi, _ijicimu na dzemi _eské republiky.

Tomuto vymezeni odpovidâ podle sou_asné praxe postaveni mensiny ma_arské, n mecké,
polské, romské, slovenské à ukrajinské, jej rchzâstupci°jsôu _leny Rady pro nârodnosti vlâdy
_R. Tÿkâ se to dâlé do ur ité miry i po_etn_ malÿch skupin - Bulhar , Rusin_ (pokud se
nepova uji za Ukrajirice), Rus, id, Chorvat, resp r novodob_ po druhé sv_tové vâlce trvale
usidlené skupiny =ek_ v_eskÿch zemich . Zâstupçi t çhto men"sin _leny Rady nejsou . Stâ.t
mensiny nijak nedefinuje, nevymezuje a nepojmenôvâvâ . Skute_nost, _e men§ina neni
zastoupena-v Rad_ pronârodnosti vlâdy _R, neznamenâ, é neni za mensinu pova_ovâna .
Krom_ _eskych ob an_ _iji v_R trvale a dlouhodob i cizinci, nejvice Slovâci a Ukrajinci .

il

Zàkon . 256/1992 Sb ., o ochran osobnich ûdaj_ v informa_nich systémech
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Pokud - jako prâv_ v p_ipadu Slovâk_ a Ukrajinc_ - p_sobi v zemi men'sinové organizace,
funguje men§inové "skolstvi (polské), vydâvâ se mensinovÿ tisk apod ., mohou se cizinci trvale
_i dlouhodob_ v_eské republice _ijici, kte_i jsou stejného etnického p_vodu jako p_islu`snici
této mensiny, t_chto mensinovÿch aktivit û_astnit .
Stâtni organizaci, kterâ je odpov_dna za shroma_ovâni a analytické zpracovâni
demografickÿch ùdaj_, je _eskÿ statistickÿ ûad (_eskÿ nâzev : _eskÿ statistickÿ üstav) . V jeho
p_sobnosti je také piprava a uskute n_ni sitâni lidu, dom_ a byt_, které je veské republice
plânovânno na rok 2001 .
Souasné politické kroky vlâdy _R sm_uji p_edevsim k p_ijeti zâkona o ochran_ nârodnich
mensin v _eské republice (viz 16 .5 .) a stanoveni princip_ ekonomické spoluù_asti stâtu na
zajigtni prâv p_islu`snik_ mensin (viz 16 .7.).
Vlâda eské republiky v_nuje zvlâ"stni pozornost problematice romské komunity . Konkrétni
opat_eni zaji`s_uje zmocn_nec vlâdy pro lidskà prâva - p_edseda Meziresortni komise pro
zâle itosti romské komunity (viz 16 .8 . a_ 16 .16 .).
ODDlL II

lânek 4
1 . Strany se zavazuji, _e p_islusnik_m nârodnostnich mensin zaru_i prâvo rovnosti p_ed
zâkonem a stejné ochrany zâkona . V tomto ohledu je jakâkoliv diskriminace zalo_enâ na
p_islusnosti k nârodnostni mensin_ zakciz6na .
2 . Strany se zavazuji p_ijmout, kde je to nezbytné, odpovidajici opat_eni k prosazovâni plné a
û inné rovnosti p_islusnik nbrodnostnich mengin a p_islusnik v tsiny ve vsech oblastech
hospodâ ského, spole enského, politického a kulturniho _ivota. V tomto ohledu berou nkle_it_
v ûvahu specifické podminky p_lslusnik nârodnostnich mensin .
3 . Opat_eni p_ijatâ v souladu s odstavcem 2 nejsou pova_ovrina za akt diskriminace.
Platné _eské prâvni pedpisy zakazuji a postihuji projevy disk ri minace . Zâkaz diskri minace
vyjad_uje v p rv ni _ad_ LTstava (_lânek 96 odstavec 1) a Listina zâkladnich prâv a svobod
1
(_lénky 3, 24, 37 a dal gi .) . Rovnost p_ed zâkonem vÿslovn_ upravuje trestni _â.d, Z jako_ i
ob_anskÿ soudni _âd13 s tim, _e rovnost ù_astnik_ v izeni se vztahuje na ka_dého ù_astnika
izeni . V soudni praxi to je jedno ze zâkladnich procesnich prâv a v soudnictvi je respektovâno .
Zâkaz diskri minace a rovnost p_ed zâkonem jsou ùpraveny také Mezinârodni ûmluvou o
odstran ni v"sech forem rasové diskriminace a iJmluvou, které jsou bezprost_edn_ zâvazné a
maji p_ednost p_ed zâkonem . P_esto je disk riminace, zvlâst_ Rom_, v_eské republice b_nâ .
V legislativ_ je zâkaz disk ri minace se sankcemi uprâven prakticky jen ve spot_ebitelském
1 2 Zâkon -. 140/1961 Sb ., hesttrti zâkon, ve zn_ni pozd_i"sich p_edpis_ ; zâkon _. 14 1 /1961 Sb ., o trestnim
izeni soudnim, ve zn_ni pozd_j`sich p_edpis_ .
13 Zâkon _ . 501/1992 Sb ., obanskÿ soudni âd, ve zn_ni pozd_j'sich p_edpis_ .
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zâkonu v nâvaznosti na zâkon _ivnostenskÿ a na zâkon o_eské obchodni inspekci . 1 zde je
ûprava sankci za diskriminovâni nev~raznâ a nep_imâ . V praxi se tyto zâkony uplat_uji a_
v posledni dob_, kdy se n_kolik Rom_ stalo _leny _eské obchodni inspekce .
Na trhu prâce a v zam_stnâni vlâda projevuje snahu potirat projevy disk ri minace zejména Rom_
- viz _âst I ( 16.13) .

Zâkon dosud neupravuje sankce pro p_ipady rasové (a etnické) disk riminace ve `skolstvi, ve
zdravotnictvi, v sociâlnl péi, ve vzestvi a v dalsich oblastech _ivota .
P_islusnici n mecké men"siny poci_uji jako diskriminaci prâvni ûpravu majetkovÿch restituci
po listopadu 1989, a to u osob, které prohlâsily, _e jsou N_mci, piem_ jim ale bylo po druhé
sv_tové vâlce _eskoslovenské ob_anstvi obnoveno . V tomto p_ipad_ jde v`sak o citlivé a
otev_ené otâzky, které se tÿkaji sirsich politickÿch souvislosti _esko-n_meckÿch vztah_ .
Na tirovni exekutivnich orgân ve_ejné sprâvy neexistovala instituce zab~vajici se speciâln_
protidiskrimina ni problematikou v_i p_islu "snik_m mengin. Pro sou_innost a spoluprâci
vÿkonnÿch orgân_ na meziresortni tiirovni nyni p_sobi zmocn_nec vlâdy pro lidskâ prâva . Rada
pro lidskâ prâva, jejim_ je p_edsedou, z_izuje sekci pro vylou_eni rasové disk riminace a pro
rasisticky motivované ûtoky . Sekce bude jako orgân Rady p_ipravovat podklady pro nâvrhy
exekutivnich opateni a legislativnich krok, které bude Rada pro lidskâ prâva p_edklâdat
vlâd .
Z hlediska plné a û_inné rovnosti p_islu"snik_ mengin existuji otev_ené problémy v oblasti
spole_enského a hospodâ_ského _ivota, zejména ve vztahu k p_islu'snik_m romské men'siny .
Ministerstvo prâce a sociâlnich v ci proto p_ipravuje opat_eni uvedenâ v_âsti I (16 .7 .).

lânek 5
1. Strany se zavazuji podporovat podminky nezbytné pro p_islusniky nârodnostnich mensin k
tomu, aby mohli zachovbvat a rozvUet svou kulturu a uchovkvat si zâkladni prvky své identitv,
zejména své ncibo_enstvi, jazyk, tradice a kulturni d dictvi .
2. Ani_ by to bylo na ùjmu opat enim p_ijat}rym v râmci sledovâni jejich obecné integra_ni
politiky, strany upusti odpolitiky nebo praxe sm_ujiçi k asimilaci p_islusnik_ nkrodnostnich
mensin proti jejich v_li a chrâni tyto p_islugniky p_ed~akÿmikoliv kroky sm_ujicimi k takové
asimilaci .

Ad odst . 1
Za podporu podminek k uchovâni a rozvijeni kulturnich tradic, vlastni identity a jazyka jsou
odpovdnâ resortni ministerstva - Ministerstvo kultüry a Ministerstvo skolstvi, mlâde e a
t_lovÿchovy . Resort kultury napomâhâ dotacemi ze stâtniho rozpo_tu vytvâ_et materiâlni
pot_ebné k uchovâni a rozvoji kulturnich aktivit, identity, tradic a jazyka men'sin .
Dotace ze stâtniho rozpotu jsou poskytov2nny zejnïéna ob_ansk}m sdru_enim . Pro n_ je
vypisovâno ka_doro_n_ konkurzni _izeni, do kterého p_ihlasuji své projekty . Poskytovâni a
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vyu_ivâni stâtnich dotaci upravuje zâkon o rozpotovÿch pravidlech republiky,14 Zâsady pro
poskytovknz dotaci ze stâtnfho rozpo_tu R obansk~m sdruenfm (schvâlené usnesenim vlady
_. 663/1992, dopln né usnesenim vlâdy _. 223/1993 a_ . 131/1999) a jednoleté dohody o
poskytnuti stâtni dotace, uzavirané üst_ednim orgânem, poskytujicim dotaci a jejim p_ijemcem .
Dotace se poskytuji na projekty ob_ansk~ch sdrueni, üelovych zaizeni cirkvi, obecn_
prosp_snÿch spole_nosti . Vedle dota_nich zdroj_ resortnich ministerstev vyu_ivajl ob_anskâ
sdru_eni mensin také dotani programy v râmci p_sobnosti samosprâvy, zejména v p_ipad
v tsich m st .
Vsestrannÿ rozvoj, zejména prâvo spolen s jin~mi p_islusniky mensiny rozvijet vlastni
kulturu, prâvo rozgi ovat a pijimat informace v jejich mate_ském jazyce a sdru_ovat se v
men'sinovÿch sdruenich zaru_uje ob_an _m tvo_icim nârodni men"siny Listina z2lcladnich prâv
a svobod (_lânek 25 odstavec 1) .
Politika vytvâeni podminek, které umo_ni uchovâvat a rozvijet kulturu mensin, dâvâ v souladu
s platn}mr prdvnim ddem mensinov~m organizacim mo_nost budovat vlastni kultumi instituce
(muzea, divadla, knihovny, hudebni, dramatické a folklôrni soubory, nakladatelstv{) .
V râmci dotaniho programu podporuje Ministerstvo kultu ry rozvoj kulturnich aktivit
p_islusnik_ mensin, s cilem vytvâet podminky pro uchovâni jejich vl astni kulturni identity, co
v praxi znamenâ také vyrovnâvâni zvÿ"senÿch nâklad vzhledem na zd_enÿ okruh p_ijemc_ .
Ve_ejné vÿdaje na zajist_ni prâv p_islu'snik_ mensin se t ~kaji v prvni _ad vzd_lâ .vâni (polské
a slovenské mensinové skolstvi je zahrnuto v rTmmci systému stâtniho skolstvi) . V râmci dota_ni
politiky Ministerstva skolstvi, mlâdee a tlovÿchovy jsou navic poskytovâny kadoro_n_
dotace ze stâ .tniho rozpo_tu na projekty mensinovÿch organizaci, zam_enÿch na podporu
r_znorodÿch gkolnich a mimoskolnich vzd_lâvacich aktivit .
V}rznamnou oblasti je finan_ni podil stâtu na tisk mensinovÿch pe riodik, kterâ vydâvaji
mensinové organizace. Pehled vÿse _erpâni dotaci ze stâtniho rozpo_tu jednotliv}mii
men"sinami - vydavateli mensinovÿch pe riodik v uplynulÿch letech vypl gvâ z nâsledujlclho
p_ehledu (finan_ni âstka je uvedena v tis . K_) :

