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Úvod 

 

Současná společnost prochází velmi dynamickým vývojem ve všech oblastech života. 

Obklopují nás nejmodernější vymoženosti civilizace, průmyslové technologie a myslíme si, 

že existuje jen velmi málo věcí, které nedokážeme úspěšně vyřešit. Samozřejmostí se pro nás 

stala dostupná kvalitní lékařská péče, dostatek potravin, neomezené množství pitné vody, 

přístup ke vzdělání ve všech stupních a formách, samozřejmost odpovídajícího bydlení 

vzhledem k našim požadavkům a nárokům. Zcela nepředstavitelný se nám jeví život ve 

společnosti, kde by docházelo k porušování základních lidských práv a svobod, neexistovaly 

by právní jistoty a nemožnost dovolání se svých oprávněných nároků. Mnohem snadněji se 

přivyká příznivějším životním podmínkám než naopak. To co se nám zdá samozřejmostí 

neplatí však plošně pro všechny obyvatele naší planety. Na mnohých místech ještě přetrvávají 

společnosti svázané předsudky, kde jsou potlačována práva žen nemající rovnoprávné 

postavení s mužskou populací, kde je potlačována svoboda projevu, práva na informace a 

hlavně právo na náležitou odměnu za vykonanou práci. V těchto oblastech nelze hovořit o 

zajištění poskytování lékařské péče ani o možnosti vzdělávání.  

Lidé žijící v takových podmínkách mohou jen těžko najít lepší uplatnění ve společnosti, 

neboť většinou neumějí číst psát ani počítat. Nelze se proto divit takto zkoušeným lidem, že 

se vydávají na cestu za lepšími životními a ekonomickými podmínkami do vyspělejších zemí. 

Tato cesta nebývá jednoduchá, mnohdy ji již v počátcích provází porušení zákonů cílové 

země nelegálním překročením hranice a je samotné mnohdy po příchodu do země nové 

budoucnosti čeká rozčarování a zklamání. Migrace není neobvyklým jevem napříč celou 

živočišnou říší, člověka nevyjímaje. Příchodem do nových podmínek jsou migranti vystaveni 

náročným situacím, jednání s úřady, překonávání jazykové bariéry, kontaktu s majoritní 

společností, která k nim může zaujmout i negativní postoj. Nastává začátek důležité fáze 

procesu přizpůsobování se novým podmínkám-integrace.  

Migrace a postavení menšin v české společnosti patří k závažným aktuálním problémům 

dnešní doby. Cílem této práce je na základě analýz analytických prací zpracovat základní 

přehled vybraných aspektů týkající se postavení menšin a jejich začleňování do majoritní 

společnosti z pohledů sociálních, ekonomických i legislativních principů. Hovoří-li se v této 

práci o menšinách, má se za to, že jsou tímto pojmem myšleny národnostní či etnické 

menšiny a společenství. Mnohdy je vnímáno soužití lidí odlišných kultur jako velmi 

problematické. Sociologické výzkumy veřejného mínění poukazují na výskyt negativních 
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postojů k minoritám, uprchlíkům a cizincům. Česká republika byla dlouho uzavřená před 

světem, chybí zde zkušenosti se soužitím více národností. Je zde neznalost a nepochopení 

hodnot respektovaných etnickými skupinami, odlišností jejich chování a tradic, což má na 

svědomí nejvíce problémů v soužití s majoritní společností.  

Těžko hledáme společnou řeč k vzájemné komunikaci, náš komunikační styl je odlišný. 

Komunikaci ovlivňují čtyři hlavními faktory: vnímání (percepce), předsudky, hodnoty a 

komunikační forma. Od narození přijímáme v rámci socializačního procesu podněty od lidí, 

kterých si ceníme, rodičů, učitelů. Na jejich základě si vytváříme svůj hodnotový systém, 

který nám určí kritéria, podle kterých budeme žít svůj další život. Nebude-li se někdo chovat 

dle našeho hodnotového vzorce, budeme se cítit ohroženi, což v nás vyvolá emotivní reakci a 

komunikace s okolím se stane složitou a v některých případech i nemožnou. 

Dalším faktorem působícím na naši schopnost komunikace je vnímání, které je ovlivňováno 

informacemi, zkušenostmi a chováním okolí. Pohled každého z nás na situaci je jedinečný, 

nikoliv však jediný. Ke zdárnému řešení problémových situací je třeba umění pohledu na věc 

z druhé strany tj. očima těch druhých. Ze získaných zkušeností, hodnotových vzorců chování 

a tradic vznikají předsudky, které jsou schopny ovlivnit široký okruh lidí. Jsou často 

používány nevědomky a plošně. Není žádoucí, abychom na základě jednoho rysu někoho 

odsuzovali nebo pokládali za méněcenného. Takovému jevu je třeba se bránit fundovanými 

informacemi a pozitivními příklady.  

Forma komunikace navazuje na výše uvedené faktory. Jak je známo z teorie komunikace, tak 

velmi málo záleží na našich slovech, mnohem důležitější je způsob a tón hlasu užitý ke 

komunikaci a neverbální projev-řeč těla, která hraje velmi důležitou roli. Komunikační styly 

etnik se zásadním způsobem liší od těch našich, neboť vycházejí z jiných tradic než těch, co 

ovlivňují naše způsoby. Odlišnosti jsou zřejmé již při prvních kontaktech-jiný způsob 

pozdravu, souhlasu, přijímání přátel, vyjadřování nespokojenosti atd.  

Cílem menšiny by měla být volba role a postavení, které bude zastávat v majoritní společnosti 

a snaha o dosažení zvoleného. Jako příklad nám může posloužit snaha příslušníků některých 

komunit cizinců vzdělávat sebe i své potomky, neboť tak se zvýší jejich kredit a tím i šance 

na bezproblémové soužití s většinovou společností.  Multikulturní společnost je těžce 

zkoušeným trendem. Česká republika nemá v tomto směru nejlepší pověst, hovoří se o nás 

jako o zemi s xenofobním přístupem. Začleňování národnostních menšin neprobíhá hladce a 

Ukrajinec, Rom či Vietnamec má ve stereotypní představě Čechů své místo na stavbě, 
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v ghettu nebo u stánku s textilem či večerce.  Nejspíše ještě uběhne mnoho času, než dojde 

k plné integraci menšin a budeme moci hovořit o plně funkční multikulturní společnosti, kde 

již nebude třeba zvyšovat jejich ochranu pomocí zákonných opatření a užívání slov typu 

diskriminace, rasismus atd. se stane minulostí. 
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1. Přístupy a metody studia 

 

K vypracování diplomové práce na téma „Postavení menšin v ČR nejen z pohledu právní 

úpravy“ jsem získával potřebné informace z více zdrojů. Nejpodstatnější část informací 

pochází z knih autorů, jejichž díla se zabývají problematikou menšin a jejich integrací do 

majoritní společnosti. Obsah děl autorů Ivana Gabala (Etnické menšiny ve střední Evropě), 

Tatjany Šiškové (Menšiny a migranti V České republice, Výchova k toleranci a proti 

rasismu), Dany Bittnerové, Miriam Moravcové a kolektiv (Kdo jsem a kam patřím?) byl 

zdrojem informací k vypracování obecné části práce.  

Dalšími prameny cenných dat a informací byly internetové stránky Evropské unie, Vlády 

České republiky, Ministerstva vnitra ČR, Českého statistického úřadu, Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a dalších státních orgánů i nestátních spolků a organizací. Neméně 

důležité bylo nastudování řady zákonných úprav vztahujících se k danému tématu nejen na 

úrovni národního, ale i komunitárního práva.  

Cenným přínosem informací byly též znalosti a osobní zkušenosti, které jsem nabyl za mnoho 

let činnosti ve státní službě. Současně též podkladem pro zpracování zadaného tématu byla 

užita mnou již dříve vypracovaná bakalářská práce se zaměřením na obdobnou problematiku. 

Závěry, které vyplynuly po zanalyzování získaných informací, jsou uvedeny v předkládané 

práci. Z důvodu velkého rozsahu tématu není cílem této práce postihnout problematiku 

menšin v plném rozsahu a do nejmenších detailů, ale jen vybrané důležité aspekty u více 

početně zastoupených národnostních menšin a etnik v České republice. Vzhledem 

k nedostupnosti celkových výsledků z posledního sčítání lidu v roce 2011 nešla řádně a 

v plném rozsahu porovnat všechna data. Pro aktuálnost práce byly použity předběžné údaje 

zveřejněné Českým statistickým úřadem na jeho internetovém portálu.   
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Vymezení užívaných pojmů  

 

Při zpracovávání daného tématu byly v textu práce užity některé pojmy, které jsou celkem 

běžně v našem životě používány, často je slyšíme nebo se s nimi setkáváme v textech 

novinových článků. Ne každý se však dobře orientuje v terminologii a dokáže správně 

podřadit pod daný pojem jeho pravý význam, a proto jsou zde pojmy vysvětleny.  Pojmy jsou 

vymezeny dle slovníku cizích slov, Velkého sociologického slovníku a terminologického 

slovníku dostupného na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.  

 

Asimilace 

Ztráta kulturních a sociálních atributů identity jednotlivce nebo skupiny ve prospěch vnějšího 

(změněného) prostředí. 1  

 

Azyl 

Ochrana, kterou stát poskytuje uprchlému občanovi jiného státu, nebo osobě bez státní 

příslušnosti, který ve státě, jehož je státním občanem nebo kde bydlel, má opodstatněnou 

obavu z pronásledování, z rasových, náboženských nebo národnostních důvodů, kvůli 

zastávání určitých politických názorů nebo příslušnosti k určité sociální skupině a vzhledem 

k těmto obavám se nemůže nebo nechce vrátit zpět do svého domovského státu. Azyl uděluje 

hostitelský stát až po kladném posouzení žádosti o azyl. V ČR jsou důvody udělení azylu 

specifikovány v zákoně o azylu. 

 

Azylant (uprchlík) 

Je osoba, které byl přiznán azyl. Česká republika uděluje azyl (status uprchlíka) osobám 

pronásledovaným ve smyslu Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, 

v případě sloučení rodin a z humanitárních důvodů. 

 

Žadatel o azyl 

Osoba, která požádala o udělení azylu (vstoupila do azylového řízení).  

 

 

 

                                                 
1 Slovník cizích slov, Praha 1995 
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Bezpečná třetí země  

Dle zákona o azylu se bezpečnou třetí zemí rozumí stát jiný než stát, jehož je cizinec státním 

občanem (v případě osoby bez státního občanství stát posledního trvalého bydliště), ve kterém 

cizinec pobýval před vstupem na území, a do kterého se může tento cizinec vrátit a požádat 

o udělení postavení uprchlíka podle mezinárodní smlouvy, aniž by byl vystaven 

pronásledování, mučení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Přichází-li 

žadatel o udělení mezinárodní ochrany ze státu, který Česká republika považuje za bezpečnou 

třetí zemi, lze jeho žádost zamítnout jako zjevně nedůvodnou. 

 

Bezpečná země původu 

Podle zákona o azylu se bezpečnou zemí původu rozumí stát, jehož je cizinec státním 

občanem (v případě osoby bez státního občanství stát posledního trvalého bydliště), v němž 

státní moc dodržuje lidská práva a je způsobilá zajistit dodržování lidských práv a právních 

předpisů. Bezpečnou zemi původu neopouštějí její občané z důvodů pronásledování kvůli 

uplatňování politických práv a svobod, nebo z odůvodněného strachu z pronásledování 

z důvodů rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině, nebo 

pro zastávání určitých politických názorů, nebo z důvodu hrozícího skutečného nebezpečí 

vážné újmy. Jedná se o stát, který ratifikoval a dodržuje mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách a který umožňuje činnost právnickým osobám, které 

dohlížejí nad stavem dodržování lidských práv. Přichází-li žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany ze státu, který Česká republika považuje za bezpečnou třetí zemi, lze jeho žádost 

zamítnout jako zjevně nedůvodnou. 2 

 

Cizinec  

Každá fyzická osoba, která není občanem České republiky. Pro účely zákona o pobytu cizinců 

se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně 

občana Evropské unie. 