14 Zâkon _ . _ .576/1990 Sb ., o pravidlech hospoda_eni s rozpô_tovqnmi prost_edky _eské republiky a obci
v_eské republice (rozpo_tovâ pravidla republiky), ve zn ni pozd,j`sich p_edpis_ .
15 V dob_ zpracovazti textu nebyly jest k dispozici ûdaje o v}v_tovânf poskytnuté dotace .
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I ma_ars kâ

1

770 I 575

-I

835 I 900 I 802 I 900

rc e l k e m 17 806 16 716 22 448 22 953 21 249 25 00 0

Obdobn jsou ze stâtniho rozpotu kadoro_n_ poskytovâny dotace na kulturni aktivity
mensin . Dotace spravuje Ministerstvo kultu ry. Pehled o vÿsi poskytnutÿch fi nan nich
prost_edk_ v uplynulÿch letech v r2mci dota_niho programu Ministerstva kultury na podporu
projekt_ k uchovânf a rozvoji mensinové kultu ry(v tisicich K_) :
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polskâ

4855

2219

1 725

2 100

2 377

2 55 8

romskâ

3 346

2 600

3 046

2 480

2 677

2 89 5

n_meckâ

2 615

I 270

1 130

1 399

984

57 5

slovenskâ

440

1 400

1 959

1 839

I 649

2 18 8

ukrajinskâ

120

330

400

400

382

400

ma_arskâ

360

270

240

350

378

43 0

chorvatskâ

100

150

90

66

0

0

0

150

60

176

174

18 0

85

78

26

0

0

0

eckâ
rusinskâ
ostatni

240

celkem

12161

0

700

8467

9376

600

490

9410

9111

83 0
1005 6

Nâpadnÿ pokles poskytnutÿch finan_nich prost_edk_ v roce 1997 a zvlâ"st_ 1998 u n mecké
men`siny neni restriktivnim opatenim vi této mensin_ . Vzhledem k momentâlni finan_ni
podpo_e Spolkové republiky N mecko na innost takzvanÿch setkàvacich st_edisek n_mecké
men"siny v_R (aktivn_ pracuje 12 st_edisek), organizace nmecké mensiny p_edklâdaji v
tomto obdobi Ministerstvu kultury projekty se âdosti o finan_ni podporu pouze omezen_ .
Nâbo_enskÿ _ivot rozvijeji p_islusnici mensin neomezen_ . Stâtni nâbo_enstvi v_eské
republice neexistuje . Listina zâkladnich prâv a svobod stanovi, e stât se nesmi vâzat ani na
vÿlu_nou ideologii, ani na nàbo enské vyznânni . Nâboenskâ praxe je napl_ovâna bez omezeni
a neexistuji ani stâtem uznanâ nâbo_enstvi . Stât registruje prost_ednictvim Ministerstva
kultury 21 cirkvi a nâbo_enskÿch spole_nosti,16 registrované cirkve a nâbo_enské spole_nosti
po ivaji zna_nâ kolektivni prâva, mohou i vlastnit majetek, vyu ovat, provozovat
nakladatelské a kulturni instituce a rovn za izeni zdravotnickâ a sociâlnich slu eb .
Nâbo enskâ praxe se opirâ na jedné stran o Listinu zàkladnich prâv a svobod, na druhé stran_
7
zâkonnou ûpravu podminek registrace cirkvi a nâbo_enskÿch spole_nosti .t Pou_ivâni
mate ského jazyka p_islu`sniky mensin pi bohoslubâch se _idi vnit_nimi zâsadami ka_dé
cirkve nebo nâ.bo_enské spole_nosti .
O mensinovÿch jazycich viz komentâ_ k_lânku 10 .
Ad odst . 2
Na otâzku, zda prâvni âd eské republiky obsahuje ustanoveni, kterâ by sm_ovala k
asimilaci p_islu'snik men`sin, je t_eba odpov_d_t zâporn_ . NTssilnâ asimilace je Gstavn_
16 Zâkon _. 161/1992 Sb., o registraci cirkvi a nébo_enskÿch spole_nosti .
17 Zékon . 308/1991 Sb ., o svobod nâboenské viry a postaveni cirkvi a nébo_enskÿch spole_nosti, ve
zn_nipozd_jSich p_edpis_ .
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zakâzâna (viz komentâ_ k_lünnku 3) . Ka_dÿ mâ vgak na asimilaci prâvo . Z druhé strany
neexistuje prâvni ûprava obecné integrani politiky p_islu'snik_ mensin, ob_an_ _eské
republiky .
Z hlediska postaveni men'sin je integra_ni politika vytvâena v r znych programech v oblasti
sociokulturni a hospodâ_ské pouze ve vztahu k romské mensin_. Cilem je zlepsit sociâlni
situaci Rom a vytvâet odpovidajici podminky pro sou_iti této men'siny ve spolenosti . V lâda
a tit_ady museji _elit jednak segrega_nim tendencim, zvlâ`st pokud jde o bydleni, jednak
asimila_nim tlak m ze strany v_tsinového obyvatelstva, které _asto p_ijimâ Romy jen tehdy,
p_ijmou-li beze zbytku v_t'sinovou kulturu a_ivotni styl . Sou asnâ vlâda vychâzi z p_edstavy
integrace Rom_ do spole_nosti pomoci jejich emancipace jako mensiny, nikoliv pomoci
asimilace, kterâ m5 v zemi silné tradice . Tradi ni integra_n_-asimila ni tlaky obyvatelstva a
ni_"sich orgân stâtni sprAvy ovsem p_sobi na Romy i na dalsi mensiny .
V_e'seni otâzky emancipace Rom_ coby etnické skupiny (nârodni men"siny) jako cesty
k integraci by eskâ strana uvitala metodologickou pomoc Poradniho vÿboru .
Zvlâs jsou rozvijeny integra_ni programy se zamenim na skupiny cizinc . Program
zajis_uje odbor pro uprchliky a integraci cizinc_ Ministerstva vnitra . V jeho p_sobnosti je
rozvinutâ i vlâdni infrastruktura k cilové skupin cizinc_ vbec. _eskâ republika nemâ ani
s touto integraci dost zku'senosti, také k vzhledem k nepatrnému procentu cizinc_ trvale _i
dlouhodob_ _ijicim v zemi .

_ittnek 6
1 . Strany podporuji duch tolerance a dialog mezi kulturami a p_ijimaji :iinnci opat_eni za
û_elem podpory vzâjemného respektu a porozum_ni a spoluprâce mezi vsemi osobami _ijicimi
najejich ûzemi bez ohledu na jejich etnickou, kulturni, jazykovou nebo nkbo_enskou identitu,
a to zvlkst v oblasti vzd lkni, kultury a sd lovacich prost edk .
2. Strany se zavazuji p_ijmout vhodnâ opat_eni na ochranu osob, které mohou bÿt vystaveny
hrozbcim nebo aktm diskriminace, nepâtelstvi nebo nâsili v d sledku jejich etnické, kulhu ni,
jazykové nebo nâbo_enské identity .

Ad odst . 1
Uskute_uji se opat_eni sm_ujici k multikulturni vÿchov, zejména prost_ednictvim
ministerstev skolstvi a kultury. innost nestâtnich organizaci, uskute_ujicich programy
multikultumi vÿchovy, finan_n_ podporuje ministerstvo §kolstvi dotacemi ze stâtniho
rozpo_tu _R (prôgram podpory a ochrany dti a mlâde_e) .

Ministerstvo skolstvi vydalo v souladu s platnou prâvni üpravou18

Pokyn pro zbkladni a

st_edni skolstvi k p_sobeni skol a skolskÿch za_izeni pr•oti projev_m rasizmu, netolerance a
xenofobie ( .j . 20 734/95-21) . Jeho cilem je vést d_ti a mlâde_k citlivému vnimâni sou_iti lidi
r_znÿch nâr•odnosti, nâbo enstvi a rozdilnÿch kultur, a to s ohledem na reâlnÿ p_edpoklad, _e
zastoupeni d_ti nejr_zn_ jgiho etnického p_vodu se bude ve skolstvi zvy'sovat . Tento program

18 Zâkon _. 564/1990 Sb ., o sttitni sprâv a samosprév_ ve gkolstvi, ve zn_ni pozd_jMch p_edpis_ .
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se pr_b_n_ uskute_uje a jest_b_hem skolniho roku 1998/1999 je p_ipraveno vydâni nového
pokynu k p_edchâzeni projev m rasizmu a xenofobie ve `skolâch a skolskÿch za_izenich . V
uplynulÿch letech se uskute_nila také tematickâ inspekce k otâzce p_sobeni 'skoly proti
projev_m rasizmu, netolerance a xenofobie a byla o tom vydâna Zkv re_nâ zpi-âva _eské
skolni inspekce . Rovn_ v souladu se Zksadami pro poskytovâni dotaci ze stktniho rozpo_tu
_R ob_anslry"m sdruenim Ministerstvo kultury poskytuje finan ni prost_edky ze stâtniho
rozpotu v râmci programu podpory kultumich aktivit men§in i na multietnické kultumi akce .
Vedle p_sobnosti ministerstev v oblasti multikulturni vÿchovy, porozum_ni a spoluprâce mezi
r_znyrni men§inami v~znamnou ûlohu plni ve_ejnoprâvni instituce _eskâ televize ( po_ady o
mensinâch, uprchlicich ap .; n_kte_f zàstupci nmecké a slovenské mensiny vznâ`seji v'sak vi
ve_ejnoprâvni televizi kri tické p_ipominky v tom smyslu, _e v nuje nedostate nou pozomost
otâzkâm men'sin) a zejména eskÿ rozhlas (zde p_sobi samostatné redakce jednotlivÿch
mensin) - viz 1 . 9, dâle periodickÿ men"sinovÿ tisk, jeho_ vydâvâni je dotovâno ze stâtnih o
rozpo_tu ap .

Souiti rznÿch etnickÿch souâsti spolenosti v_nuje vlâda _R zvysenou pozomost . Sv_d_i
o tom opat_eni ke zlepseni ochrany lidskÿch prâv v eské republice (usneseni vlâdy

.

809/1998), opat_eni ve vztahu k romské mensin_ (usneseni vlâdy _ . 35/1999) a k p_iprav_
kampan_ proti rasizmu (usneseni vlâdy _ . 34/1999) .
Pro vÿchovu d_ti a mlâde_e k toleranci existuji speciâlni programy cyklického vzd_lâvâni,
takzvané letni `skoly tolerance, vÿchova k interkultumimu sou iti ap ., na nich se pedagogové
seznamuji s d_jinami men§in _ijicich v_eské republice . Od roku 1992 je spole_n_
ministerstvem skolstvi a Radou vysokÿch skol z_izen dota_ni program Fond rozvoje vysokÿch
skol, mezi jeho_ tematick~mi okruhy je i vzd_lâvâni u_itel_ . Pat i sem i problematika
vzd_lâvâni pislu"snik_ mensin a ochrana lidskÿch prâv .

Ad odst . 2
Viz obecnâ _âst I, 16 .8 a_ 16.12 .
Vlâda si uvdomuje neuspokojivou situaci p_i postihu trestnÿch _in motivovanÿch rasizmem
a xenofobii a v nuje mu zvlâstni pozomost . Doklâdâ to mj . Zprâva o postupu stâtnich orgân_
pi postihu trestnÿch in motivovanÿch rasizmem a xenofobii nebo pâchanÿch p_iznivci
extremistickÿch skupin (usneseni vlâdy _ . 192/1998), ve které vlâda ve svÿch opat_enich
uklâdâ p_{slusn}mi ministr_m soubor ûkol_, pr b_n_ kontrolovanÿch . Zvlâst_ ve vztahu k
romské komunit_ze Zprâvy o situaci romské komunity v_eské republice a k sou_asné situaci
v romské komunit_ (usneseni vlâdy _ . 686/1997) vypl~vâ trvalÿ dkol ministra spravedlnosti
zvlas sledovat stav trestné _innosti s rasistick}mi kontextem a pravideln_ informovat vlâdu
o vÿvoji této trestné _innosti . V této souvislosfi kladou d_raz na stâle nedostate nou rychlost
a plynulost vy_izovâni v_ci z tohoto okruhu kriminality jak Ministerstvo spravedlnosti, tak
i p_edsedové soud_, jejich_ pravomoci je sledovat, aby nedochâzzelo k neodvodn_n~m
pr_tah_m v_izeni . Plati také pokyn ministra spravedlnosti, aby p_edsedové soudu v
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pravomocn_ skon_enÿch v_cech p_ezkoumâvali i zâkonnost rozhodnuti a v d_vodnÿch
p ipadech, zejména pokud dokazovâni nebylo nâle_it zam_eno i na zji"st_ni motivace _inu,
podâvali podn_ty ke sti nostem pro poru`seni zâkona .
Za obdobi od 1 . 1 . 1998 do 31 . 12 . 1998 bylo soudy _eské republiky pravomocn_ odsouzeno
138 osob za trestné _iny motivované rasovou a nârodnostni nesnâ'senlivosti . Jak jsme v"sak
uvedli a zd vodnili v_âsti I, 16 .9, je tento po_et pouh~m zlomkem skute_n_ spâchanÿch
trestnÿch _in_ této povahy. Pehled o pravomocn_ odsouzenÿch osobâch za trestné _iny
motivované rasovou a etnickou nesnâsenlivosti se zâkladnimi statistick}mm ùdaji je uveden v
9
piloze této zprâvy (viz p_iloha 11) . 1

Idnek 7
Strany zajisti respektovâné prâva vsech p_islusnik nârodnostnich mensin na svobodu
pokojného shroma_ovâni, svobodu sdruovâni, svobodu vyjad ovCtni a svobodu mysleni,
sv domi a vyznâni.
Svoboda shroma_ovâni a sdru_ovâni je zaru_ena . Prâvni normy, na jejich zâklad_ jsou
zaklâdârty organizace men`sin neupravuji vÿslovn_ podminky sdru_ovâni p_islusnik men`sin,
ale na zâklad_ prâvni dpravy o sdru_ovani ob_an 20 mohou bez p_eka_ek vznikat ob_anskâ
sdru_eni na mensinovém principu - organizace p_islusnik_ nârodnich men§in .
Ke konci roku 1998 Ministerstvo vnitra registruje organizace (ob_anskâ sdru_eni) : 122
romskÿch, 39 n_meckÿch, 18 polskÿch, 12 slovenskÿch, 4 ukrajinské, 3 rusinské, 2 maarské,
1 chorvatskou, 1 litevskou, 1 lu_ickosrbskou, I makedonskou, I ruskou, 1_eckou ad . (t.j.
celkem 218) .
Sdru_ovâni p_islusnik men`sin se neomezuje pouze na ob_anskâ sdru_eni . V souladu s
p_islugnou prâvni üpravou o sdru ovâni v politickÿch stranâch a hnutich21 byly na
nârodnostnim principu zalo_eny i politické strany a hnuti . Jejich _innost se v§ak vzhledem k
19 Materiél pedlo_il ministr spravedlnosti pro sch_zi vlédy dne 8 . nnora 1999 pod nâzvem Zpriiva o
pln_ni usnesenf v/rtdy eské repub/iky _. 686 ze dne 29.10.1997 k bodu 8 . 0 po_tech a slo_enf pravomocn_
odsouzenÿch osob za trestné _iny s rasovvm kontextem za rok 1998 . Vlâda materiâl projednala a p_ijala usneseni
_ . 115/1999 ke zprkv_ o stavu trestné innosti s rasosry'm kornextem za rok 1998, které ministru spravedlnosti nij .
uklâdâ nadéle sledovat v~voj Vestné _innosti s rasov$m't kontextem a informovat vlâdu o tomto vjwoj i za obdobi
1 . pololeti roku 1999 .
20 Zâkon . 83/1990 Sb ., o sdmovazti oban , ve zn_ni pozd_i'sich p_edpis_ . Zékon konkrétn_ stanovuje :
§ 1
(1) Ob ané maji prâvo se svobodn_ sdru_ovat .
(2) K vÿkonu tohoto prt;va neni t eba povoleni stétniho org5nu .
§2
(1) Ob_ané mohou zaklâdat spolky, spolenosti, svazy, hnuti, kluby a jinâ ob_anskâ sdru_eni, jako_ i
odborové organizace a sdru_ovat se v nich .
21 Zâkon _. 424/1991 Sb ., o sdru_ovâni v politickÿch sttanâch a v politickÿch hnutich, ve zn_ni
pozd_i .'sich p_edpis_. Zâlcon stanovi :
§1
(1) Ob_ané maji prâvo se sdru_ovat v politickÿch strantich a v politickych hnutich . . . (2) K vÿkonu
tohoto prâva neni t_eba povoleni stâtniho orgartu .
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omezené lenské zâkladn vi celostâtnim mitku neprojevuje . Z 200 poslanc_ Parlamentu
pouze jedinÿ se hlâsi k mensinovému p_vodu - Romka Monika Horâkovâ za politickou stranu
Unie svobody.
K 31 . prosinci 1998 registrovalo Ministerstvo vnitra tyto politické strany na nârodnostnim
principu :

Coexistencia-Sou iti,
Hnuti angaovanÿch Rom.
K es_anskâ a demokratickâ strana Rom_,
Romskâ obanskâ iniciativa ,
Romskÿ nârodni kongres ,
Strana ob an_ romské nârodnosti Severo_eského kraje,
Vÿchodoevropské nârodnostni politické hnuti v_ R
âdnâ z uvedenÿch stran v~ak nemâ zastoupeni v Parlamentu . Na obecni ûrovni mâ pouze
polsky orientované politické hnuti Coexistence-Sou_iti n kolik desitek mandât v obcich v
okresech Karvinâ a Fry"dek-Mistek, kde je v demografické skladb_ obyvatel 4razn_jsi
zastoupeni p_islu`snik_ polské men'siny. Z romskÿch politickÿch aktivit systematickou _innost
vyviji jenom Romskâ ob_anskâ iniciativa .

ldnek 8
Strany se zavazuji uznkvat, e ka_dÿ p_rslusnik nkrodnostni mensiny mk prâvo vyznâvat své
nâbo enstvi nebo viru a zaklâdat nâbo enské instituce, organizace a sdru_eni .
Nâboenskÿ _ivot je uskute_ovân bez jakéhokoliv vymezeni p_islu"snosti k mensinâm . Opirâ
se na jedné stran_ o prâvni ûpravu svobody nâbo_enské viry, na druhé stran_ o zakonnou
üpravu o podmfnkâch registrace cirkvi a nâbo_enskÿch spole_nosti (viz _lânek 5, odstavec
1).
Za men`siny jsou uznâvânny pouze spoleenstvi _eskÿch ob_an_ podle etnickÿch kritérii .
Nâbo enské kritérium mensinu nedefinuje . Na zâklad_ nâbo_enstvi neni ostatn_ upravena
mensina na nârodnostnim principu ani llmluvou, i kdy_ sep_ti nâbo_enské identity s nârodni
identitou je z_ejmé i podle preambule LJmluvy . R_znâ nâbo_enskâ spole_enstvi v_etn_ cirkvi
se nepova_uji za nârodni/nârodnostni mensiny a jejich prâva a individuâlni prâva a svobody
jejich p_islusnik_ jsou zaru_ena ûstavn_ i zâkony, jak jsme ji_ uvedli .
Problematickâ jsou prâva cizinc hlâsfcich se k cirkvim a nâbo_ensk}mi spole_nostem v_eské
republice neregistrovan}mi, a to v tom smyslu, _e neregistrované cirkve nemohou vystupovat
jako prâvnické osoby . Jejich registraci brâni zâkonem po_adovanÿ po_et 10 000 dosp_lÿch
v_icich s trval~in bydlist_m v_eské republice . Neni vsak omezeno jejich prâvo svobodn_
projevovat své nâbo_enstvi nebo viru soukrom_ i ve ejn_, zaru_ené jim Listinou zâkladnich
prâv a svobod .
Zâkonem stanovenâ podminka po_tu dosp_lÿch v_fcich pro registraci cirkvi a nâbo_enskÿch
spole_nosti je problém mj . v p_ipad_ cizinc_ hlâsic{ch se k nâbo_enstvim v_eské republice
neobvykl}mi . Jde zejména o islâm, kterÿ vyznâvaji stovky cizinc_, _ijicich v_eské republice
trvale nebo dloixhodob_ . Jejich dsili nap_iklad o stavbu mesity bylo provâzeno _etn~nni
projevy netolerance (podepisovâni petic proti stavb_ me'sity, vyjâdeni skupin oban i
ve_ejnÿch _initel_ ztoto_ujicich islâm s fundamentalizmem nebo terorizmem) . V Teplicic h
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nedosâhli stavby mesity v bec, v Bm_ byla povolena jen mesita bez minaretu .

lanek 9
1. Strany se zavazuji uznâvat, _e prkvo na svobodu vyjadovcini kadého p_islusnika
nârodnostni mensiny zahrnuje svobodu zastcivat nâzory a p_ijimat a rozsi_ovat informace a
myslenky v mensinovém jaryce bez zasahovkni ve_ejné moci a bez ohledu na hranice . V r-cimci
svého p-kvniho _6du strany zajisti, aby p_islusnici nkrodnostnich mertsin nebyli
diskriminovâni ve svém p_istupu ke sd lovacim prost_edk_m .