 

Diskriminace 

Postoje a způsoby chování a jednání, kterými jsou znevýhodňováni či ponižovány osoby bez 

ohledu na své individuální vlastnosti, na základě přiřazení k určité skupině (dle rasy, národní 

                                                 
2http://www.mvcr.cz/default.aspx  
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či etnické příslušnosti, pohlaví, věku, sociálního původu, náboženské nebo sexuální orientace 

atd.). 

 

Diskriminace institucionální 

Nepřímá: je způsobována nastavením podmínek (nadbytečně stanovená podmínka např. věku, 

vzdělání, občanství), které ve svém důsledku neumožňují rovný přístup k dané příležitosti 

(zaměstnání, výběrovému řízení apod.). 

 

Diskriminace pozitivní 

1. Přístup či postoj usilující o zvýhodnění v některých oblastech (vzdělání, zaměstnanost) těch 

sociálních skupin, které byly nebo dosud jsou znevýhodněny (na základě národnosti, rasy, 

pohlaví, věku, náboženství, sexuální orientace, sociálního původu apod.). 

2. Snaha o odstranění nerovnosti plynoucí z určitého znevýhodnění s cílem domoci se práva 

na rovný přístup. 3 

 

Dobrovolná repatriace 

Vycestování cizince z vlastí vůle z území České republiky do země původu nebo jiného státu, 

ochotného cizince přijmout. Stát může, je-li to ve veřejném zájmu a při naplnění podmínek 

stanovených zákonem, nést náklady spojené s dobrovolným návratem cizince (§ 123a zákona 

o pobytu cizinců), resp. žadatele o udělení mezinárodní ochrany (§ 54a zákona o azylu). 

 

Dočasná ochrana 

Jedná se o ochranný institut výjimečné povahy existující vedle mezinárodní ochrany. 

Smyslem je rychle a účinně reagovat na hromadné přílivy vysídlených osob ze třetích zemí, 

které se nemohou vrátit do země svého původu. Může se jednat o osoby, které uprchly z 

oblastí ozbrojených konfliktů, endemického násilí, postižené přírodní katastrofou, nebo 

osoby, kterým vážně hrozí systematické nebo obecné porušování lidských práv, či osoby, 

které se staly oběťmi takového porušování lidských práv; 

Dočasná útočiště, která stát poskytne v případě hromadného přílivu osob, obvykle z důvodu 

války nebo přírodní katastrofy. 4 

 

                                                 
3Velký sociologický slovník, 1996 
4 http://www.mvcr.cz/default.aspx 
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Emigrace 

Změna místa pobytu směrem z území domovského státu. Emigrací se rozumí proces, při němž 

obyvatelé opouštějí své domovské státy s cílem usídlit se v zahraničí. 

 

Emigrant 

Rozumí se jím osoba, opouštějící území svého domovského státu s cílem usídlit se 

v zahraničí. 

 

Imigrace  

Změna místa pobytu směrem na území jiného než domovského státu; imigrace je procesem, 

při němž se na území států usidlují cizinci.  

 

Imigrant  

Je cizinec, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího charakteru. 

 

Integrace cizinců  

Je to proces postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího 

obyvatelstva. Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným důsledkem migrace a který má 

své politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty. 

 

Migrace  

Přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností klíčovým 

prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny 

obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje.5 

 

Národ 

Je zvláštní vědomé kulturní a politické společenství lidí, na jehož utváření mají největší vliv 

společné dějiny a společné území. Národy se vymezují především třemi hledisky: 

    - kulturou (nejčastěji jde o společný spisovný jazyk nebo společným náboženstvím nebo  

      společnou dějinnou zkušeností. 

    - politickými hledisky (např. vlastním státem nebo jiným politickým určením v rámci  

      více národnostního státu). 

                                                 
5 http://www.mvcr.cz/default.aspx 
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    - sociálně-psychologickými hledisky: (čili subjektivním vědomím o příslušnosti k danému  

      národu). 6 

 

Národnost 

Obvykle je vymezována ve dvojím smyslu: 

1. Příslušnost k určitému národu nebo etniku. 

2. Příslušnost k národnostní menšině v prostředí většiny jiné národnosti. 

Národnost nemusí být shodná se státním občanstvím. 

 

Národnostní menšina 

Národnostní menšina je společenství občanů České republiky, kteří žijí na území současné 

České republiky, odlišují se od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, 

jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli 

být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj 

vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich 

společenství, které se historicky utvořilo. 

 

Občanství Evropské unie 

Občanem Evropské unie je každý, kdo je občanem členského státu EU. Občanství EU však 

nenahrazuje, nýbrž doplňuje státní příslušnost členského státu. Občanství EU bylo zavedeno 

Maastrichtskou smlouvou a vyplývají z něho určitá práva a povinnosti. Občanství unie přináší 

zvláštní práva: 

           - svobodu pohybu a usazení se kdekoli v EU;  

           - právo volit a být volen do obecní samosprávy a do Evropského parlamentu v místě  

             trvalého pobytu;  

          - diplomatickou a konzulární ochranu orgány jakéhokoli členského státu Evropské unie;  

          - petiční právo k Evropskému parlamentu;  

          - právo obracet se na evropského ombudsmana. 7 

 

Osoba požívající doplňkové ochrany  

Cizinec, který nesplňuje důvody pro udělení azylu, ale byla mu udělena doplňková ochrana, a 

to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany. Podle zákona o azylu se tato 

                                                 
6 Velký sociologický slovník, 1996 
7 http://www.cizinci.cz/news.php?lg=1 
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forma mezinárodní ochrany uděluje na časově omezenou dobu, ale zásadně po dobu, po níž 

cizinci hrozí v zemi původu vážná újma. 8 

Příslušník národnostní menšiny 

Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české 

národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s 

dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. 

 

Nepříznivá sociální situace  

Taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a 

zájmů trestnou činností jiné osoby, případně z jiných závažných důvodů není schopna sama 

dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak 

dostatečně zabezpečeny.  

 

Perzekuce 

Pronásledování, stíhání, bezohledné trestání v postavení uplatňování nadřazenosti, z nějakého 

důvodu (politický názor, příslušnost k určité skupině ….. ).  

 

Práva národnostních menšin 

Upravuje zákon č. 273/2001 O právech příslušníků národnostních menšin. Jedná se například 

o právo na zachování a rozvíjení kultury, na sdružování, na šíření a přijímání informací 

v jejich jazyce, na účast při řešení záležitostí menšin, na užívání jména a příjmení v jazyce 

menšiny, na vzdělání, na užívání svého jazyka před soudy, v úředním styku a ve věcech 

volebních atd. 9 

 

Stereotyp 

Jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec chování a myšlení, který uplatňujeme v přístupu 

k neustále se opakujícím podobným situacím.  

 

 

 

 

                                                 
8 http://www.mvcr.cz/default.aspx 
9 zákon č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin 
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Předsudek 

Úsudek o druhých osobách, skupinách nebo nějakých záležitostech, silně emociálně 

zabarvený, který lze jen obtížně změnit na základě nových zkušeností a informací. Jedná se o 

stereotyp, který vzniká např. generalizováním jednotlivého poznatku či zkušenosti, nebo 

pasivním převzetím názorů nebo postojů okolí. Příkladem jsou předsudky vůči náboženským 

nebo národnostním menšinám. 10 

 

Rasa 

Konstrukt rozčleňující lidstvo do biologických kategorií na základě původu a vnějších 

fyzických znaků. Tento pojem se převážně užívá v biologii člověka a fyzické antropologii. 

 

Rasismus 

Ideologie, vycházející z přesvědčení o výjimečném postavení a hodnotě vlastní rasy a 

méněcennosti ras druhých. Předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských plemen (ras) a 

rozhodující vliv rasových odlišností na historii a kulturu lidstva. Rasismus považuje za realitu, 

že lidstvo je rozděleno na vyšší (nadřazené) a nižší (méněcenné) rasy.  

 

Rasová diskriminace 

Rozlišování, vylučování, omezování, znevýhodňování či napadání a ohrožování, založené na 

odlišné národnosti, etnickém původu, rase, barvě pleti diskriminované osoby nebo skupiny. 

Rasová diskriminace vede k potlačování rovnoprávného postavení ve společnosti a 

omezování lidských práv a svobod. 11  

 

Rovná příležitost 

Založeno na dvou klíčových prvcích všeobecného principu rovných příležitostí : 

- zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek 12 Smlouvy o založení  

      Evropského společenství);   

- stejné odměňování mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty (článek 141  

      Smlouvy o založení Evropského společenství).  

                                                 
10 Velký sociologický slovník, 1996  
 
11 Velký sociologický slovník, 1996 
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Tyto principy by měly být užívány ve všech oblastech, zvláště ekonomické, sociální, kulturní 

a v rodinném životě. 

 

Segregace 

Vylučování, oddělování určité skupiny od většinové společnosti na základě rasových, 

etnických znaků nebo z důvodu náboženského přesvědčení. Segregace je spojována se 

sociální stratifikací , tj. procesem vnitřního dělení společnosti na jednotlivé vrstvy. 

 

Sociální služba  

Činnost nebo souhrn činností, poskytující potřebným osobám pomoc v nepříznivé sociální 

situaci a ochranu před případným sociálním vyloučením – s cílem umožnit jim zapojení do 

běžného života společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů (např. bydlení, 

školství, zdravotnictví, služby zaměstnanosti atd.). 

 

Státní příslušník třetí země  

Osoba, která není občanem Evropské unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy o založení 

Evropského společenství anebo která není osobou požívající práva společenství na volný 

pohyb osob (např. občané Švýcarska, Norska, Islandu). 

 

Vnit řně vysídlené osoby 

Jsou soby nacházející se v obdobně nepříznivém postavení v zemi původu jako uprchlíci. 

Tyto osoby však na rozdíl od uprchlíků nehledají ochranu v jiném státě, ale zůstávají v zemi 

původu, aniž by překročily státní hranici, stěhují se uvnitř vlastního státu. Není možné je 

označit za uprchlíky podle definice Ženevské úmluvy, neboť se nenacházejí mimo zemi 

původu.  

 

Země původu 

Země, jejímž je žadatel o udělení mezinárodní ochrany státním příslušníkem. V případě, že 

jde o osobu bez státní příslušnosti, je to stát jejího posledního trvalého bydliště. Tím se 

rozumí stát, kde osoba bez státního občanství před vstupem na naše území pobývala a 

vytvořila si k tomuto státu vazby trvalejší povahy. 12 

                                                 
12 http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik 
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2. Národnostní menšiny v ČR 

2. 1. Všeobecná specifikace     

Z pohledu dlouhodobého vývoje národnostní struktury obyvatelstva nacházíme historickou 

souvislost s vývojem naší republiky. Po vzniku samostatné Československé republiky se na 

jejím území nacházejí dvě dominantní národnosti tj. česká a německá. Po skončení II. světové 

války a následných hromadných odsunech Němců se podíl této národnosti razantně snížil a 

nejvýznamnější národnostní menšinou se stávají Slováci. Za dobu trvání společného státu 

zastoupení slovenské národnosti mělo trvale vzestupnou tendenci, k výraznějšímu úbytku 

dochází až rozpadem federace a vzniku dvou samostatných států.  

Národnostní skupiny lze z časového hlediska rozdělit do dvou základních skupin – tradiční a 

novodobé. Mezi tradiční řadíme menšinu slovenskou, polskou, německou a maďarskou. 

Jejich rozmístění z územního pohledu reflektuje lokalizaci na konkrétní místo ČR – 

pohraniční oblast u hranic sousedících se státem příslušné menšiny. Oproti tomu u 

novodobých národnostních skupin, ke kterým patří vietnamská, ukrajinská a ruská, ve kterých 

je významnější zastoupení osob s povoleným dlouhodobým pobytem, jsou místem jejich 

pobytu převážně velká města a průmyslové aglomerace. Nejrůznorodější národnostní 

strukturu mají okresy Karviná, Frýdek-Místek, Sokolov a Cheb, kde má více než 10% 

obyvatelstva jinou národnost než českou, moravskou a slezskou. K okresům s nejmenším 

zastoupením jiných národností (1,2%) patří Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Blansko.  