2 . Odstavec I nebrcini stranâm, aby vy_adovaly ud lovcini povoleni pro rozhlasové a televizni
vysilctni nebo provozovctni kin, a to bez diskriminace a na zkklad objektivnich kritérii .
3. Strany p_islusnik m ncirodnostnich mensin nebrâni v tvorb a u_ivâni tiskovin . V p•âvnim
rbmci rozhlasového a televizniho vysilâni zajisti, pokud mo_no a s ohledem na ustanoveni
odstavce 1, aby bylo p_islusnik m nârodnostnich mensin umo_n_no tvo_it a u_ivat své vlastni
sd_lovaciprost_edky.
3 . V rkmci svého prdvniho _kdu strany pijimaji odpovidajici opat eni k usnadn_ni p_istupu
p_islusnik_ nkrodnostnich mensin ke sdlovacim prost_edk m a opat_eni na podporu
tolerance a umo n ni kulturniho pluralizmu .
Ad odst . I
P_islu"snici men"sin maji jako fyzické osoby svobodnÿ p_istup ke sd_lovacim prost_edk_m .
Uplatovâni prâva na `si_eni a p_ijimâni informaci je upraveno obecn_ platn~mi prâvnimi
p_edpisy.
Ad odst . 2
P_istup men`sin do sd_lovacich prost_edk_ zaru_uje vÿslovn_ zâkon o_eském rozhlase,Z2
ktery" krom jiného upravuje poskytov$ni sluby ve_ejnosti v oblasti rozvijeni kultumi identity
3
nârodnich men "sin v_eské republice ; stejnou dikci mâ zâkon o_eské televizi .Z _eskÿ rozhlas
a_eskâ televize jsou ve_ejnoprâvnimi institucemi . V souladu s platn}mi prâvnimi p_edpisy
vydâvaji samy organizace p_islusnik men"sin bez omezeni periodickÿ i neperiodickÿ tisk .24
V praxi to znamenâ, _e v_eském rozhlase pracuji samostatn_ ty_i men"sinové redakee
(polskâ, slovenskâ, romskâ a nmeekâ), které zajis_uji pravidelné men"sinové rozhlasové
vysilani . Krom_ toho eskÿ rozhlas zaji's_uje pravidelné vysilâni pro spoluob_any ma_arské,
n_mecké, polské, romské, slovenské, ukrajinské, chorvatské a vietnamské a_idovské
komunity . V_eské televizi pracuje samostatnâ romskâ redakce, kterâ pravideln_ zaji"s_uj e
22 Zalcon _ . 484/1991 Sb ., o_eském rozhlase, ve zn_ni pozd_i`sich p_edpis_ .

2 3 Zâkon _ . 483/1991 Sb ., o_eské televizi, ve zn_ni pozd_j§ich p_edpis_ .
24 Zékon . 86/1990 Sb ., kter}mt se m_ni a dopluje zâkon _ . 81/1966 Sb ., o periodickém tisku a o
ostatnich hromadnÿch informa_nich prost_edcich ; zâkon _ . 37/1995 Sb ., o neperiodickÿch publikacich .
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vysilâni romského po_adu . ROMALE. Ve_ejnoprâvni televizi rovn_ vysilâ cykly po_ad_ o
mensinâch _ijicich v _eské republice .
Ad odst . 3
Specifickou oblast p edstavuje vydâvâni periodického nârodnostniho tisku . Na zâklad_
p_edlo_enÿch projektje kadoro n dotovâno p_imo ze stâtniho rozpo_tu v plném rozsahu
vydâvâni mensinovÿch titul_,25 konkrétn_ v roce 1998 :
- 3 slovenské (m_si niky Slovenské listy, Korene, Slovenské dotyky) ,
- 6 polskÿch (obdenik Glos Ludu, m si niky Zwrot a Pra skÿ kur} r, _trnâctidenik Nasza
Gazetka, skolské _asopisy prostednictvim ministerstva s" kolstvi jako metodické pom_cky
pro polské skoly - Ogniwo a Jutrzenka) ,
- 2 nmecké (tÿdeniky Landes-Anzeiger - od roku 1999 pod nâzvem L an des-Zeitung, Zeitung
der Deutschen in Bôhmen, M dhren und Schlesien a Prager Volkszeitung) ,
- 3 romské (_tmâctidenik Romano kurko, msiniky Amaro gendalos, Kereka-Kruh, od roku
1999 také Romano hangos),
- I maarskÿ (_tvrtletnik Prâgai tükôr),
- I ukrajinskÿ (_tvrtletnik Porohy) .
Ad odst . 4

Viz komentâ k lânku 6 .
ldnek 1 0
1 .Strany se zavazuji uznâvat, _e ka_dÿ p_islusnik nârodnostni mensiny mci prâvo svobodn_
a bez zasahovkni u_tivat svj j mensinotry' jazyk, a to v soukromi i na ve ejnosti, itstn i pisemn_.
2 . V oblastech obÿvanÿch p_islusniky ncirodnostnich tnettsin tradi n_ nebo ve zna_ném
mnostvi, pokud to tito p_islusnici vy_aduji a kde takovÿ po adavek odpovidci skute né
pot_eb_, strany, pokud mo_no, usiluji o zajist ni podminek, které by umo_nily pou_ivârti
mensinového jazyka ve vztazich mezi t mito p_islusniky a sprkvnimi orgkny .
3.Strany se zavazuji zaru_it prdvo ka_dého p_islusnika ncirodnostnl mensiny bÿt neprodlen_
a vjazyce, kterému rozumi, informovân o d vodech svého zat_eni a o povaze a d_vodech
obvinni proti n_mu a obhajovat se v tomto jazyce, pokud je to nezbytné, s bezplatnou pomoci
tlumo nika .
Ad odst. 1

L1_edni jazyk _i obcovaci jazyk âdnÿ prâvnl p_edpis v_eské republice nestanovi . V r znÿch
situacich (brannÿ zâkon, matri ky, soudnictvi) je v'sak pou_ivâni _e"stiny upraveno zâkonem .
V ojedin lÿch p_ipadech p_ipousti zâkon slovenstinu . V praxi se slovenstiny pou_ivâ be z
25 Poskytovarti dotaci vydavatel_m menknového tisku - ob_ansk}mi sdru_enim p_islu§nik_ men`sin se
_idi Zrisadami ekonomického zajistni vydâv6ni n6rodnostniho tisku, které schvâlila vlâda svnn usnesenim
277/1993 (novelizované zn_ni schvâlené usnesenittt vlâdy _. 771/1997) - poznarnka k p_ekladu do angli_tiny
. . . VYDAVÂNÎ TISKU NÂRODNÎCH MENSIN" .
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omezeni i v tit_ednim styku, a_ na nejmladsi generaci rozum_ji esi slovenstin_ bez problém_ .
Slovenské filmy a slovenské projevy v televizi a rozhlase se nedabuji a netitulkuji . Pasivni
u_ivâni slovenstiny se stalo, alespo_ pro sou_asné generace eského obyvatelstva, sou_âsti
_eské kultury .
Pou_ivâni jazyka p_islugnik_ mensin v_eské republice v û_ednim styku vyhlasuje Listina
zâkladnich prâv a svobod .26 Toto nstavni prâvo uivâni men`sinovéhojazyka v ûednim styku,
zaru_ené Listinou "za podminek stanovenÿch zâkonem", v"sak zâkonem upraveno komplexn
neni . V soudnictvi je zaru_eno tlumo_eni ka_dému, kdo neovlâdâ jednaci jazyk, jim_
v ob_anském _izeni nemusl b~t _estina (v praxi snad v_dyje), nÿbrjinÿ jazyk, srozumitelnÿ
stranâm i soudu.27 V trestnim izeni,Zg jako_ i v_izeni p_ed lJstavnim soudem p_edepisuj e
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Listina zâkladnich prâv a svobod, l2nek 25, odstavec 2, pismeno c) : "Ob_an_m p_islu"sejicim k
nârodnostnim a etnic4m men3inazn se za podminek stanovenÿch zâkonem zaru_uje té_ prâvo u_ivat jejichjazyk
v 5 ednim styku ." .
27

Zâkon _. 501/1992 Sb ., ob_anskÿ soudni âd, ve znni pozd_j .tiich p_edpis_, § 18 : "LJ_astnici maji v
obanském soudnim _izeni rovné postaveni . Maji prâvo jednat p_ed soudem ve své mate stin_ . .' . Zâkon _ .
353/1991 Sb ., o soudech a soudcich, ve znni pozdj"sich p_edpis_, 0 7, odstavec 3 : °Kadÿ m_e p_ed soudem
jednat ve svém mate_skérn jazyku . Zâkon stanovi, kdy nâklady na p_ibrâni tlumo_nika hradi sttit ." . Zâkon
182/1993 Sb ., o Ustavnim soudu, ve zn_ni pozd_j"sich p_edpis_, § 33 :

(1) V_izeni p_ed iJstavnim soudem se u ivâ _eského jazyka . Fyzické osoby mohou
pi tistnim jednâni nebo jiném osobnim jednâni u_ivat svého jazyka .
(2) Jednâ-li dastnt7c nebo vedlej"si û_astntk, ktery" je fyzickou osobou nebo vypovidà-li sv_dek nebo znalec
p_ed tJstavnim soudem vjiném ne_ eskémjazyce, p_ibere soud tlumo_nika ; nemusi tak se souhlasem û_astnfk_
u_init, mâ-li b94 v~pov u_in na ve slovenskémjazyce . P_ibrâni tlumo_nika se uvede v zâpise .
28 Zâkon _. 141/199Sb ., o trestnim_izeni soudnim, ve znn( pozd_ifiich p_edpis_ :
¢2

(14) Ka_dÿ je oprâvnn pou_ivat p_ed orgâny _inn~mi v trestnim _izeni svého
mate_ského jazyka . Orgâny inné v trestnim _izeni vedou _izeni a vyhotovuji sv â
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zékon jako jednaci jazyk e"stinu a üastnikovi, kterÿ ji neovlâd'a, zaji `s_uje tlumo_eni .
Ad odst . 2
Veské republice tvo_i jedinou mensinu relativn_ soust_ed_n_ usidlenou vjedné oblasti
Polâci v oblasti T_sinského Slezska (okresy Karvinâ a Frÿdek-Mistek) . Princip kvalifikovan é
mensiny neni uplat_ovân .
Pou_ivâni mensinového jazyka v üednim styku krom üstavni zâruky vypl~vajici z Listiny
zâkladnich prâv a svobod, ûpravy v ob_anském soudnim _âdu a trestnim âdu âdné prâvni
p_edpisy neupravuji . Je tim porusovâna sama Listina, kterâ zâkonnou üpravu p_edpoklti.dâ .

rozhodnuti v _eském jazyce .
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Pouivâni mensinov~ch jazyk_ je nedostate n (tori_ v_bec) upraveno ve sprâvnim _izeni,
tedy p_ed orgâny ve_ejné sprâvy - stâtni sprâvy i samosprâvy .29 Sprâvni _âd sice zajis_uje
vsem û_astnik_m _izeni stejnà procesni prâva a povinnosti, a odvozen tedy i pràvo jednat ve
svém, mensinovém jazyce . Tento zâkon v"sak prâvo üastnika _izeni jednat ve svém jazyce
(mensinovém jazyce), ani_ bude b_astnik zati_en nâklady spojen}>ini s uskute n_nim tohoto
prava nee`si . Stât tyto nâklady nehradi . V této souvislosti zâstupci mensin pova_uji stanoveni
procesni ûpravy v p_islusné oblasti za vÿznamné . Rada chce dosâhnout toho, aby vlâda
navrhla prâvni üpravu, zajis_ujici pràvo na u_ivâni men"sinového jazyka v ûednim styku na
jakékoliv ûrovni a v kterémkoliv mist, bez ohledu na hustotu mensinového osidleni . Této
nové üpravy lze dosâhnout p_i chystané nprav_ o obecnim z izeni a samosprâvnÿch krajskÿch
orgànech .

Ad odst . 3
Toto pràvo je sice upraveno trestnim _âdem, avsak text obaloby, kterÿ musi obvin_nÿ
obdr et nejmén_ p_t dn p_ed hlavnim li enim, je zâsadn doruovân pouze _esky .
Obalovanÿ, jemu_ pak tlumo_nik tlumo_i obalobu a_ p_i hlavnim lieni, je tak ve zna_né
nevÿhod_. Rada chce navrhnout zm_nu trestniho _âdu, aby obvin_nÿ dostâval vsechny
pisemnosti ve svém jazyce .
Ve vztahu k romské mensin z stâvâ dosud otev enou otàzkou zcela nedostate né mno stvi
romskÿch tlumonik .
ldnek 1 1
1 . Strany se zavazuji uznâvat, _e ka_dÿ pislusnik nkrodnostni menfiny mk pràvo pou_ivat
své p=Umeni (jméno po otci) a kestni jména v menfinovém jazyce a prkvo najejich oficiklni
uznkni zp_sobem ur enÿm jejich prâvnim _cidem .
2 . Strany se zavazuji uznâvat, _e ka_dÿ p_islusnik nârodnostni mensiny mk pràvo v
mensinovém jazyce rozmisovat ve_ejn_ viditelné znaky, n6pisy a dalsi informace soukromé
povahy .
3 . V oblastech tradi n_ obÿvanÿch zna_nÿm mno_stvim p_islusnik ur_ité nkrodnostni
menfiny strany usiluji, v râmci svého prâvniho _kdu, v etn= pokud je to vhodné, dohod s
jinÿmi stkty a s p_ihlédnutim ke svÿm specifickÿm podminkâm uvkd t tradi_ni mistni nâzvy,
ncézvy ulic a dalsi topografickâ ozna_eni ur_enk pro ve_ejnost rovn v mensinovém jazyce,
pokud existuje dostate_nÿ po_adavek na takovâ ozna_eni .

Ad odst . 1
Psani jmen a pijmeni upravuje matri _ni zâkon .30 Doposud platnâ prâvni üprava umo_uje
zâpis jmen podle jazykového üzu cizinc_, a tim i pislusnik_ mensin, podobn_jako vÿpis z
matriky . Otev_enou otâzkou je zâpis _enského p_ijmeni do matriky (a nâsledn_ do vsec h
29 Znkon - . 71/1967 Sb ., o sprâvnim izeni (sprâvni _âd), ve znni pozd_jsich p_edpis_ .
30 Zâ.kon

. 268/1949 Sb., o matrikâch, ve zn ni pozd_j`sich p_edpis_ .
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ü_ednich listin) . Stâvajici platnâ prâvni ûprava uklâdâ provést matri ni zâpis _enského
p_ijmeni v souladu s pravidly _eské mluvnice, co_ znamenà u v_t'siny p_ijmeni v_eské
takzvan_ p_echÿlené podob_ (v tsinou s koncovkou "-ovâ" _i zm_nou "-ÿ" na
Povinnost p_echylovâni p_ijmeni v p_ipad_ p_islusnik_ men'sin, jejich_ jazykovému cit_ni
se to p_i_i (netrykâ se to slovenské men"siny a u n ktery"ch jmen dal'sich slovanskÿch men'sin)
povauji za diskriminujici omezovânni svÿch men`sinovÿch prâv . V sou_asnosti vsak vlâda
pipravila nâvrh nového zàkona o matrikâch, jménu a p_ijmeni, kterÿ tuto otâzzku _e'si ve
smyslu odstavce 1 tohoto _lânku . Po_itâ se s nabytim û_innosti zâkona od roku 2000 . Zâkon
p_edpoklâdâ altemativni mo_nost zapsâni _enského p_ijmeni do matriky, tj . bez _enské
koncovky, a to na _âdost _eny, bez ohledu na to, zda bude p_islu"snici men'siny _i cizinka,
nebo ne .
Stâvajici platnâ prâvni t5prava i p_ipravenÿ nâvrh nového zâkona o matrikâch, jménu a
p_jjmeni dâvâ jednotlivci mo_nost zachovat si nebo na zâklad_ své _âdosti zm_nit si své
jméno a p_ijmeni (za procesni ûkon je vy_adovâna ûhrada sprâvniho poplatku) .

Ad odst . 2
Prâvni _âd _eské republiky rozmis ovâni veejn_ viditelnÿch znak_, nâpis_ a dal"sich
informaci soukromé povahy v mensinovém jazyce neupravuje, tedy ho nezakazuje . V praxi
jsou bez jakéhokoliv omezovâni rozmis_ovâny ve_ejn viditelné nâpisy v rznÿch cizich
jazycich, obvykle angli_tin_ _i n m_in, z d vod_ ryze praktickÿch nebo obchodnich .
V oblasti T_sinského Slezskajsou rozmis ovâny i nâpisy v polsti n

Ad odst . 3
Platné prâvni p_edpisy _eské republiky nevylu_uji monost pou_iti dvojjazy nÿch
topografickÿch nâzv . V podminkâch _eské republiky by se to tÿkalo zejména T_`sinského
Slezska, kde polskâ men`sina tvo i kompaktn,jsi celek . _âdné dvojjazy né nâzvy obci, m_st,
ulic _i pomistnich nâzv_ na oficiàlnich tabulich ale nejsou . Otâzka je vsak p_edmtem
r znÿch diskusi, zejména i s ohledem na to, _e prâv v T"sinském Slezsku je ve veejném
_ivot_ pouivâni dvojjazy_nÿch nàzv obchod_, veejnÿch za_izeni a nestâtnich i stâtnich
instituci b_nou praxi . Avgak i zde jsou spory : zâstupci polské men'siny se domâhaji, aby na
budov_ Okresniho tit adu v Karviné bylo ozna_eni tohoto û_adu nejen v_e'stin_, nÿbr i v
polstin_. Marn_. Neni zâkon, ktery" by to upravoval . Ministr vnitra, do jeho_ p_sobnosti
Okresni Gad pat_i, v tom nâpravu dosud nezjednal . V p_ipad_ toponym jsou oficiâlni nâzvy
dâny Statistick~m lexikonem obci, jeho_ vydâni se_idi vyhlâskou ministerstva vnitra,31 kterâ
u iti ekvivalentu nâzvu obce v polstin_ _i v jiném jazyce nevylu_uje . Po_adavek
dvojjazy_nÿch toponyrn nastoluji pouze pedstavitelé polské mensiny, ostatni mensiny _iji
na tizemi stâtu xozptÿlen_ a pot_ebu dvojjazy_nÿch nâzzv_ m_st a obci _i ve ejnÿch
prostranstvi zatim nedeklaruji .

31 Stâvajici praxe se _fdi vyhl2skou _ . 97/1961 Sb ., o nâzvech obci, oznaovâni ulic a_islovâni dom_,
ve zn_ni pozd_j"sich p_edpis_.
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Podle informace ministerstva vnitra se s monosti dvojjazynÿch topografickÿch nâzv_ v
novém zâkon_ o obcich po_itâ . .

Idnek 12
1. Pokudje to vhodné, strany v oblasti vzdIkni a v~,zkumu p_ijimaji opat_eni na podporn
znalosti kultroy, historie, jazyka a nâboenstvi svjich nârodnostnich inensin a v_tsiny .
2 . U této souvislosti strany mimo jiné poskytnou odpovtdajici monosti pro dalsi vzd_lâviini
u_itel a p_istup k uebnicim a umo_ni kontakty mezi studenty a uiteli r znÿch komunit .
3. Strany se zavazuji podporovat rovnost pileitosti p_istupu p_islusnik nkrodnostnich
mensin ke vzd lâni na vsech ùrovnich .
Ad odst . 1
Naprosto nedostate_né a tradi_n_ zanedbâvané je vzd_lâvâni v tsiny v oboru kultury, historie,
jazyka a nâbo enstvi men'sin . _eské u_ebnice, p_es uritÿ pokrok za poslednich deset let, jsou
stâle u_ebnicemi _eského etnického nâroda, jeho historie, jeho kultury, jeho zâpasu o etnickou
autonomii a pozd_ji i stâtni samostatnost - v_dy v protikladu k n_mectvi. Jako kdyby _eské
zem_ nebyly tradi_n_ domovem r znÿch etnickÿch, kultumich a nâbo_enskÿch spoleenstvi,
z nich je teba jmenovat zejména N_mce a_idy a vzhledem k jejich dnesnimu postaveni ve
spole nosti i stâle opomijené Romy . Zejména zâstupci _idovské komunity pova_uji za
neuspokojivé, jak je _idovskâ tematika prezentovâna v eském zâkladnim a stednim
'skolstvi .32 Upozor_uji, podobn_ jako jini pozorovatelé,33 _e _eské u_ebnice a osnovy o
_idovské p_{tomnosti v d_jinâch informujl zcela nedostate n_ nebo i zkreslujicim zp_sobem .
Tuto situaci Ize z_ejm_ pova ovat za d_sledek toho, _e ve'skerâ idovskâ tematika byla po
desetileti systematicky ignorovâna .
Stât nicmén_ podporuje rozsiovâni znalosti kultury, historie a jazyka men`sin a v tsiny
pomoci dota_nich program_ ministerstev, zejména s'kolstvi a kultury . Tato ministerstva
ka doro_n_ vyhla`suji konkurzy na projekty také se zam_enim na _innost men`sin . Konkrétn_
Ministerstvo kultury uskute_uje speciâlni Program rozvoje a uchovâni men"sinové kultury,
Ministerstvo skolstvi, mlâde_e v râmci Programu podpory a ochrany d_ti a mlâde_e podprogram Porozum_ni, dâle Ministerstvo prâce a sociâlnich v_ci podporuje zam_stnanost
osob obti_n_ umistitelnÿch na trhu prâce se z_etelem na romskou populaci . Granty na
uskuten ni projekt_ poskytuji ministerstva nestâtnim neziskov~m organizacim, v_etn_
men"sinovÿch organizaci .
Ad odst. 2
Ministerstvo gkolstvi, mlâde_e a tlovÿchovy podporuje dalsi vzd_lâvâni u_itel_ a p_ipravu
metodickÿch pom_cek a u_ebnic . Je to cyklické vzdlâvâni u_itel_ v râmci tzv . Letni skol y

32 PavlSt, L. : idovskâ tematika v_eskÿch skolâch . Praha 1998 .
33 Nap_iktad srov . ank, D . : Nârod, nârodnost, men"siny a rasismus . Praha 1996 .
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tolerance, programu Vÿchova k interkulturnimu sou iti ap ., zejména pak dota_niho programu
Fond rozvoje vysokÿch skol, mezi jeho_ tematickgni okruhyje kladen d_raz na vzd_lâvâni
u itel .