 

Tabulka 1- Struktura  obyvatelstva  podle národnosti v letech 1921 –  2011 ( v %)13 
 

Rok 
sčítání 

Národnost 

Česká Slovenská Polská Maďarská Německá 
Ostatní 
včetně 

nezjištěno 

1921 
1930 
1950 
1961 
1970 
1980 
1991 
2001 
2011 

67,6 
68,4 
93,8 
94,3 
94,5 
94,6 
94,8 
94,2 
68,8 

0,2 
0,4 
2,9 
2,9 
3,3 
3,5 
3,1 
1,9 
1,4 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

30,6 
29,5 
  1,8 
  1,4 
  0,8 
  0,6 
  0,5 
  0,4 
  0,2 

0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,9 
2,8 

    26 

                                                 
13 zdroj dat http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 
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České republiky byla od svého vzniku až do roku 1989 vzhledem k národnostnímu složení 

spíše heterogenním státem. Po rozpadu Rakouska-Uherska a novém vymezení hranic států 

zůstalo původní rozmístění obyvatelstva. Tím dochází ke vzniku menšin v nově vzniklých 

státech. Po dlouhou dobu bylo národnostní složení celkem stabilní, k zásadním změnám 

začalo docházet v devadesátých létech, kdy došlo k politické reformě v Evropě.  

 

Druhou vlnu změn můžeme zaznamenat v souvislosti se vstupem České republiky do 

Evropské unie, což mělo vliv na zvýšení pracovní migrace.  Dle výsledků sčítání lidu v roce 

2011 na území ČR žijí příslušníci těchto národnostních menšin cizinců: ukrajinská, slovenská, 

vietnamská, ruská, polská, německá, bulharská, moldavská, menšina USA, dále čínská, 

Spojené království, mongolská, rumunská, běloruská, kazachstánská, rakouská. Uvedené 

pořadí určuje početní zastoupení příslušníků jednotlivých menšin na našem území.  

 

 

Tabulka 2  - Vývoj počtu cizinců v ČR za období 2004-2011 14 

 
        * údaje pro daný rok pocházejí z měsíční statistiky MVČR aktuální k 31.10. 2011 
 

                                                 
14 zdroj dat http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=743&expand=1&vo=tabulka (11.3.12) 

 
Rok 

 
Cizinci 
celkem 

 
Z toho státní občanství 

 
Ukrajina 

 
Slovensko 

 
Vietnam 

 
Polsko 

 
Rusko 

2004 254294 78263 47354 34179 16265 14747 

2005 278312 87789 49446 36833 17810 16273 

2006 321456 102594 58384 40779 18894 18564 

2007 329315 126721 67889 51101 20601 23278 

2008 437565 131921 76034 60255 21710 27086 

2009 432503 131932 73446 61115 19237 30295 

2010 424291 124281 71780 60289 18242 31807 

2011* 449450 107491 80631 55827 19020 27960 
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Samostatně uvádím menšinu romskou pro nejasné stanovení její početnosti. Podle 

předběžných výsledků sčítání obyvatelstva 2012 se k této národnosti přihlásilo jen 5 199 

osob, což je značný pokles vůči údajům z předcházejících období. Poslední trochu reálné 

údaje pocházejí z evidencí národních výborů, dle kterých žilo v roce 1989 na území našeho 

státu 145 738 etnických Romů. V následujících obdobích udávané početní stavy mají podklad 

pouze v odhadech odborníků. Údaje demografky Květy Kalibové, která se dlouhodobě 

zabývá demografickou statistikou romského obyvatelstva, hovoří o počtu 250-300 tis. 

obyvatel romské národnosti v roce 1999. Vzhledem k trvale vyšší natalitě romské populace se 

v současnosti hovoří o počtu 350-400 tisících Romů žijících na území ČR, čímž má tato 

menšina dominantní postavení v národnostním složení obyvatelstva.15     

 

Dále je také třeba zahrnout netradiční národnosti – moravská a slezská, které na základě 

požadavků zahrnul Český statistický úřad do číselníku národností při sčítání v roce 1991.  

Tato potřeba vyvstala po změně politického zřízení státu, což umožnilo svobodný postoj při 

vyjádření národnostní příslušnosti. Vysoký počet osob, který se v daném roce přihlásil 

k moravské národnosti, byl pravděpodobně ovlivněn uměle podněcovanou atmosférou 

v moravských krajích, což potvrdil další vývoj i výsledky sčítání v roce 2001. Pokud nadále 

nebudou uváděny národnosti moravská a slezská samostatně, budou zahrnuty pod národnost 

českou, tak jak bylo dříve obvyklé.    

           
 

2. 2. Charakteristika vybraných skupin 

 

Slovenská menšina 

Žila v českých zemích již před vznikem společného státoprávního uspořádání. Vyznačuje se 

otevřeností, úzkými pracovními i příbuzenskými vztahy k české společnosti. V revolučních 

letech 1868-1869 přicházeli na Moravu představitelé slovenského národního hnutí a k četným 

vzájemným kontaktům docházelo i ve druhé polovině 19. století. Mezi vzdělanci se udržovalo 

povědomí sounáležitosti. Před rokem 1918 se kromě intelektuálů v Čechách objevovali 

sezónní dělníci v zemědělství a dělníci hledající prostředky k obživě svých rodin prací 

v průmyslových podnicích. 

                                                 
15 zdroj dat - http://studie.blog.cz/0902/kolik-romu-zije-v-ceske-republice,  (11. 3. 2012) 
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Spojením zemí se vytvořily výhodnější podmínky politické, hospodářské i kulturní. Rovněž 

vznikly příhodnější podmínky pro oboustranný pohyb obyvatel mezi oběma územními celky. 

Na Slovensko přicházeli hlavně příslušníci české inteligence, do českých zemí migrovali 

převážně dělníci nacházející práci na Ostravsku a v severočeském regionu. Důvody migrace 

byly hlavně ekonomické. Zemědělští dělníci se adaptovali na nové poměry a často se 

usazovali natrvalo. Průmysloví dělníci chápali svůj pobyt jako dočasný.  

Pro formování této komunity měla významnou roli slovenská inteligence, která pracovala ve 

státních službách v Praze a Brně, dále na úřadech, železnici a jako důstojníci v armádě. 

Přestože skupina nebyla příliš početná, vyznačovala se vysokou angažovaností. Zájem na 

rozvoji spolkové činnosti měli také slovenští studenti a tak vzniká řada organizací, jako byl 

např. Detvan, Považan nebo Kriváň. Počet Slováků v českých zemích se měnil v závislosti na 

ekonomické a politické situaci. Rok před vyhlášením autonomie Slovenska (rok 1938) zde 

žilo 65 000 Slováků. V období autonomie dochází k prudkému zhoršení vzájemných vztahů. 

20 000 českých státních zaměstnanců s rodinami bylo ze Slovenska vyhnáno a po vzniku 

samostatného Slovenského státu a vzniku protektorátu se změnilo také postavení Slováků u 

nás. Z většiny se stávají cizinci, byl stanoven limit na 5 000 slovenských pracovníků ročně. 

Skutečnost však neodpovídala danému limitu. Slovenská vláda migraci Slováků do Čech 

nepodporovala, ale nedostatek pracovních příležitostí slovenský konzulát nad rámec svých 

běžných povinností organizoval pro Slováky v Čechách kulturní a společenské akce. Přes 

všechna úskalí této doby inteligence obou zemí nadále šířila myšlenku česko-slovenské 

vzájemnosti. 

Po II. světové válce převážilo vědomí prospěšnosti soužití v jednom státě, problémem však po 

celou existenci Československé republiky byla otázka jeho uspořádání. Dochází k nárůstu 

početního stavu Slováků v souvislosti s osidlováním českého pohraničí, které je 

osídleno 110 300 osídlenci, z nichž každý jedenáctý je Slovák, a to nejčastěji ze slabší 

sociální vrstvy. Současně s občany slovenské národnosti přicházejí i Romové hlásící se 

k slovenské národnosti, které však domácí obyvatelstvo přijímá zdrženlivě narozdíl od 

Slováků. Tím docházelo ke zkreslování statistických údajů. 

Slováci nerozvíjeli vlastní kulturní život, nebyli kompaktní komunitou, žili rozptýleně 

v pohraničí. Užívali český jazyk i kulturu a tak místní odbory Matice slovenské, jejichž 

úkolem mělo být udržování slovenského podvědomí, záhy zanikly. Potřeba nových 

pracovních sil pro preferovaná průmyslová odvětví především v oblastech Ostravska, 

Děčínska a Mostecka v 50. a 60. letech podpořila další intenzivní migraci Slováků. 
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V některých oblastech s větší koncentrací slovenských přistěhovalců se začal rozvíjet jejich 

vlastní kulturní život. V Karviné jsou založeny dvě školy, ale rychlým procesem asimilace 

nebyl velký zájem rodičů o výuku dětí v rodném jazyce. Zbyla jediná škola, která měla v roce 

1995 jen 78 žáků. Některá města se pokusila o znovuobnovení činnosti Matice slovenské, ta 

pro nezájem v 70. létech ukončila svoji činnost. Většinou z důvodů scelování rodin, lepších 

sociálních a pracovních podmínek, má migrace Slováků na naše území pokračující tendenci. 

V průběhu osmdesátých let našlo mnoho Slováků uplatnění ve vládních a administrativních 

orgánech. Mnoho slovenských umělců se stalo trvalou součástí české kultury a právě z těchto 

řad vyšly podněty k organizování společného kulturního a společenského života slovenské 

menšiny v ČR. Počet Slováků v Čechách dosáhl v roce 1980 počtu 359 370, což bylo nejvíce 

od skončení II. světové války. Nastávající pokles obyvatelstva slovenské národnosti byl dán 

příklonem dlouhodobě usídlených k české národnosti, nejednalo se tudíž o zpětnou migraci. 

K aktivaci slovenské menšiny dochází v devadesátých létech, centrem je Praha zakládají zde 

organizace. 16 

 

Graf. č. 1:  Vývoj počtu cizinců na území ČR -  Slováci17 
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Ukrajinská menšina 

Ke své národnosti se ukrajinské etnikum přihlásilo až na přelomu 19.-20. století. Dříve byli 

označováni jako Rusíni či Malorusové. Již od 16. století můžeme narazit na stopy jejich 

občasné přítomnosti, kdy skupiny a jednotlivci přicházejí na krátkodobé studijní pobyty do 

Prahy a Olomouce. Po připojení východní Haliče a severní Bukoviny k habsburské monarchii 

na konci 18. století začíná být přítomnost Ukrajinců výraznější. Na základě podpory profesorů 

                                                 
16 zdroj dat, Ivan Gabal a kolektiv, Etnické menšiny ve střední Evropě, G plus G, Praha 1999 
17 zdroj dat, http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp?vo=tabulka 
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ukrajinského původu (chemik I. Horbačevskyj a fyzik I. Puljuj) dochází ke zrovnoprávnění 

Ukrajinců s ostatními národy monarchie. 

Počátkem 20. století tvořili ukrajinskou menšinu převážně studenti (Praha, Příbram), vojáci a 

důstojníci konající službu v českých zemích a sezónní dělníci pracující v zemědělství a 

průmyslu, hlavně při těžbě surovin. V průběhu I. světové války se jejich počet navyšuje o 

zajatce z východní fronty a civilní uprchlíky. Po neúspěšném boji za nezávislost v létech 

1919-1920 dochází k dalšímu přílivu uprchlíků, hlavně vojáků, umělců, úředníků, vědců a 

novinářů, kteří přicházejí i s rodinami. Příslušníci této emigrační vlny rozvíjeli kulturní a 

politické snahy z dob boje o nezávislost Ukrajiny, neměli v úmyslu trvalé usazení, chtěli 

zpětný návrat do vlasti. Díky pochopení Českého státu je v Praze zřízeno pro toto etnikum 

několik vysokých škol a umělecká akademie. V menších centrech působí spolky s různým 

zaměřením. Části bylo uděleno československé státní občanství a začlenila se do majoritní 

společnosti. Obyvatelstvo Podkarpatské Rusi se roku 1919 stává občany Československa. 

V roce 1939 bránili Podkarpatskou Rus před vpádem Maďarů a po její okupaci emigrují do 

Čech. Obsazením Čech Němci dochází k ukončení činnosti emigrantských spolků.  

V průběhu války přicházejí další migranti z Ukrajiny, ti však po skončení války odešli do 

americké okupační zóny v Německu. Po válce je připojena Podkarpatská Ukrajina k Rusku a 

nastává další vlna emigrace obyvatelstva. Příliv imigrantů směřuje hlavně do českého 

pohraničí, kde po odsunu německého obyvatelstva vznikly možnosti a podmínky pro jejich 

usídlení. V květnu 1945 zanikly ukrajinské školy a po únoru 1948 jsou zlikvidovány i 

poslední ukrajinské spolky.  