Ad odst . 3
Rovnost p_fstupu p_islu"snik men'sin ke vzd_lâni je dâna vsem, proto_e je dâna vsem
ob_an_m . P_islusnici mengin nejsou nijak zvÿhodovâni . V poslednich letech smuji
opat_eni stâtu k zajistni vhodnÿch podminek zejména pro d_ti ze sociokultum_
znevÿhodnného prost_edi - zvlâgt romskÿch - tim, _e se z_izuji p_ipravné t_idy pi
zâkladnich a zvlâstnich skolâch . Cilem tohoto programu je zajistit systematickou (avsak
dobrovolnou) p_ipravu romslry'ch d_ti do vzd_lâvaciho procesu . Jazykovou p_ipravu
romskÿch _âk_ a jejich p_ipravu na re_im `skoly zaji"s_uji i romsti asistenti ve t_idâch .
Zvlâ`stni "skoly jsou z_izovâny pro d_ti intelektov_ podpr_m_rné, mentâln retardované . Avsak
mnohdy jsou zde umisovâny, na zàklad_ vÿsledk dosaenÿch v psychologickÿch testech,
d ti romské s pr m_rn}mi a_ nadprmrn~n intelektem (v_dy vsak na zâklad_ souhlasu
rodi_ âka) . Tyto testy jsou koncipovânny pro majoritu a neberou ohledy na romskâ specifika .
Pracuje se na restandardizaci t_chto test_ . Po_et romskÿch d_ti ve zvlâstnich skolâch je
vysokÿ, nkteré skoly udâvaji 80 a 90 procent romskÿch _âk_ Je nutno konstatovat, _e
mnozi romsti rodi_e nehodnoti vzd_lânni svÿch d_ti jako prioritu a tento trend sv~m p_istupem
podporuji . Mate sk~n jazykem t chto d_ti je v tsinou romstina, hovo i vsak _esko-romsk~n
etnolektem, kterÿ neni dostate_n_ rozvinutÿ .
Ve vztahu k romské men"sin_ uskute_uje Ministerstvo `skolstvi, mlâde_e a t_lovÿchovy také
speciâlni programy . Nap_iklad v 10 skolâch probihâ experiment Romské d_ti v_eskÿch
"skolâch . Sou_Tsti tohoto projektu je sni_eni minimàlniho povoleného po_tu_alc_ ve t id , aby
se u_itel mohl romskNn dtem v_novat individuâln_ . Dâle v}2namn}mi nadstandardnim
po_inem je zavedeni funkce romského pedagogického asistenta ve t_idâch zâkladnich a
zvl5stnich "skol s romsk}mi _âky . Nap_iklad k 1 . _ervnu 1998 pracovalo v této funkci 23
Rom_.
ldnek 13
1. V rdmci svého vzd lâvaciho systému strany uznâvaji, e p_islusnici nârodnostni mensiny
maji prâvo zaklkdat a spravovat svb vlastnt soukromâ vzd_llvacf za_Izeni .
2 . Vÿkon tohoto prâva pro strany nep_edstavuje _âdnÿ finan_ni zâvazek.

V souladu s platn~rni pravnimi Gpravami mohou p_islu"snici mensin z izovat bez omezeni
vlastni soukromâ vzd_lâvaci za izeni a âdat o jejich za_azeni do sit_ skol, p_ed`skolnich
za izeni a skolskÿch za_izeni za stejnÿch podminek jako ostatni ob_ané . Tato mo_nost je
_âste n_ vyu_ivânna p_islusniky n_mecké mensiny. Svaz Nmc regionu Praha a St ednich
_ech z idil nap_iklad v Praze 8 Gymnâzium Thomase Manna (spolu se zâkladni 'skolou),
kterou krom âk n mecké nârodnosti navs't vuji i_âci jinÿch nârodnosti . Gymnâzium je
za_azeno do stâtni sit "skol, z eho_ v souladu se zâkonem o stâtni sprâv_ a samosprâv_ ve
'skolstvi vypl~vâ i finan ni zâvazek pro stât, tj . zajistit nâklady na provoz skoly.
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ldnek 1 4
1 . Strany se zavazuji uznkvat, _e ka_dÿ p_islusnik nârodnostni mensiny mâ p•âvo u_it se
svému mensinovému jazyku .

2. V oblastech obÿvanÿch p_islusniky nkrodnostnich mensin tradin nebo ve znaném
mno_stvi strany usiluji, pokud existuje dostate_nÿ po_adavek, zajistit, pokud je to mo_né a v
râmci svého vzd lâvaciho systému, aby p_islusnici nkrodnich mensin m_li odpovidajici
mo nosti pro vÿuku mensinového jazyka nebo ziskkvâni vzd lkni v tomto jazyce .
3. Odstavec 2 tohoto lânku je uplat ovkn, ani toje na aijmu ueni se ù_ednimu jazyku nebo
v~uce v tomtojazyce.
Ad odst. 1
Vzd_lâvani mensin v_R v mateském jazyce zaru_uje Listina zâkladnich prâv a svobod (L
25, odst . 2, pism . a) a zalcony tÿkajicimi se skolstvi .3° V souladu se 9kolsk}m3i zâkony a
p_islusnou vyhlâskou ministra skolstvi, mlâdee a tlovÿchovy35 je proveden zâpis _âka do
povinné skolnf dochâzky na _âdost rodi i do polské _i slovenské mensinové skoly .
Vydâvâni vysvd eni se _idi oznâmenim _. j . 24 021/98-20, Ministerstva skolstvi, mlâde e
a t lovÿchovy o povinné dokumentaci 'skol a skolskÿch zaizeni .36 _âlc_m mensinovÿch skol
jsou vydâvâtta dvoujazyni vysvdeni .
V praxi je prâvo na vzd_lâvâni v mate_ském jazyce naplovâno ve stâvajicim systému skolstvi
t_emi zpsoby : 1 . skoly s vyu_ovacim jazykem mensiny, 2 . eské `skoly s vyu_ovânim jazyka
mensiny jako nepovinného p_edm_tu, 3 . dislokované tidy s vyu_ovacim jazykem mensiny .
Demografickâ skladba _21c_ a student veské republice z hlediska nârodnostni pislusnosti
podle prohlâseni rodi_ p_i zâpisu svého dit te do povinné skolni dochâzky :
D_ti, _âci a studenti podle nârodnosti ve skolnim roce 1996/19973 7
I V tom nârodnost

Druh skoly

Celkem

I

eska3 s

slovenskâ ma_ar- polskâ

n meckâ romskâ jin â

sk d

I

"Zékon _. 29/1984 Sb ., o soustav zâkladnich skol, stednich gkol a vy~"sich odborn~ch gkol (§kolskÿ
zàkon), v platném znni, § 3, odst . 2) :
"_à.k m pislu"sejtetm k nérodnostnim mensinazn se v rozsahu p_im_eném zâjmu jejich n5rodnostniho rozvoje
zabezpe_uje prkvo na vzd lazni vjejich mate_ském jazyce ; zalcon _ . 564/1990 Sb., o stâtni sprâv_ a samosprâv_
ve skolstvi, ve znni pozd_i§ich p_edpis_, zejména novely _ . 139/1995 Sb .
35 _ 29/1984 Sb ., o soustav zâkladnich, stednich a vy"ssich odbornÿch skol a navazujicich p_epis_ ;
Vyhlâska Ministerstva skolstvi, m15de_e a t_lov~chovy_ . 291/1991 Sb ., o zikladni `skole .
36 V stnik Ministerstva skolstvi, mlAde_e a tlovychovy _ . 10/ 1998 .
7
3 Statistickâ ro_enka _eské republiky 1997 . Praha 1997, s . 554 .
8
3 V etn uvedeni nârodnosti moravské a slezské .
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Mate_ské skoly
Zâkladni `sko1y
G nâzia39
Stedni odborné
skol y
Integrované
st edni skoly
St edni odbornâ
u ilis' t
Vy"ss1 odborné
skol
S eciâlni `sko1
Vysoké skoly40

317
15 3
1100

313 361

667

30

905

158

689

1 34 3

1 084

6 878

412

3 041

774

573

3 48 5

096

933

125 576
163 895

123 917
162 347

612
709

29
36

497
454

97
112

1
4

423
233

87 088

86 218

365

28

333

89

2

53

138 252

137 099

667

43

158

59

60

166

13 294

13 162

79

2

26

8

0

72077

68 371
124 600

2 392
1 213

141
165

69
439

38
90

1 008
4

136 763

17
583
252

Uvedenÿ statistickÿ p_ehled nutno châpat pouze jako orienta_ni ukazatel. Vychâzi toti_ ze
svobodného rozhodnuti rodi _âk_ uvést nârodnost pi zàpisu ditte do skoly, co_ neni
povinné (p_i zàpisu dit_te do `skoly po ad5 rodi_ o jeho zaazeni do mensinové 'skoly,
p_i_em_ nârodnost _âka se neeviduje) . Nicmén_ ve dvou ukazatelich statistika zjevn_
zkresluje reâlnou situaci . Tÿkâ se to poddimenzovani potu dti p_islusnik_ n mecké mensiny
a zvlâst romskÿch _âk_ .
Stupe_ asimilace (jazykové, kulturni) u mlad"si generace n mecké mensiny je vysokÿ,
k n mecké nârodnosti se hlâsi nejstarsi ro niky . Mladsi rodi e neuvâd_ji pro své d_ti
nmeckou nàrodnost . Rom_m byla po dlouhâ léta nârodnost upirâna, a proto p_ivykli hlâsit
se k nârodnosti eské, slovenské pipadn_ ma arské . Mnozi také dotaz na nârodnost pova_uji
za dotaz, jakâ nârodnost jim byla zapsâna do evidence v minulosti . N_kte_i Romové se
obâvaji, _e by p_iznânim nârodnosti mohli b~t znevÿhodn_ni .
Mezi speciâlnl skoly pat i `skoly zvlâstni pro dti s lehkou mentâlni retardaci, dâle °skoly pro
nejrzn_jsi typy posti eni (pro t_lesn posti_ené, nevidomé, sluchov posti_ené atd .) .
K problému zvlâstnich skol informace k_lânku 12 odstavci 3 .