Po čtyřicetileté přestávce roku 1989 je znovu otevřen prostor pro aktivní činnost spolků 

národnostních menšin. V současné době se Ukrajinci dělí na dvě základní skupiny. 

Předválečná skupina s českým občanstvím díky absenci škol a spolků asimilovala a nová 

generace přicházející po politických změnách, nemá naše občanství a ani o něj neusiluje, jsou 

zde jen z ekonomických důvodů, aby vylepšili finanční situaci svých rodin žijících 

v domovině.18 

 

 

 

 

                                                 
18 zdroj dat, Tatjana ŠIŠKOVÁ ed., Menšiny a migranti v České republice, Portál, s.r.o., Praha 2001 
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Graf č. 2: Vývoj počtu cizinců na území ČR – Ukrajinci19 
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Vietnamská menšina 

V padesátých letech dvacátého století přijíždí organizovaně ve větším počtu Vietnamci do 

Československa. V rámci mezinárodní pomoci Vietnamu postiženého válkou je v roce 1956 

umožněno získat vzdělání stovkám sirotků, je stanovena kvóta pro přijímání zahraničních 

studentů. V roce 1966 je k nám posláno více než 2000 kvalifikovaných dělníků aby získali 

zkušenosti ve strojírenském a chemickém průmyslu. V 70. letech následuje další vlna v počtu 

několika tisíc pracovníků a praktikantů, kteří mají prací v československých podnicích 

částečně splatit poskytnutou hospodářskou pomoc od naší tehdejší vlády. Začátkem 

devadesátých let je v ČSSR cca 30 000 Vietnamců. Po roce 1986 dochází ke změně 

vietnamského hospodářství a k jeho odklonu od zemí RVHP. Česká republika vyrovnává své 

závazky a styky s Vietnamem jsou téměř přerušeny. Důvodem příjezdů dalších Vietnamců 

není již studium, ale zájem o provozování obchodní či jiné pracovní činnosti, doba pobytu 

nepřesahuje pěti let.  

Dominantním rysem vietnamské komunity je její uzavřenost daná zejména odlišností kultury 

a jazykovou nedostatečností. Tuto uzavřenost ještě posílilo zřízení institutu „zástupce“, 

vyřizoval záležitosti menšiny na našich úřadech. Odlišují se i chováním a nonverbálními 

projevy, které nemají význam, na jaké jsme zvyklí - úsměv není jen radost, ale také omluva. 

Nepřípustné jsou pro ně projevy citů a řešení konfliktů na veřejnosti, nebo dávat někomu 

najevo jeho pochybení. Velmi důležitá je pro komunitu konzumace a příprava jídel, jedná se o 

rituál, řeší se při něm veškeré rodinné problémy. K jejich tradici patří také uctívání předků a 

za tímto účelem mívají ve svých bytech ozdobené oltáře. Na přelomu ledna a února slaví nový 

                                                 
19 zdroj dat,  http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp?vo=tabulka 
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rok, což je pro ně důležitá a významná událost. Vietnamci jsou velmi pracovití a přizpůsobiví. 

Snaží se o získání co nejlepšího vzdělání, které řadí mezi jedny z nejdůležitějších životních 

hodnot.  

 

Graf č. 3: Vývoj počtu cizinců na území ČR – Vietnamci 20 
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Ruská menšina 

Rusové představují další specifický typ imigrační komunity. Na území našeho státu bylo k 1. 

1. 2001 registrováno 12 964 lidí s povolením pobytu. Postavení této komunity je předurčeno 

dvěma rysy. Jedním je negativistický postoj české společnosti ke všemu ruskému ovlivněný 

vpádem vojsk spojenců v roce 1968 na naše území a druhým je projev novodobé éry „ruského 

mafiánství“ a páchání trestné činnosti na našem území.  

Silnou migraci Rusů podmiňují špatné ekonomické a sociální podmínky, vysoká 

nezaměstnanost, špatná lékařská péče, její nedostupnost, vzrůstající chudoba a růst sociálně-

patologických jevů ve společnosti. Více než polovina ruských imigrantů (60%) se usadila 

v Praze a Karlových Varech, komunitu tvoří převážně lidé středního a mladšího věku (20 – 40 

let) s poměrně vysokým stupněm vzdělání. Pro skupinu je typická expanze v podnikání a 

zaměstnanosti.  

Vůči majoritní společnosti je ruská komunita uzavřená, výraznější problémy ve vzájemných 

vztazích nejsou zaznamenány. Tito imigranti nemívají problémy s materiálním zajištění svých 

rodin, většinou se jedná o movité jedince. Dle dotazníkového průzkumu v roce. 1999 se 60% 

dotázaných nehodlá již vrátit do své domovské vlasti a dvě třetiny nezaznamenali negativní 

zkušenost s majoritní společností a nemají pocit diskriminace kvůli svému původu. 
                                                 
20 zdroj dat, http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp?vo=tabulka  
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V Karlových Varech se výrazněji projevuje proces separace v ekonomické i sociální sféře. 

Většina Rusů u nás žijících má povolení k dlouhodobému pobytu. Vzhledem k absenci 

rodinných vazeb bude nejspíše proces imigrace ruské komunity pokračovat, toto vidí 

imigranti jako problematický aspekt.21 

 

Graf č. 4: Vývoj počtu cizinců na území ČR – Rusové 22 
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Polská menšina 

Současná polská menšina je převážně soustředěna v oblasti Těšínska, kde žije po několik 

staletí. Ještě před rozpadem monarchie zde žily bez problémů vedle Němců i Čechů, žili 

pospolitě v jednou státě. Ukončením první světové války vznikají spory ohledně přičlenění 

Těšínska k ČSR, které byly po mnoha konfliktech rozhodnuty v r. 1920 na konferenci 

dohodových velmocí. Vzniklý pocit křivdy na polské straně byl velmi silný a tato 

nespokojenost se odrazila v napjatých polsko-československých vztazích. Postavení Poláků 

v tomto období nebylo lehké, ale nejednalo se o perzekuci zaměřenou na likvidaci 

národnostní menšiny, tak jak tento stav líčí dobová polská propaganda.  

Počet Poláků žijících na území ČSR v roce 1930 dle odhadů historiků činil cca 150 000 což 

v porovnání s Maďary nebo Němci je neřadilo mezi početněji zastoupenou skupinu. Jejich 

sociální postavení bylo slabé, převážně vykonávaly dělnické profese, pracovali v dolech a 

hutích. Jen malá část patřila k inteligenci, kterou tvořili především učitelé. Ze strany státu jsou 

menšinám poskytována práva ve smyslu jazykového zákona a dalších týkajících se školství i 

kultury. V roce 1937 bylo na Ťěšínsku 90 obecných, 11 měšťanských, 72 mateřských škol, 

gymnázium, hospodářská, průmyslová a obchodní škola a také učitelský ústav. Rozvinutá 
                                                 
 21 zdroj dat - Tatjana ŠIŠKOVÁ ed., Menšiny a migranti v České republice, Portál, s.r.o., Praha 2001 
 22 zdroj dat, http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp?vo=tabulka  
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byla též sportovní a kulturní činnost. I přesto se úřady necitlivým přístupem snažily o 

urychlení asimilačního procesu. K dočasnému zklidnění napjatých vztahů v roce 1938 polská 

menšina požaduje svoji autonomii a Těšínsko se stává součástí Polska. Po vypuknutí II. 

světové války dochází k přičlenění této oblasti k Německé říši. Období nacistické okupace 

není pro polskou menšinu nejpříznivější, je postižena perzekucí, dochází k likvidačním akcím, 

při kterých ve veřejných popravách přijde o život více než 1400 Poláků. Je to odplata za silné 

polské odbojové hnutí. 

Po ukončení války je dohodnuto obnovení předmnichovské hranice, spory o začlenění však 

trvají ještě několik let. Hrozící ozbrojený konflikt v oblasti Těšínska odvrací přímí sovětský 

vliv, pod kterým se ocitá Polsko i ČSR. Z iniciativy Moskvy je uzavřena smlouva o přátelství 

a spolupráci, jejíž součástí je dodatek týkající se polské menšiny. Následující léta diktatury 

KSČ dávají českým Polákům jasně najevo, že existence samostatného správního subjektu 

s orientací na polsko je nežádoucí. V r. 1955 dochází v Ostravě k přijetí zásad dvojjazyčnosti 

a následujícího roku je dokončen převod majetku bývalých polských spolků. 

Stát povoluje a dotuje jedinou organizaci, ve které se uskutečňuje veškerý kulturní a 

umělecký život menšiny. Počet Poláků v ČSR klesá podle sčítání lidu z roku 1950 na 72 000 a 

i nadále dochází k poklesu na 65 000 v roce 1970, což představuje 0,4% obyvatelstva 

republiky. Mění se národnostní struktura území rozsáhlou imigrací z vnitrozemí a Slovenska 

do této průmyslově významné oblasti. 

Negativní dopad na Polskou menšinu má i rozdělení hustě obydleného Českého Těšína v r. 

1960 k okresům Karviná a Frýdek kde převládá české obyvatelstvo. V říjnu 1968 je přijat 

zákon č. 144 o postavení národností v ČSSR, který zaručoval právo na vzdělání a kulturní 

rozvoj v mateřském jazyce, sdružování ve společenských organizacích, zastoupení ve 

volených orgánech, vlastní tisk. Započaté oživení je utlumeno vstupem vojsk Varšavské 

smlouvy a činnost menšin byla usměrněna podmínkami totalitního režimu do oblastí 

národopisné a kulturní. Po listopadu 1989 dochází k výraznému oživení aktivit menšiny 

v politické, kulturní i společenské oblasti.23 

 

 

 

 

                                                 
23 zdroj dat - Ivan Gabal a kolektiv, Etnické menšiny ve střední Evropě, G plus G, Praha 1999 
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Graf č. 5: Vývoj počtu cizinců na území ČR – Poláci 24 
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Německá menšina 

Rozpadem Habsburské monarchie se v nově vzniklých státech ocitly početné národnostní 

skupiny inklinující ke svým národům v sousedních zemích. Snahou Němců sídlících v 

Československu bylo připojení okrajových území k „Německému Rakousku“. Na počátku 20. 

let mělo v Čechách, na Moravě a Slezsku 2.9 milionu Němců čs. občanství. Ústava z roku 

1920 jim deklarovala rovnost před zákonem, menšinovou ochranu, hospodářský, veřejný i 

kulturní rozvoj. Na územích s minimálně 20% osídlením Němci existovala faktická 

dvojjazyčnost.  

Po počátečních otevřených negativních postojích stran vůči novým poměrům dochází 

k postupnému smiřování aktivistů (agrárníků, křesťanských a sociálních demokratů) s danou 

situací a začali projevovat snahu o hospodářské i sociální povznesení německého 

obyvatelstva. Roku 1926 se dostali představitelé německých stran do koaliční vlády. 

Nastupující hospodářskou krizí ve 30. létech narůstá nespokojenost Němců převážně 

v příhraničních oblastech, což se projevuje nacionalistickými snahami o odtržení 

podporovanými nacistickým Německem.  

Po Mnichovské rozhodnutí v období 29. 9. 1938 – 15. 3. 1939 opustilo odstoupená území na 

200 000 Čechů, 15 000 Židů a 12 500 německých odpůrců nacismu. Již v průběhu války 

uvažuje domácí odboj i exilová vláda o vytvoření poválečného státu bez přítomnosti menšin, 

které zapříčinily rozpad republiky. Košický vládní program 5. 4. 1945 stanovil rámcová 

pravidla vůči Němcům. Na jaře roku 1945 se v českých zemích zdržovalo více než 4,5 

                                                 
24 zdroj dat, http://vdb.czso.cz/vdbvo/uvod.jsp?vo=tabulka 
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milionu německých civilistů. Pro účely vysídlení vzniklo na 500 sběrných táborů, kde bylo 

soustředěno přes 120 000 Němců. Do srpna 1945 bylo vysídleno nebo uprchlo téměř půl 

milionu Němců.  

Podle odhadů dosáhl úbytek od jara do konce roku cca 700 000 osob. Společenské postavení 

německého obyvatelstva ovlivňovaly restrikce ve všech sférách (občansko-právní, sociální, 

profesní i kulturní). Platilo suspendování politických práv pro všechny Němce. Osoby, které 

pozbyly čs. občanství, byly omezeny na volnosti pohybu, ochraně vlastní i majetku. Pro 

nepřátelskou činnost bylo odsouzeno k trestu smrti 475 Němců a 443 k celoživotnímu žaláři. 

Na základě dekretů prezidenta je do konce roku 1946 odsunuto 1 860 000 Němců a jejich 

majetek je zkonfiskován. K odsunům dochází až do roku 1951 z důvodu slučování rodin.  

Po tomto roce zůstává na území ČSR necelých 250 000 Němců. Část je z důvodu pracovních 

příležitostí a snahou o rychlejší asimilaci přesunuta do vnitrozemí. Podstatná část se přiklonila 

k české národnosti, což se projevilo na výsledcích sčítání lidu roku 1950, kdy se k německé 

národnosti hlásilo jen 116 117 osob tj. 1,3% obyvatelstva. Absence vlastního národnostního 

školství narušila generační návaznost uvnitř menšiny. Postavení menšiny též ovlivňovaly 

politické vztahy mezi oběma státy.  

Dochází ke ztrátě soudržnosti německé národnostní skupiny jako celku a její specifické rysy 

mizí. Zhoršila se věková skladba, menšina se stala společensky pasivní, narůstal počet žádostí 

o vystěhování, (r.1965- r.1969) se podařilo se odejít 48 000 osob. V bouřlivém roce 1968 se 

rozšířil prostor pro aktivitu menšiny. Činnost nově vzniklé kulturně-společenské organizace 

Němců (Kulturní sdružení občanů ČSSR německé národnosti) byla brzy vtěsnána do 

politicko-ideologického rámce odpovídajícího své době. V roce 1970 se k německé 

národnosti přihlásilo v českých zemích pouze 75 663 osob a o deset let později už jen 58 221 

osob. 

Tento pokles naznačoval nemožnost reprodukce německé menšiny a počínající výraznou 

demografickou změnu. Němčina přestává být pro většinu dětí z homogenních i smíšených 

manželství mateřským jazykem a bilingvismus byl spíše výjimkou. Úlohu centra veřejných a 

kulturních aktivit nadále sehrávalo KSONN s přibližně 8 000 členy v šedesáti místních 

organizacích. Situace menšiny směřovala ke dvěma alternativám – asimilace nebo 

vystěhování. Listopad 1989 dává menšině nové možnosti, projevit svobodně vztah k vlastní 

etnicitě. Při sčítání obyvatelstva ČR v roce 1991 německou národnost deklarovalo i přes 
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uvolnění politické situace jen 48 556 osob, což opět prokázalo jejich úbytek. V současnosti 

německá národnostní skupina tvoří značně rozptýlené společenství.25 

 

Bulharská menšina 

V národním složení České republiky představují příslušníci bulharské národnosti malou 

skupinu. V devadesátých létech se k této menšině hlásilo cca 3 500 osob. Nejpočetněji jsou 

zastoupeni v Praze, jinak žijí rozptýleně ve větších městech. V době imigrace většinou 

pracovali jako zahradníci nebo zelináři, což ovlivnilo společenské vědomí Čechů, kteří je 

takto vnímají i dnes. Příliv Bulharů do Čech byl politicky motivován a měl několik etap.  

Po potlačení protifašistického povstání roku 1923, přišla první vlna, další následovala po 

druhé světové válce (1946 – 1947), kdy dorazilo 12 000 bulharských zemědělských dělníků, 

osídlili uvolněné usedlosti v pohraničí po odsunu Němců. V r. 1957 ještě přichází 4 000 

stavebních dělníků. Část Bulharů z těchto vln se usídlila v českých zemích nastálo. V České 

republice jsou Bulhaři disperzně usídleni ve větších městech. Kulturní a společenský život se 

omezuje na klubovou činnost. Významným centrem je Bulharská kulturně osvětová 

organizace v ČR se sídlem v Praze. Aktivně také pracuje Svaz bulharských studentů v ČR.     

 

Volyňští reemigranti   

V létech 1868 – 1874 probíhá stěhování Čechů do Volyně za půdou. Jako přistěhovalci 

získávají mnohé výhody, zejména zemědělskou půdu, osvobození od placení daní na 20 let, 

zproštění vojenské služby, právo výuky ve vlastním jazyce a možnost samosprávy. V roce 

1920 byla Volyň rozdělena mezi sovětskou Ukrajinu a Polskou východní Halič. V roce 1939 

se obě části nakrátko spojily, ale po vpádu Němců do SSSR došlo též k okupaci Volyně. První 

reemigrace proběhla v létech 1945 – 1947 a týkala se hlavně příslušníků 1. čs. armádního 

sboru v SSSR a jejich rodin. Celkem překročilo hranici 33 077 osob, včetně 3 566 dětí 

mladších šesti let. Reemigranti pocházeli ze 407 lokalit.26 Po návratu se nejčastěji usazovali 

v tradiční chmelařské oblasti Žatecka a Podbořanska. Tato oblast je morfologicky i 

hospodářsky nejvíce podobná rázu krajiny Volyňska.   

Další vlna reemigrace probíhá v letech 1991-1993 po havárii atomové elektrárny v Černobylu 

na základě žádosti etnických Čechů z ohrožené oblasti. Vláda s přesídlením vyslovila souhlas 

a reemigrantům je zajištěno zaměstnání i ubytování a udělen trvalý pobyt. Celkem přesídlilo 

                                                 
25 zdroj dat – Ivan Gabal a kolektiv, Etnické menšiny ve střední Evropě, G plus G, Praha 1999 
26 Tatjana ŠIŠKOVÁ ed., Menšiny a migranti v České republice, Portál, s.r.o., Praha 2001, s. 109   
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na 1812 osob z Běloruska a Ukrajiny. Novela zákona z roku 1995 o státním občanství jim 

umožňuje získat české občanství. Adaptace a integrace imigrantů z obou vln je vzhledem ke 

společnému českému původu po všech stránkách mnohem snazší než adaptace a integrace 

jakékoli jiné skupiny migrantů. 27 Provedený průzkum v červnu 1999 doložil plnou integraci 

migrantů z první vlny do společnosti, všichni mají československé občanství a nemají 

problémy s jazykem. Respondenti z druhé vlny také nemají jazykové problémy a přáním 

převážné 73% většiny je plně se do majoritní společnosti integrovat. Reemigrace této skupiny 

již byla plně dokončena proběhlou poslední čtvrtou etapou. 28  

 

Romská menšina 

Pravlastí romského etnika bývá označována Indie. Jako důvody jejich odchodu z pravlasti 

jsou považovány válečné konflikty a na ně navazující ekonomické těžkosti. Počátky jejich 

migrace se datují kolem 5. století. Nejprve se usídlili v Persii, odkud v průběhu osmého století 

odešli a rozdělili se na dva proudy. Jedna skupina putovala do Arménie a druhá do Sýrie a 

Palestiny. Na Balkáně se první Romové objevili nejpozději až v jedenáctém století. Tam 

získali pojmenování později užívané v Evropě „Cikáni“. Po několik století se stal Balkánský 

poloostrov jejich domovem a výchozím bodem pro jejich další putování do Evropy. V tomto 

období provozují řemeslné živnosti kotlářství, kovářství a další. Také se živí provozováním 

akrobacie a kejklířstvím. Od 13. století se začínají objevovat Romové i mimo Balkánský 

poloostrov. Zprávy o jejich odchodu se objevují až na počátku 15.stol, kdy byla byzantská 

říše ohrožována nájezdy Turků. V západní a střední Evropě se dle dochovaných zpráv začali 

objevovat od první čtvrtiny 15. století.  

Volný pohyb po zemích jim umožňovaly ochranné glejty vladařů, kterými byly skupiny často 

vybaveny. Skupiny čítaly několik desítek mužů, žen i dětí a přicházely pod vedením vůdců, 

kteří se titulovali jako hrabata či vojvodové. Evropané na ně pohlíželi jako na cizí exotický 

prvek a označovali je za pohany, Saracény, Cikány. S příchodem do západní a střední Evropy 

se Romové ocitli v odlišném postavení oproti Balkánu. Nebyla zde tak vysoká poptávka po 

řemeslnících jako na jihovýchodě. Většinou se tedy Romové živili tancem a zpěvem, 

věštěním, handlováním s koňmi a v malé míře provozováním kovářského řemesla. Podle 

záznamu ze Švýcarska se dovídáme o špatně oblečených Romech vlastnících mnoho stříbra i 

                                                 
27 Tatjana ŠIŠKOVÁ ed., Menšiny a migranti v České republice, Portál, s.r.o., Praha 2001, s. 111 
28  http://www.vlada.cz/ , ze dne 25. 2. 2012 
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zlata. Pozdější záznamy z jiných zemí střední Evropy hovoří o poskytování jim almužny jako 

chudým poutníkům.  

Za důvod svého putování udávali pronásledování křesťanskou vírou. Tehdejší doba 

nepohlížela na poutníky jako na tuláky a proto je města podporovala. Postupem času se tento 

postoj začíná měnit. Ponejprv měli poutníci pravděpodobně vlastní prostředky k obživě, které 

později nahradila almužna. Z důvodů nemožnosti usazení nemohou Romové provozovat 

řemesla a někteří si začali prostředky k obživě opatřovat drobnými krádežemi. Vlivem 

antropologické odlišnosti, odlišnému způsobu odívání, pověstem i vlastním zkušenostem 

místní lidé zobecnili jednotlivé případy na celou skupinu a začali Romy pronásledovat. 

Španělsko bylo jednou z prvních zemí, která se pokusila o vyhoštění Romů. V roce 1500 

vydal německý císař Maxmilián verdikt, aby se Romové v Německu buď usadili, nebo ho 

opustili. Od 16. století byli pronásledováni po celém území západní a střední Evropy též 

z důvodů obvinění ze špionáže ve prospěch Turků. Muži byli potrestáni oběšením, ženy po 

vypálení cejchu vyhnáním ze země. Jako běžným trestem ve Španělsku a Francii bylo poslání 

na galeje nebo deportace do zámoří. V 17. a 18. století byli Romové na mnoha místech 

z důvodu potulování a asociálnosti postaveni mimo ochranu zákonů. Beztrestně je mohl 

kdokoli i zabít. 29  

Pravděpodobně  první   zmínku  o  Romech  v  Čechách  nalézáme   v   Dalimilově     kronice  

„O Kartasiech pohanských“. Roku 1242 přišlo do Čech na 500 Kartasů, údajně tatarských 

zvědů, velmi nezvykle a výstředně oděných. Říkalo se jim Kartasi, neboť o chléb prosili 

„kartas boh“. Podložené důkazy o výskytu Romů v Evropě existují až ve 14. století. Roku 

1339 uvádí popravčí kniha pánů z Rožmberka o počtu lupičů též „ cikána černého, Ondřejova 

 pacholka“. 30 Nejdříve jsou Romové přijímáni vlídně, avšak koncem 15. století začíná jejich 

pronásledování. Tvrdá opatření zavedl Leopold I. po třicetileté válce ve všech zemích 

rakouských. V nařízení Karla VI. z roku 1697 se přikazuje trestat muže i ženy na hrdle. 

Nařízení z roku 1726 umožňuje každého chyceného ihned pověsit. Postup Marie Terezie proti 

Romům je ponejprv také přísný, později je zde snaha o jejich rychlou asimilaci. Zakázala 

kočovný způsob života a chtěla vybudovat romské kolonie. Mělo dojít k násilnému odloučení 

dětí a zajištění jejich pravidelné školní docházky. Tento nově nastolený trend podporoval i 

císař Josef II. Pro usazování Romů byla příznivější situace na Moravě. Hrabě Kounic zde na 

svém panství nechává usadit jednu romskou rodinu z Uher a ta je základem tolerované 

                                                 
29 Eva Davidová, Cesty Romů 1945-1990., Olomouc 1995 
30 Ivan Gabal a kolektiv, Etnické menšiny ve střední Evropě, G plus G, Praha 1999, s. 154 
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romské populace na daných místech Moravy. V první polovině 19. století žijí Romové 

v Čechách neusazeni a okolní společností jsou spojovány s ostatními nežádoucími skupinami 

obyvatelstva.  