Ad odst . 2 a 3
V_eské republice je pouze v p_ipad polské mensiny, koncentrovan_ usidlené v okresec h
39 iJdaj se tÿkâ pouze denniho studia, stejn_ tak i v p_ipad_ integrovanÿch "sko1, stednich odbornÿch
u_ili"svyssich odbom~ch skol a vysok~ch "skol .
40 Pouze studenti eského stâtniho ob anstvi, denni studium .
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Ka rv inâ a Fry"dek-Mistek, pln rozvinuto §kolstvi s men`sinov~ m vyu_ovacim jazykem .
Metodické vedeni, vydâvâni u_ebnic a metodickÿch pom_cek pro polské "skoly zaji"suje
Polské pedagogické centrum se sidlem v_eském T_sin_, z_izené Ministerstvem skolstvi,
mlâdee a tlovÿchovy . Konkrétn v uvedenÿch okresech existuji nâsledujici typy polskÿch
skol :

Polské mensinové skoly ve "skolnim roce 1998/1999 :
mate_ské skoly, 38 t_id - celkem 590 d_ti ,
zâkladni "skoly, 29 'skol, 152 t_id - celkem 2 642 dti ,
st edni s̀koly - Gymnâzium v eském T_`sin - 1 1 t_id, celkem 271 _ék_,
deta`sované t_idy v Ka rviné - 82 _âk_,
Obchodni akademie v_eském T_§in_ - 3 tidy, 91 _âk_,
St_edni pr_myslovâ skola strojni v Ka rv iné - 3 tidy, 73 _âk_,
St_edni "skola zdravotni v Ka rviné - 3 t_idy, 5 1 _âk_,
St edni zem d lskâ skola v eském T s̀in - 1 skupina ve t_id_ - 16 _âk_.
Slovenskâ men'sina nemâ vzhledem k rozptÿlenému usidleni jasn_ formulovanÿ prograin
svého skolstvi . Z minulosti p_sobi pouze jedna zâkladni skola v Karv iné ( nav"st_vuje ji pouze
cca 50 _2k_) a v Praze jsou snahy o otev_eni slovenského Gymnâzia Milana Rastislava
Stefânika. Ministerstvo §kolstvi bylo pipraveno zahâjit v ~uku v tomto gymnazziu ve skolnim
roce 1997/1998, ale program neusp_1 pro nezâjem student_ .
Po_adavek n mecké mensiny na vzd_lâvâni v mate_ském jazyce lze v systému stâtniho
§kolstvi obti_n_ naplnit z d_vodu dne"sniho rozptÿleného usidleni jejich p_islu`snik_, k n mu
doslo v d_sledku stâtni politiky po druhé sv_tové vâlce . Krom_ Gymnâzia Thomase Manna
v Praze 8 ( skolu v"sak navst_vuji _âci i jinÿch nârodnosti), v jednotlivÿch m_stech _i obcich
. Proto, i kdy_ stâtni sprâva je v râmci
'
neni dostatek âk_ pro z_izeni n_mecké skoly
zâkonnÿch norem p_ipravena dostât sv~m zâvazk m v_i n mecké mensin_ v oblasti `skolstvi,
se n_mecké 'skolstvi doposud nerozviji . Této skute_nosti jsou si v_domi také p_edstavitelé
n mecké men"siny, a proto navrhuji, aby byly z_izovâny dvojjazy_né `skoly _esko-n_mecké .
Bilingvni 'skoly vsak stât nepova_uje za p rv ek n_meckého men"sinového s̀kolstvi, ale jako
sou_âst jazykového vzd_lâvâni v_bec, a jejich zaklâdâni nepodporuje . Vÿuka nmeckého
jazyka pro d_ti ob_an_ n_mecké nârrodnosti (ovgem i pro _eské _âky) probihâ v mnohÿch
skolâch nad râmec danÿ u_ebnimi plâny zâkladni s̀koly jako nepovinnq p_edm_t .

Situace ve vzd_lâvâni romskÿch d ti a mlâde e je obecn_ ve vzd lâvacim procesu specifickâ .
Na jedné stran_ si p_edstavitelé Rom_ nep_eji segregované romské men`sinové skolstvi, na
druhé stran_ je nutné vzd_lâvaci programy modelovat s ohledem na danosti romskÿch d_ti a
mlâde e . Ùsili stâtnich orgân se proto soust_e_uje na postupné vytvâ_eni takovÿch
podminek, které reflektuji sociokulturni specifika romské komunity . Proto se z_izuji takzvané
nulté - pipravné ro_niky pro sociâln handicapované d_ti, co_ v praxi znamenâ, _e romsk ~m
d tem je p_ed nâstupem do povinné skolni dochâzky nabidnuta mo_nost absolvovat
systematickou p_ed`skolni p rpravu . Ke zizovâni p_{pravnÿch ro_nik_ vydalo Ministerstvo
skolstvi, ml5de e a t_lovÿchovy statut (J . 12 748/97-22) ; v souladu s timto opat eni m
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funguje nap_iklad ve `skolnim roce 1998/1999 celkem 69 speciâlnich p_ipravnych tid, které
navst vuje 658 romskÿch d ti .
Ve vztahu k romské komunit je specifickâ situace také ve st_ednim skolstvi . V souladu s
platnou zâkonnou npravou z_idila nadace Doktora Rajka Djuri _e prvni soukromou romskou
st edni skolu - St_edni romskou skolu sociâlni v Kolin, kterâ je za_azena do sit skol eské
republiky. Svou innost zahfijila ve skolnim roce 1998/1999 a ze strany stâ .tu je finan_n
podporovàna prost_ednictvim Ministerstva skolstvi, mlâde e a t lovÿchovy .
Autonomn_ se postupn_ rozviji _idovské skolstvi . Ve 'sko1nim roce 1997/1998 navâzala na
_idovské tidy mate_ské skoly v Praze Lauderova zâkladni s̀kola "Gur Arje", ve které v ~ uka
probihâ podle osnov ministerstva skolstvi . Dalsi stupe sko1stvi eské _idovské komunity
zahâ .ji innost ve skolnim roce 1999/2000, a to idovské g}murâzium "Or Chada`s" . Tyto skoly
maji akreditaci a jsou za azeny do sit skol _eské republiky, to znamenâ, _e se stât
prost_ednictvim ministerstva skolstvi fin an n spolupodili na jejich _innosti. Provozni
nàklady t_chto s̀kol zajis_uje pra_skâ idovsk à obec a nadace Ronalda S . Laudera .

lânek 1 5
Strany vytvk eji podminky nezbytné pro û innou û_ast p tslusnik nârodnostnich mensin v
kulturnlm, spoleenském a hospodâ ském ivot a ve veejnfch zâle_itostech, zvlâst pak v
t ch, je se jich tÿkajf.

Listina zâkladnich prâ.v a svobod zaru_uje pislusnik m mensin prâvo tit_asti na _eseni v_ci
jich se tÿkajicich (_lànek 25 odstavec 2/c) . Toto prâvo neni dosud zvl à's_ upraveno zâkonem,
jak p_edpoklâdâ Listina . Do ur ité miry je toto prâvo napl_ovânno û_asti ob_an_, p_islusejicich
k mensinâm, na prâci vrcholnÿch orgânn_ stâtni sprâvy .
Zastoupeni men'sin ve stâtni sprâv_ na centrâlni a mistni ürovni neni legislativn_ upraveno,
neexistuje tedy ani _âdnâ nprava preferenci p_islusnik mengin v hlasovacim systému do
parlamentnich i obecnich voleb . P_islusnici mensin mohou ov§em bez omezeni kandidovat
v râmci politickÿch stran v obecnich volbâch _i volbâch do Parlamentu . V praxi to znamenâ,
_e se p islusnici men`sin mohou v}rcazn_ji prosadit v obecni politice, zatimco v parlamentnich
volbâch v omezen_jsi mi_e .
Na prvnim mist centrâln p_sobi Rada pro nârodnosti vlâdy _R, kterâ je poradnim orgânem
vlâdy pro otâzky mensinové politiky . Na jedné stran leny tohoto orgânu jsou zâstupci
mengin (obané _R) : maarské, nmecké, polské, romské, slovenské a ukrajinské, na druhé
stran_ zâstupci ministerstev na nrovni nâm_stk_ ministr_ .41
Funkce Rady pro nârodnosti vlâdy _R :
• podili se na p_iprav_ opat eni vlâdy, kterâ se tÿkaji prâ .v p_islusnik mensin v_eské
republice,
• vyjad_uje se k nâvrh m zâkon_, k na_izenim vlâdy a opat_enim, tÿkajicim se prâv
pislusnik mensin p_ed jejich p_edlo_enim vlâd_,
• pipravuje pro vlâdu souborné zprâvy o mensinové situaci na ùzemi _eské republiky ,
1
4 Statut Rady pro n$rodnosti vlâdy _R (p_eklad do angtitiny COUNCIL FOR NATIONAL MINORITIES OF THE
GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC) schvâlila vléda sv~n usnesenim _ . 259/1994 (dopln_né usnesenim _ .
580/1998) .
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• p_ipravuje pro vlâdu nebo pro ministerstva i jiné sprâvni üady doporueni k zaji'stni
poteb pislusnik mensin zejména v oblasti skolstvi, pou_ivâni mateského jazyka,
spole_enského a kultumiho _ivota,
• koordinuje praktické zabezpe_ovâni mensinové politiky vlâdy, které provâd_ji
ministerstva a jiné sprâvni dady,
• spolupracuje s orgàny üzemnich samosprâvnÿch celk pi praktickém zabezpe_ovâni
men`sinové politiky vlâdy,
• spolupracuje s Ministerstvem zahrani_nich v_ci v oblasti mezinârodnich aspekt_
postaveni a prâv p_islu'snik_ men`sin .
Problematikou romské men"siny se samostatn zab~vâ Meziresortni komise pro zâle_itosti
romské komunity .42 Je to rovn_ poradni orgân vlâdy, jeho_ leny jsou pedstavitelé Rom_
(12 osob, v etn dvou Ola`sskÿch Romj a na titrovni nâm stk ministr zâstupci ministerstev .
Funkce Meziresortni komise pro zâleitosti romské komunity :
• posuzuje koncep_ni a realiza ni podklady pro rozhodnuti vlâdy tÿkajici se romské
komunity,
• vyhodnocuje pln_ni p_ijatÿch usneseni vlàdy a resortnich opat_eni dotÿkajicich se
zâleitosti romské komunity,
• navrhuje rozdleni finannich prostedk vy lennÿch na dopl_kové programy na podporu
romské komunity, vyhodnocuje jejich ü_elnost a kontroluje jejich vyu_iti ,
• shroma_uje üdaje o stavu a vÿvoji romské komunity a podle pot_eb, nejmén_ vsak jednou
za kalendâ ni rok, zpracovâvâ souhmnou informaci o situaci romské komunity ,
• podporuje informovanost a osv_tu v romské komunit_ o programech ji se tÿkajlcich,
• spolupracuje s romsk}mii a proromsk}mii organizacemi a zpracovâvâ. jejich podn_ty a
nâvrhy .
Krom uvedenÿch poradnich orgân_ vlâdy pro otâzky nârodnostnich a etnickÿch mensin
existuji poradni orgâny na Ministerstvu kultury - Poradni sbor nâm_stka ministra pro otâzky
nârodnostni kultury, Ministerstvu skolstvi, mlâdee a tlovÿchovy - Poradni sbor pro
men'sinové skolstvi a na Ministerstvu prâce a sociâlnich v_ci - Komise Ministerstva prâce a
sociâlnich v_ci k realizaci opat_eni na podporu zam_stnanosti osob obti_n_ umistitelnÿch na
trhu prâce se z_etelem na romskou populaci .
Na ûrovni zâkonodârného sboru se otâzkami mensin zabÿvâ podvÿbor pro nârodnosti
Poslanecké sn movny (z izen na zâklad_ usneseni islo 18 peti_niho vÿboru Snmovny z 1 .
ijna 1998), podvÿbor pro aplikaci Listiny zâkladnich prâv a svobod (z izen na zàklad_
usneseni islo 18 peti niho vyboru sn_movny z 1 . _ijna 1998), oba v ràrrtci Peti niho vyboru
sn movny . Otâzkami mensin se zab~vâ také vÿbor peti ni, pro lidskâ prâva, v_du, vzd lâvani
a kulturu Senâtu Parlamentu R .
V Parlamentu _R nejsou rezervovâna k_esla mensinâm . Po poslednich volbâch do Snmovny
i Senâtu (1998) pouze jeden z 200 poslanc_ Parlamentu pochâzi z men"siny . Je to Romka
Monika Horâlcovâ za politickou stranu Unie svobody .