Odlišná situace je na Moravě, kde se touto dobou převážně v okresech Hodonín, Uherský 

Brod a Uherské Hradiště vytváří hustá síť romského osídlení. Vzniká zde kolem třiceti 

romských táborů. Současně vzrůstá počet obcí, kde je zastoupeno romské obyvatelstvo 

(v roce 1910 ve 109 obcích a po roce 1918 ve 134 obcích). Po vzniku Československé 

republiky zpočátku nedochází k zásadním změnám, proti Romům jsou stále uplatňovány 

rakousko-uherské právní normy. Dosavadní protiromská opatření  jsou shrnuta ve  výnosu 

vídeňského ministerstva vnitra z 14. 9. 1888-vyhošťování Romů s cizí státní příslušností, 

postrk a trestání kočovných Romů, vydávání dokladů domácím Romům. 31  

První negativní reakce venkovského obyvatelstva se objevovaly ve dvacátých letech, které se 

formou petice dožadovalo přijetí zákonů na omezení pohybu Romů. Přijetí zákona č. 

117/1927 Sb., o potulných Cikánech z 15. 7. 1927 a provedení soupisu Romů roku 1925 

(napočteno celkem 64 938 osob) bylo výsledkem reakcí. Přijatý zákon „o potulných 

Cikárech“ se vztahoval na kočovné Romy, tuláky a „osoby žijící po cikánském způsobu“. 

Vyjmenované osoby se musely podrobit úřednímu soupisu, na jehož základě bylo do roku 

1938 vydáno cca 36 000 tzv. cikánských legitimací, které sloužily k prokázání totožnosti 

těchto osob. Vedením evidence bylo pověřeno četnické pátrací ústředí v Praze. Kočování bylo 

povoleno na základě kočovnického listu. Tato diskriminační opatření mohla být užita i vůči 

Romům usazeným, protože jim obce nerady udělovaly domovské právo, čímž se na ně úředně 

hledělo jako na bezdomovce. V období první republiky se podařilo některým Romům úspěšně 

absolvovat středoškolská i vysokoškolská studia (např. právník Tomáš Holomek). Roku 1926 

je založena první škola pro Romské děti v Užhorodě, Romové si ji postavili sami, hudební 

škola vzniká v Košicích. Napříč diskriminačním opatřením je zřetelná postupná integrace 

menšiny do majoritní společnosti. 

Na území předválečného Československa žilo několik základních skupin. Převládá většina 

trvale usazených slovenských Romů, maďarští Romové žili v maďarském jazykovém 

prostředí, na Moravě se jednalo o usedlé moravské etnikum, po Čechách kočovali čeští 

Romové a v oblastech pohraničí převládali německy mluvící Sintové. Kočovní olašští 

Romové tvořili nejmenší skupinu. Nacistická opatřen k očištění árijské rasy zredukovala 
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početní stavy romské populace nejen u nás ale i v celé Evropě. V Německu byli Romové 

ponejprv vyloučeni ze společnosti a proveden jejich soupis. V následujících létech spolu 

s Romy z okupovaných oblastí Rakouska, Belgie, Holandska, Francie byli deportováni do 

koncentračních táborů. V Polsku, Sovětském svazu a Jugoslávii byli vybíjeni jednotkami SS. 

Na Slovensku byla část Romů zařazena k pracovním útvarům a cikánské osady přestěhovány 

na odlehlá území. Německá armáda spolu s Hlinkovými gardami v roce 1944 masakruje 

Romy a vypaluje jejich osady. Dochází ke zřízení internačního tábora v Dubnici, který je 

v důsledku vypuknutí tyfové epidemie na jaře roku 1945 vyvražděn německými vojáky. 

Nacistickou genocidu přežilo v českých zemích necelých 10% původního romského 

obyvatelstva, což bylo asi 500-600 osob. Odhadovaný celkový počet obětí romského 

holocaustu je od 200 000 do 500 000 osob. 32 

Po válce začala migrace Slovenských Romu, přicházeli za prací a směřovali převážně do 

průmyslových oblastí severních Čech a Moravy a pohraničí. Přicházeli z kulturně odlišného 

prostředí a příchod byl spojen s přerušením tradičních rodových vazeb uvnitř komunity i 

navenek. Rok 1948 znamenal pro Romy formální zrovnoprávnění, společensky však zůstávají 

na okraji. Od druhé poloviny padesátých let tehdejší socialistický režim přistoupil k otevřené 

politice menšin, je proveden soupis těchto osob a kočování je zakázáno zákonem. Osoby 

označené za kočovníky měly na základě prováděcích předpisů zakázáno vzdalovat se 

z určených míst usazení bez povolení. Na základě usnesení vlády v roce 1965 bylo 

rozhodnuto o rozptýlení nevyhovujících romských osad a přesídlení rodin. Na Slovensku je 

přestěhováno na 3 000 rodin z nichž  cca 500 rodin odchází do Čech. V českých zemích bylo 

zrušeno 49 osad, ve kterých žilo 435 rodin. Přesídlením komunit zanikl tradiční hodnotový 

systém uvnitř komunity a sociální vazby. Pozitivním přínosem byla likvidace sociálně a 

hygienicky nevyhovujících osad. Částečně dochází ke zlepšení zdravotní a sociální péče.33  

Demokratizace poměrů v roce 1968 umožnila Romům založit jejich první organizaci, Svaz 

Cikánů – Romů. Svaz se snažil propagovat jejich kulturu a pomáhat při řešení problémů. 

Státní orgány vyhlásily v 70. letech program společenské integrace Romů s částečnou 

podporou romského jazyka. Je ustavena Mezinárodní romská unie, na čemž mnělo 

Československo aktivní podíl. V r. 1973 byl Svaz zrušen a opět se uplatňovala asimilační 

politika. Až v polovině 80. let bylo umožněno v malých nákladech publikovat v romštině a 

hovořit o romské kultuře. Politika státních orgánů do r. 1989 měla vůči romské populaci dva 

hlavní aspekty. Na jedné straně došlo k formálnímu zrovnoprávnění Romů, k celkovému 
                                                 
32 Eva Davidová, Cesty Romů 1945-1990., Olomouc 1995 
33 Ivan Gabal a kolektiv, Etnické menšiny ve střední Evropě, G plus G, Praha 1999, 
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zlepšení jejich životní úrovně (materiální zajištění, přístup ke vzdělání …), na straně druhé 

k přetrhání tradičních rodových vazeb a norem. Menšina nemohla o svém osudu rozhodovat 

sama, byla pouze objektem státní politiky.34  

Po roce 1990 dochází k odchodu početných skupinek Romů z ČR do západních zemí a 

naopak k nám přicházejí Romové z Rumunska, bývalého SSSR, Slovenska a Jugoslávie. 

Berou ČR převážně jako tranzitní zemi a o azyl zde žádají jen, pokud se jim nepodaří dostat 

dál na západ. Početní stav Romů v České republice se pohyboval mezi 180 – 200 tisíci. 

Přesné číslo nelze stanovit, neboť se přihlásilo k romské národnosti při sčítání lidu v roce 

1991 pouhých 32 000 občanů. 35 Pro zajímavost uvádím údaje z následujících sčítání: rok 

2001 – 11 746 osob a  rok 2011 – pouze 5 199 osob. Z uvedených čísel je zřejmé, že velká 

část Romů se ke své původní národnosti již nehlásí. Asi 10% z celkového počtu tvoří skupina 

Olašských Romů, kteří mají nižší úroveň vzdělání, hůře komunikují s většinovou společností, 

neudržují styky s jinými romskými skupinami, nemají rádi pravidla. Všeobecně jsou 

považováni za méně adaptabilní.  

Romská komunita v současné ČR není homogenní. Mezi několika zde žijícími skupinami 

nejsou harmonické vztahy. Podstatné problémy s majoritou nemají potomci původního 

romského obyvatelstva. Oni však sami mají značné výhrady k Romům ze Slovenska a 

neudržují s nimi kontakt. Zapojení do procesu vzestupu Romů většinou odmítají. Převážná 

většina Romů na území Čech a Moravy je původem ze Slovenska (75-77%). Pro rozmanitost 

komunity lze jen stěží očekávat větší jednotu v úsilí o úspěšnou integraci. Jen velmi málo 

zastoupená romská inteligence nenachází masovou podporu pro své integrační snažení. Snaží 

se v maximální míře o odpoutání od svého původu a etnického prostředí. Romská integrace je 

velmi aktuální a citlivé téma současnosti, k jehož řešení je třeba vynaložit maximální úsilí 

celé společnosti a zajistit odpovídající finanční podporu. 36 

 

Afghánská menšina 

Navázání diplomatických styků v roce 1937 dává podnět k obchodnímu styku. Větší počet 

Afghánců se u nás objevil poté, co se v zemi dostala k moci prosovětská vláda. Kulturní 

dohoda z roku 1961 byla v roce 1981 rozšířena a v osmdesátých létech k nám přijelo studovat 

několik tisíc studentů.37 Stranické delegace a odboráři přijížděli na kratší pobyty, aby se 

                                                 
34 http: //škola.romea.cz 
35 Ivan Gabal a kolektiv, Etnické menšiny ve střední Evropě, G plus G, Praha 1999, s. 155 
36 zdroj dat-Ivan Gabal a kolektiv, Etnické menšiny ve střední Evropě, G plus G, Praha 1999 
37 Tatjana ŠIŠKOVÁ ed., Menšiny a migranti v České republice, Portál, s.r.o., Praha 2001, s. 48 
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seznámili se socialistickým způsobem života nebo na léčení. Po roce 1990 jsou styky 

s Afghánistánem prakticky přerušeny, počet studentů i ostatních rychle klesá, jen malé 

procento u nás získalo trvalý pobyt, nevytvořili vlastní komunitu a žijí rozptýleně. Vlny 

migrantů objevujících se u nás v závislosti na situaci v Afghánistánu nemají ČR za cílovou 

zemi, je pro ně jen přestupní stanicí při cestě do států západní Evropy, kde žijí jejich početné 

komunity. U nás se trvale usazuje jen ta část, které se nepodařilo dostat dál na západ. 

 

Albánská menšina 

Koncem 70. let 20. století etablovala albánská komunita v ČR. Nebyla početná, čítala 

přibližně 1 000 osob. Zajímavost ČR pro Albánce byla dána sousedstvím s Německem a 

Rakouskem a také příznivými cenami. Převážná většina příslušníků současné albánské 

menšiny u nás pochází z oblasti Kosova. Udržování zvykového práva zásadním způsobem 

ovlivňuje jejich hodnotový systém. Zakládá se na solidaritě, rovnosti v rodině, čestnosti a 

národní hrdosti. Základ společnosti je rodina, osou rodiny je dům. Není výjimkou, že 

v jednom domě bydlí až tři generace společně. Muži a ženy žijí ve vyhrazených místnostech, 

ženy stojí společensky v pozadí. Převážná část kosovských Albánců jsou 90% muslimové a 

jen cca 4% katolíci, kteří se usídlili ve velkých městech v Praze a Brně, kde provozují 

zlatnické obchody. V roce 1999 náš stát poskytl dočasné útočiště více než tisícovce Albánců 

vzhledem ke konfliktní situaci v Kosovu. Po uklidnění situace řada z nich projevila zájem o 

povolení dočasného pobytu.  

Odlišný životní styl je patrný na první pohled. Zakládají si na vnějším vzhledu, nosí značkové 

oblečení, tímto se dle jejich mínění zvyšuje společenská prestiž, majoritní společnost na toto 

může mít negativní názor, neboť žijí z podpory hostitelského státu. Ve večerních hodinách se 

rodiny Albánců scházejí na ulici, což Češi vnímají jako narušování obvyklého večerního klidu 

vzbuzující obavy z možné kriminality. Spory a dohady řeší v kavárnách, což dává zdání 

vedení zahálčivého života.38 

 

 

 

                                                 
38 zdroj dat – Tatjana ŠIŠKOVÁ ed., Menšiny a migranti v České republice, Portál, s.r.o., Praha 2001  
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3. Procesy migrace 

 

 3. 1. Migrační příčiny 

Hledání nových míst k trvalému usazení nabývá sociálního významu, pokud se stává jevem 

hromadným. Stěhování provází lidstvo od prvopočátku až po současnost. Skupiny migrujících 

osob působí na vznik i zánik celých kultur, osídlování nových území, míšení ras, vznik a 

zánik nových společenství. Pohyb obyvatelstva přináší dynamický rozvoj měst, co do počtu 

obyvatel tak i jejich sociálního rozvrstvení. Může se tak dít buď hromadně v celých 

organizovaných skupinách-celý kmen či národ přesídlí z místa na místo, nebo jde jen o 

individuální stěhování jedinců, rodin nebo malých skupinek současně nebo po sobě, 

motivovány stejnými pohnutkami, nejsou vnitřně spjati.  

Jak definovat pojem migrace? Nejspíše jako časově ohraničený proces přesunu osob mezi 

prostory vymezenými státními hranicemi. Migrace můžeme zkoumat z pohledu několika 

rovin i úhlů. Prvotním hlediskem je vůle, podle které dělíme migraci na dobrovolnou a 

vynucenou. Často mezi nimi nelze stanovit pevnou hranici, neboť dle účelu migrace může 

dobrovolnost splynout s donucením. Nejběžnějšími případy migrace dobrovolné je opuštění 

vlasti z důvodů zahraničního studia, scelování rodin, zaměstnání nebo i jiných osobních 

důvodů. Vynucená migraci je dána většinou nepříznivými podmínkami v zemi původu, 

snahou vyhnout se pronásledování, represi, přírodním katastrofám, ozbrojeným konfliktům, 

nebo jiným situacím, které představují ohrožení života a osobní svobody. 

Časové hledisko je dalším parametrem dělení migrace. Překročením mezinárodně uznávaných 

hranic a pobytem v jiné zemi po dobu delší jednoho roku se stává člověk migrantem. Takto 

široká definice postihuje více než 150 milionů lidí na celém světě, tj. 3% populace planety dle 

údajů z roku 2 000. Počet migrantů se oproti roku 1975 zdvojnásobil. Do této kategorie 

v rozvinutých zemích spadá každý desátý člověk, proti jednomu ze sedmdesáti v zemích 

třetího světa. 39  Nejvyšší počet migrantů se usadil v Evropě (cca 56 milionů), v Asii (cca 50 

milionů) a v Severní Americe (cca 41 milionů). Překročením mezinárodních hranic a 

splněním podmínek vymezených v Ženevské úmluvě, stává se uprchlíkem. Jejich problémy se 

zabývá zvláštní agentura OSN Úřad Vysokého komisaře pro uprchlíky. Odhady hovoří 

bezmála o 14 milionech osob.  

                                                 
39 http:// migraceonline.cz/ ze dne 25. 2. 2012 
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Dochází-li k migraci pouze ve vnitřním prostoru státu, jedná se o další typ - vnitřní migraci. 

Byla typická ve druhé polovině dvacátého století, kdy docházelo k odchodu venkovského 

obyvatelstva do měst. Koncem tisíciletí je tomu naopak, lidé nechtějí žít v průmyslových 

centrech a tak se přesouvají do předměstských částí a blízkých venkovských sídel, které hojně 

vznikají. Je-li člověk donucen k vnitřní migraci, stává se vnitřně vysídlenou osobou. 

Odhadovaný počet takových osob je 22-25 milionů. I přes silnou sepjatost lidí s místem 

pobytu odjakživa dochází k dalším přesunům na jiná příhodnější místa. Místní usazené 

komunity příliv nových skupin nevnímaly vždy pozitivně, bránily se přijímat chudé, 

nemocné, zločince a naopak vstřícné byly vůči těm, co přinášely bohatství, pokrok a umění.  

Lidé jsou k přesunům motivováni různými příčinami a důvody. Stěhují se za půdou na 

základě objevení nových lokalit (jižní Afrika 1830, osidlování dalekého západu v Americe), 

nebo jsou přinuceni opustit svoji domovinu v důsledku přírodních a sociálních katastrof (hlad 

v Irsku 1845 a Rusku 1922), či náboženských a politických důvodů. Počet politicky 

motivované emigrace je vůči hospodářské zanedbatelný, obdobně je to i s náboženskou 

emigrací. Vystěhovalci z náboženských a politických důvodů měli většinou velký význam pro 

hospodářský a kulturní rozvoj cílových zemí. Vypuzení protestantů z Itálie a Nizozemí 

katolíky do Anglie, Francie, Německa a Švýcarska vedlo k rychlejšímu hospodářskému 

rozmachu těchto zemí. Politicky motivované stěhování ve dvacátém století sehrálo důležitou 

roli ve snaze o stejnorodost daného národnostního území a tím odstranění napětí mezi 

národnostními menšinami. Sociální migrace může někdy přerůst v sociální epidemii a stát se 

v chudých krajích sociálním zvykem (Polsko, Itálie přelom 19.-20. století). Tento jev s sebou 

přináší však i velký kulturní význam. Dochází k poznávání nových kultur a k jejich 

následnému míšení. Nebo jsou naopak přistěhovalci stávajícím kulturním prostředím 

asimilováni, přejímají jeho kulturu a vzdělanost.  

K míšení ras dochází i po stránce biologické. V Evropě dnes v důsledku migračních proudů 

nenajdeme mnoho rasově čistých typů. Tento trend vede ke zvyšování rasového antagonismu, 

který je obranou proti rasovému míšení. Jako příklad lze uvést nucenou imigraci negrů-otroků 

do Spojených států amerických.  

Ve středověké Evropě proběhlo mnoho významných migračních vln. Mezi nejznámější 

můžeme zařadit stěhování národů (3.-6. století), vpád Arabů (7.-8. století) a vpád Turků do 

střední Evropy (14.-15. století). Příčinu tohoto rozsáhlého pohybu můžeme hledat ve 

významných demografických změnách, zejména v nárůstu počtu obyvatelstva, způsobu 

zajišťování obživy, spočívajícího v přechodu od pastevectví k usedlému způsobu 
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hospodaření. Obdělávání půdy primitivními způsoby zapříčinilo její rychlé znehodnocení a 

bylo třeba najít nové zemědělské oblasti. V případě úspěšné výpravy při hledání nových 

oblastí získali vůdci nejen hojnou kořist, ale i vážnost a prestiž u příslušníků kmene. Častým 

podnětem k opuštění území byly také rozpínavé tendence jiných kmenů. Vpád nomádských 

Hunů z asijských stepí do Evropy roku 375 donutil k odchodu původní germánské kmeny 

směrem na jih. Následkem bylo nové rozmístění kmenů v celé Evropě.  

Následná migrace počínající 17. stoletím doznala velkých změn. Namísto celých národů a 

větších skupin mění místo svého pobytu především rodiny a jednotlivci. K tomuto kroku je 

vedli především ekonomické důvody, neboť možnost obživy byla lépe dostupná ve větších 

městech a oblastech úspěšného hospodářského rozvoje. Dalším faktorem byla touha po 

svobodě náboženské i politické. V době od 17. století do II. světové války se v rámci největší 

mezinárodní migrační vlny v dějinách přesunulo kolem 65 milionu lidí z Evropy do severní a 

jižní Ameriky a dalších 17 milionů odešlo do Afriky a Austrálie. 40  V důsledku migrace 

dochází často k dalekosáhlým následkům, některá území se vyklidňují, a jiná naopak. Příliv 

obyvatelstva je především do oblastí, ve kterých byly objeveny zdroje nerostného bohatství 

(zlatá horečka v Kalifornii a na Aljašce), a dále do industrializovaných území a měst v období 

19. a 20. století, kdy dochází k velice rychlému růstu průmyslových odvětví a vzniká potřeba 

nových pracovních sil.  

 

3. 2. Migrační trendy 

Ve dvacátém století zapříčinily nový typ nucené hromadné migrace v Evropě totalitní 

politické režimy. Přes třicet milionů lidí bylo vysídleno nebo zlikvidováno během druhé 

světové války, v poválečném období následovala vlna vysídlení asi deseti milionů Němců a 

jejich potomků z Východní Evropy. Masová nucená migrace následovala rozdělení Indie a 

Pákistánu, které si vynutilo přesuny téměř 18 milionů lidí. Stejně tak vytvoření Izraele, které 

mělo za následek milion palestinských uprchlíků. Přes 600 tisíc lidí opustilo oblast po 

skončení vietnamské války, sovětská invaze byla impulsem milionům Afghánců k odchodu 

do Iráku a Pákistánu. Vlny migrace pokračovaly v osmdesátých a devadesátých létech 

dvacátého století v mnoha částech světa. Občanská válka v Somálsku a Etiopii ve spojení 

s dlouhotrvajícím suchem, donutila lidi k přesunu do měst a sousedních států. Emigrace 

stovky tisíc Kurdů z Iráku do Turecka a Iránu, rozdělení Jugoslávie vedlo v první polovině 

                                                 
40 http://migraceonline.cz/ , ze dne 27. 2. 2012  
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devadesátých let k migračním vlnám nejen v rámci etnického sjednocování uvnitř státu, ale 

také k mezinárodní migraci. 41  

Důvody migrace v současnosti lze převážně spatřovat v rozdílném ekonomickém potenciálu 

jednotlivých světadílů, síle ekonomik států a také dosahované životní úrovně jejich obyvatel. 

Dopravní propojenost kontinentů, odstraňování překážek volného pohybu mezi státy 

významným způsobem usnadňují migraci. Volný, státem neřízený pohyb osob 

z hospodářských důvodů má v současné době převládající trend. Je žádoucí využití současné 

dynamika migrace a zároveň potlačit její negativní dopady. Zavedením migračních programů 

se jeví jako jedno z řešení k potlačení těžko kontrolovatelné migrace nelegální. 

Charakteristické pro současné období je velká sociální mobilita, jejímž následkem je velká 

migrace mezinárodní i vnitrostátní. Natalita původního obyvatelstva států střední a západní 

Evropy má stagnující a někde i mírně klesající tendenci oproti převládající natalitě 

přistěhovalců.  

K motivačním změnám migračních důvodů dochází i v České republice. Ekonomické a 

společenské využití přistěhovalectví se staví do popředí vůči ochraně před nežádoucí 

imigrací. Jestli můžeme do budoucna počítat s imigrací jako jedním z efektivních nástrojů 

k řešení ekonomického rozkvětu naší země, je otázkou. K podstatnému zvýšení zájmu 

migrantů o ČR dochází jejím vstupem do EU. Nově vzniklé ekonomické možnosti jsou lákavé 

nejen pro občany EU, ale zejména pro migranty z hospodářsky zaostalejších zemí východní 

Evropy. Dle odborníků je sorpční schopnost České republiky nejméně 10%, což znamená 

možnost implementovat až milion cizích státních příslušníků. Současné statistiky udávají 430 

tisíc legálně pobývajících cizinců, tj. 4% populace. Při porovnání s procentuelním 

zastoupením v ostatních státech EU je hodnotou podprůměrnou.  

Zhoršující se demografická situace v Evropě postihuje též ČR a podle předpokladů nastane 

výrazný deficit lidí produktivního věku. Vzniku této situace se snaží vláda zabránit podporou 

legální migrace kvalifikovaných pracovníků formou různých programů a projektů. Zájem je 

především o vysokoškolsky vzdělané odborníky, pro které jsou podmínky získání pracovních 

a pobytových povolení příznivější, tato situace se vztahuje též na jejich rodiny. Vzhledem 

k podpoře legální migrace je zapotřebí pozitivního působení na myšlení společnosti a tím 

předcházení vzniku negativistických postojů, které by mohly přerůst až v nenávist vůči 

přistěhovalcům. Česká společnost musí sama dojít k závěrům o prospěšnosti nově příchozích 

pro ni samu, že nejsou přítěží, neberou nám práci, jsou pro ni inspirací a obohacují její život. 
                                                 
41 http://migraceonline.cz/, ze dne 28. 2. 2012 
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Pochopením pozitivního přínosu se předejde podporování xenofobních nálad, společnost se 

přesune do pozice tolerance. 

Z pohledu hospodářského rozvoje je migrace vítaným jevem, neboť cizinci jsou zařazováni na 

pracovní pozice, o které čeští občané nemají zájem. Jedná se převážně o těžkou fyzickou práci 

nevyžadující vysokou kvalifikaci za níž jsou špatně finančně ohodnoceni. Převažuje příliv 

osob mladšího věku mužské populace v plné pracovní výkonnosti, což kladně ovlivňuje 

demografické složení společnosti. Výhledově se i nadále předpokládá kladná imigrace na 

území ČR.  