Cizi statni p_islusnici, ktei maji povoleni k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na ûzemi
_eské republiky, nemaji volebni prâvo .

lânek 1 6
42 Statut Meziresortni komise pro zà leitosti romské komunity schvalila v15da sqm usnesenim_ .
640/1997 (dopln_né usnesenim_. 580/1998) .
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Strany se zdr i opateni, kterâ m_ni pom_r obyvatel v oblastech obÿvanÿch pislusniky
nârodnostnich mensin a kterk maji za cil omezit prizva a svobody vyplÿvajici ze zbsad
zakotvenÿch v této rkmcové Clmluv .
V R nejsou inna _âdnâ opat eni, kterâ by m nila poin_r obyvatel v oblastech ob jwanÿch
p_islusniky mensin .
V souvislosti s_esenim romské problematiky byla na nrovni okresnich n_ad_ z_izena funkce
mensinového nebo romského poradce .

ldnek 1 7
1. Strany se zavazuji nezasahovat do prâva p_islusnik ncirodnostnich mensin navazovat a
udr ovat p_es hranice svobodné a pokojné vztahy s osobami zdr_ujicimi se prkvoplatn_ v
jinÿch stâtech, zvlâst_ s t_mi, s nimi sdili stejnou etnickou, kulturni, jazykovou nebo
nkbo_enskou identitu nebo spole_né kulturni d dictvi .
2. Strany se zavazuji nezasahovat do prâva pislusnik_ nkrodnostnich mensin û_astnit se
_innosti nestktnich organizaci, a to jak na nârodni, tak i na mezinkrodni ùrovni .

Ad odst. 1
P edstavitelé organizaci p_islusnik_ men"sin udr_uji bez omezeni zahranini kontakty, a to bez
rozdilu, zda jde o vztahy k zemi, ob~vané lidmi stejného etnického p_vodu nebo k jin~m
zemim . Ka dâ jednotlivâ mensina spolupracuje s obdobnÿrni krajansk}mii organizacemi nejen
v evropskÿch zemich, ale i jinde ve sv t . iJastni se spolenÿch akci doma i v zahranii,
participuje na vydâvâni publikaci, kulturnich akci ap .
Ad odst. 2
V souladu s platnou prâvni ûpravou o sdru_ovâni ob_an se bez omezeni zaklâdaji organizace
p_islusnik_ mensin, které rozvijeji svobodn svou innost v oblasti nestâtnich organizaci na
nârodni i mezinârodni tirovni . Sv_d_i o tom po_et ob_anskÿch sdrueni zalo_enÿch na
nTrodnim principu. K 31 . prosince 1998 registrovalo Ministerstvo vnitra (civiln_sprâvni ûsek )
205 tchto organizaci (viz _1 . 7) .
Organ izace pislusnikmensin spolupracuji s nestâtnimi org an izacemi v_R i na mezinârodni
ûrovni, mj . Federalistickou unii evropskÿch nârodnich mensin (Fdderalistische Union
Europi3ischer Volksgruppen - Federal Union of European Nationalities - Union Fédéraliste
des Communautés Ethniques Européennes) - ve zkratce FUEV. V tomto sm ru aktivn_
vystupuji zejména _esti p_edstavitelé nmecké a polské mensiny . N meckâ organizace
Shromâ_d_nl N_mc_ v _echâch, na Morav_ a ve Slezsku a polskâ organ izace Kongres Polâk_
v R jsou také kolektivnimi leny Federalistické unie evropskÿch nârodnich mensin . O vstup
do této organizace po_âdala také slovenskâ organ izace Obec Slovâk_ v_R (v sou_asnosti
probih à jeji schvalovaci _izeni) . O aktivit zâstupc_ _eské republiky v této mezinârodnl
organizaci sv_d_i skutenost, _e se v roce 1998 uskute_nil kongres FUEV v Praze . V této
souvislosti také Ministerstvo kultury v ~ znamn_ finann podpo_ilo jednu z doprovodnÿc h

akci kongresu .
lânek 1 8
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1. Strany usiluji, pokud je to nezbytné, o uzavirkni dvoustrann~ch a tnnohosb-annÿch dohod
s jinÿmi stàty, zvlcist se sousednimi stbty, za ù elem zajist ni ochrany p_islusnikdoty_nÿch
ncn-odnich mensin .
2. V nkleitÿch p ipadech shanyp_ijbnaji opat_eni na podponi p_eshrani_ni spoluprâce .
Ad odst . I
Ochranu prâv p_islu'snik_ men'sin mâ _eskâ republika zaji"st_nou v dvoustrannÿch smlouvâch
se t_emi sousednimi stâty, tj . bilaterâlnich smlouvâch mezi eskou republikou (v_etn_
sukcesovanÿch zâvazk_) a sousednimi stâty, které se explicitn_ dotÿkaji postaveni polské,
n_mecké a slovenské mensiny. Je to smlouva mezi _eskou a Slovenskou Federativni
Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedstvi, solidarit_ a p_âtelské spoluprâci,°i
v_etn_ dohody mezi vlàdou _eské a Slovenské Federativni Republiky a vlàdou Polské
republiky o kultumi a v decké spoluprâci,44 smlouva mezi _eskou a Slovenskou Federativni
Republikou a Spolkovou republikou N_mecko o dobrém sousedstvi a p_âtelské Spoluprâci45
a smlouva mezi _eskou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedstvi, pâtelskÿch
6
vztazich a spoluprâci .a
Ad odst . 2
Vzhledem k tomu, _e p_islu"snici polské men'siny _iji na ûzemi _eské republiky vt`sinou v
p_ihrani_i s Polskem v oblasti Tsinského Slezska, v râmci tnezivlâdni dohody o p_eshrani_ni
spoluprâci mezi _eskou republikou a Polskou republikoû 7 se v_nuje zvlâstni pozornost
deklarovan~m pot_ebâm polské mensiny . P_edev`sim se to tÿkâ oblasti `skolstvi a kulturnich
aktivit.
lltnek 1 9
Strany se zavazuji respektovat a uplat_ovat zksady zakotvené v této râmcové (Jmluv, p_i_em_
provkdi, pokud je to nezbytné, jen takovâ omezeni nebo vÿjimky, které jim umouji
mezin6rodni prcivni instrumenty, zejména IÎmluva o ochran lidskÿch prâv a zâkladnich
svobod, a to pokud se vztahuji k prkv m a svobodâm vyplÿvajicim ze zmin_nÿch zâsad .

eskâ republika usiluje o pln_ni zâsad llmluvy v plném rozsahu . Proto také p_ipravuje zâko n
41 Sdleni federâlniho ministerstva zahraninich vci . 416/1992 Sb ., o podepsâni Smlouvy mezi _eskou
a Slovenskou Federativni Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedstvi, solidarit_ a p_âtelské spoluprâci .
44 Dohoda byla podepsâna 16 . zâi 1991 .
S cilem konkretizovat uvedenou Dohodu vlâda eské republiky a vlâda Polské republiky podepsaly dne
12 . dubna 1996 Program kultuml, ~kolské a vdecké spoluprâce mezi vlàdou _eské republiky a vlâdou Polské
republiky na léta 1996 - 1998 .
45 Sdleni ministerstva zahrani_nich vcf _ . 521/1992 Sb ., o podepsâni Smlouvy mezi _eskou a
Slovenskou Federativni republikou a Spolkovou republikou N_mecko o dobrém sousedstvi a p_âtelské spoluprâci .
46 Sd_leni ministerstva zahtani_nich v_ci . 235/1993 Sb ., o podepsazt( Smlouvy mezi _eskou republikou
a Slovenskou republikou o dobrém sousedstvi, p_âtelskÿch vztazich a spoluprâci .
47 Usneseni vlâdy _R _ . 84/1994 o schvâleni Dohody mezi vlàdou _eské republiky a vlàdou Polské
republiky o p_eshrani_ni spoluprâci .
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o ochran prâ .v nârodnich mensin (viz I. _âst - 17.) . Omezeni nebo vÿjimky neuplatuje .
lânek 3 0
1 . V dob_ podpisu nebo pi uklâdâni ratifika_nich listin nebo listin o p_ijeti, schvâleni nebo
p_istoupeni m e kterÿkoliv stât specifikovat tizemf, za nho nebo za jejich_ mezinarodni
vztahy je odpov dnÿ, na n_ se bude vztahovat tato râmcovâ iJmluva .
2 . Kterÿkoliv stât m e kdykoliv pozd,ji prohlâsenim sd 1en~m generâlnimu tajemnikovi
rozsi it uplat_ovâni této râmcové Llmluvy na kterékoliv dalsi nzemi specifikované v tomto
prohlâ"seni. Ve vztahu k takovému ûzemi vstoupi râmmcovâ llmluva v platnost prvni den m_sice
nàsledujiciho po uplynuti obdobi ti m_sic_ od data p_ijeti takového prohlâseni generàlnim
tajemnikem .
3 . Jakékoliv prohlâseni u_in né podle dvou p_edchozich odstavc_ m_e b~t ve vztahu k
ûzemi specifikovanému v takovém prohlâseni odvolâno sd lenim zaslan}mi generâlnimu
tajemnikovi . Toto odvolânni vstoupi v platnost prvni den m sice nâsledujiciho po uplynuti
obdobi t_i m sic_ od data p_ijeti takového sd_leni generâlnim tajemnikem .
_eskâ republika tohoto lânku nevyuila .
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