 

 

3. 3. Integrační modely 

Naplnění trhu pracovních sil působením imigrace způsobuje mnoho problémů a nutí nás čím 

dále více se zamýšlet nad otázkou soužití odlišných kultur. Dochází ke střetu odlišných tradic 

v oblastech rodinného, partnerského, či společenského života. Otevřenost majoritní 

společnosti vůči minoritním skupinám je závislá na jejich postavení, způsobech, komunikaci a 

schopnosti přizpůsobení se novým podmínkám. Musí počítat s dlouhodobostí a složitostí 

procesu adaptace na podmínky většinové společnosti.  

Podoby adaptace mohou být různorodé. Počínaje asimilací (splynutí se společností) přes 

sociálněekonomickou marginalizaci (vytlačení na okraj společnosti) až po naprostou 

segregaci (odmítnutí majoritní společností). Model asimilace vysvětluje adaptaci migranta 

jako přirozený proces, končící po čase splynutím s majoritní společností, respektive jakýmsi 

rozpuštěním se v ní bez zachování své kulturní identity. Po této teorii přichází model 

„tavícího se kotle“, který implicitně přiznává minoritě určitou zanedbatelnou národotvornou 

roli. Na měnící se migrační realitu dnes reaguje tzv. koncept „salátové mísy“, který vyjadřuje 

soužití (etnických skupin mezi sebou i s majoritou) vedle sebe ve vzájemné komunikaci 

rozdílné intenzity. Proces končí nikoliv strukturální asimilací, nýbrž strukturální integrací.42  

Ta nese v sobě všeobecnou rovnoprávnost imigrantů s majoritní populací, včetně možnosti 

zachovat si do jisté míry specifické rysy etnika. V současných vyspělých demokraciích zatím 

mnozí imigranti nedosáhli strukturální integrace, nýbrž pouze určitých dílčích integrací, což 

s sebou nese více či méně diskriminační postavení.  

                                                 
42 Tatjana ŠIŠKOVÁ ed., Menšiny a migranti v České republice, Portál, s.r.o., Praha 2001,   
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Na mikroúrovni se dnes ve světě prosazují zhruba tři základní modely imigrační politiky. Při 

značném stupni zjednodušení je lze charakterizovat takto ( Castles, 1995; podobně Castles a 

Miller, 1993) : 

 

1. Diskriminační model (tzv. differential exclusion) je založen na návratném pobytu cizinců. 

Imigranti jsou začleněni do určité společenské sféry ( např. na trh práce), ale není jim 

umožněno vstoupit do ostatních oblastí – jako např. do široce definovaného systému sociální 

péče, nemohou získat občanství, participovat na politickém životě (účastnit se voleb) apod., 

právní mechanismy i praxe působí ve směru odrazení a znemožnění přístupu cizincům do 

mnohých sfér života, což ve svém důsledku cizince socioekonomicky znevýhodňuje.  

 

2. Asimilační model stojí na jednostranném procesu rychlé a jednoduché adaptace migranta 

do nové společnosti. Očekává se, že za rychlé umožnění získání občanství, práv a povinností 

majoritní populace imigrant zaplatí ztrátou svého mateřského jazyka, svých specifických 

kulturních a sociálních rysů, což má vést k rychlé asimilaci do majoritní společnosti.  

 

3. Multikulturní (pluralitní) model  podporuje odlišnost minority od majoritní populace. 

Obě se liší jazykem, kulturou, sociálními vztahy i spolkovým životem po několik generací.   

Imigrantům jsou dána stejná práva ve všech společenských sférách, aniž by se očekávalo, že 

se vzdají svých specifik. Naopak, na specifice minorit se staví a stát všemožně intervenuje ve 

směru podpory jejich rozvoje. 43 

Popisované modely se v současnosti víceméně v čisté formě nevyskytují. U většiny zemí je 

snaha přiklánět se k jednomu modelu, ale většinou jej doplňují aspekty těch ostatních. Z praxe 

je zřejmé, že adaptace dosahuje vyššího stupně až u druhé či třetí generace imigrantů. Někdy 

však může nastat situace opačná - imigranti se snaží o zpětné přiblížení k původní kultuře.  

 

 

                                                 
 43 Tatjana ŠIŠKOVÁ ed., Menšiny a migranti v České republice, Portál, s.r.o., Praha 2001, s. 24,25 
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4. Právní úpravy 

      

Postavení menšin vůči majoritní společnosti nelze brát na lehkou váhu. Historie ukázala, že se 

toto soužití neobejde bez problémů, které je nutno řešit. V minulosti se vůči problémovým 

skupinám uplatňovala převážně represivní opatření a tyto skupiny byly vytěsňovány na okraj 

společnosti. Majoritní společnost je neuznávala a tak se mohli jen velmi těžce prosadit a 

získat lepší společenské postavení. 

K zásadním změnám v řešení otázek a přístupu k menšinám dochází až po druhé světové 

válce a ustálení národnostní struktury státu (odsuny německého obyvatelstva). Dochází 

k prvním pokusům o integraci do této doby perzekuovaných skupin. V pohraničních oblastech 

státu jsou jim přidělovány zemědělské usedlosti a domky po nuceně vysídleném německém 

obyvatelstvu. Začíná se projevovat snaha o zvýšení vzdělanosti příslušníků těchto menšin, 

hlavně však jejich potomků. Jedná se převážně o slovenské Romy, kteří v českém pohraničí 

hledají novou budoucnost. V této skupině populace byla dost značná negramotnost. Již v této 

době si tehdejší političtí představitelé uvědomovali, že vzdělanost je krok správným směrem 

při začleňování romských skupin do většinové společnosti. Romské obyvatelstvo bylo 

usídlováno v malých skupinkách na území jednotlivých obcí, tím nedocházelo k vytváření 

velkých společenství v dané lokalitě. Snaha státních orgánů o asimilaci a potlačení 

svébytnosti u romských rodin ne o integraci.  

Obyvatelstvo hlásící se k romské národnosti bylo pod neustálou kontrolou tehdejších orgánů 

moci a v případě nedodržování po nich vyžadovaného způsobu života (chodit do zaměstnání, 

posílat děti do školy….), byly proti němu uplatňovány sankce. Tento přístup byl jedním 

z důvodů, že převážná část romského obyvatelstva se oficiálně ke své původní národnosti 

nehlásila, což bylo zřejmé z výsledků statistik.  

Rok 1989 znamená pro Českou republiku zásadní změnu v jejím politickém uspořádání. 

Přechod k státoprávnímu uspořádání, založeném na demokratických principech přineslo 

zákonitě i jiný pohled na přístup k menšinám všeobecně. Dochází k legislativním změnám 

(být zaměstnán není povinnost) a začíná se budovat nový sociální systém zajištění občanů. 

Vzhledem ke snaze o vstup do společenství evropských států, musí náš stát splňovat kritéria a 

podmínky s tím související. Jedná se o tzv. Kodaňská kritéria, kterými Evropská rada 

stanovila požadavky pro přistoupení nových států k Evropské unii. Mezi tyto požadavky 

mimo jiné patří i povinnost státu mít stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát a 

dodržování lidských práv a práv menšin.  
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Na základě plnění požadavků vyplývajících z této úmluvy jsou prováděna různá opatření 

zaměřená ke sjednocení naší legislativy s Evropskou unií v klíčových oblastech. Tím jsou 

ještě více posíleny demokratické principy státního zřízení a zajištěny právní jistoty občanů. 

Danou problematiku upravují jak normy mezinárodního práva, tak i normy práva národního. 

Česká republika ratifikovala mnoho mezinárodních smluv, ve kterých jsou zakotvena 

základní lidská práva a práva národnostních menšin. I naše legislativa tuto problematiku 

upravuje e to normami různé právní síly. 

 

 

4. 1. Mezinárodní smlouvy 

 

4.1.1. Proces schvalování mezinárodních smluv v České republice 

 

Vídeňská úmluva o smluvním právu z 23. 5. 1969 řeší problematiku uzavírání smluv 

v mezinárodním právu. Tato úmluva vstoupila 28. 8. 1987 v platnost pro Českou republiku. 

V dohodě se stanoví, co je považováno za mezinárodní smlouvu, jaká má být forma a 

pojmenování. Může se tedy jednat o smlouvu, úmluvu, pakt, protokol, chartu či konvenci. 

Podle počtu účastníků může být bilaterální (dvoustranná) nebo multilaterální (vícestranná). 

Vznikne-li po uzavření vícestranné mezinárodní smlouvy nemožnost přistoupení dalších států, 

hovoříme o smlouvě plurilaterální. Základem vzniku mezinárodní smlouvy jsou jednání 

zúčastněných států nebo mezinárodních organizací.  

Pravomoc ke sjednávání mezinárodních smluv je v ČR dána Ústavou prezidentu republiky, 

tuto pravomoc však může přenést na vládu nebo jejího člena. Navrhovaný text je 

projednáván, popřípadě upraven a sepsán jako budoucí smlouva. V případě shody 

vyjednavačů všech zainteresovaných států či organizací s textem, autentifikují jej (podepíší) a 

tím se text smlouvy stává konečným. Dalším postupem je hlasování v parlamentech 

dotčených států, které buďto vysloví souhlas s jejím uzavřením nebo přistoupením v případě 

již existující smlouvy. Dle Ústavy ČR se rozlišují tzv. prezidentské smlouvy, vyžadující 

souhlas parlamentu (smlouvy o lidských právech a základních svobodách, hospodářské 

smlouvy obecné povahy, politické smlouvy a smlouvy, k jejichž provedení je zapotřebí 

zákona) a ostatní smlouvy (vládní a resortní). V případě souhlasného stanoviska parlamentu 

následuje další krok – proces ratifikace. 
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Význam pojmu ratifikace mezinárodní smlouvy je závazné potvrzení platnosti dokumentu 

zvláštní důležitosti (souhlas státu být definitivně vázán touto smlouvou). Jedná se o formální 

akt slavnostního potvrzení zpravidla hlavou státu, v ČR je k tomuto kroku výlučně oprávněn 

prezident republiky. Zákonnou oporu má proces přijímání a uplatňování mezinárodních smluv 

v Ústavě České republiky, konkrétně v článku 49, 63, 10, 10a. Mezinárodní smlouva se stává 

platnou teprve podpisem prezidenta, čímž je ukončen ratifikační proces z hlediska národního 

práva. Z pohledu mezinárodního práva je ratifikace ukončena až uložením podepsaných listin 

u depozitáře mezinárodní smlouvy. 44  

 

4.1.2. Vybrané normy mezinárodního práva 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod  

 

V Římě 4. listopadu roku 1950 byla podepsána prvními signatáři Evropská úmluva o lidských 

právech. Je mezinárodní smlouvou, kterou se velký počet států zavázal dodržovat základní 

práva jednotlivce. Je nástrojem Rady Evropy a nabyla účinnosti dne 3. září 1953. Postupem 

času se z původních dvanácti signatářských států (Dánsko, Francie, Belgie, Itálie, Island, 

Irsko, SRN, Lucembursko, Velká Británie, Norsko, Nizozemí a Turecko) rozrostl počet 

vysokých smluvních stran na 45. Jejími účastníky jsou mimo Švýcarska všechny evropské 

země i Rusko a zakavkazské republiky.  

Také tehdejší ČSFR přistoupila k Úmluvě. Dne 21. února 1991 byla podepsána a k formální 

ratifikaci došlo dne 18. března 1992. Tímto aktem se republika zavázala zaručit svým 

občanům standardní západoevropskou úroveň ochrany lidských práv, která jsou formulována 

nejen v Úmluvě samotné, ale i v dodatkových protokolech. Opčních (dodatkových) protokolů 

je celkem 14 a podstatně rozšiřují katalog základních práv a svobod.  

Poslední Čtrnáctý dodatkový protokol, kterým se mění kontrolní systém Úmluvy, byl 

podepsán jménem České republiky 29. června 2005 ve Štrasburku. Parlament vyslovil 

s protokolem souhlas a prezident jej ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena u depozitáře 

Protokolu dne 19. května 2006. Protokol vstupuje v platnost na základě svého článku 19 dne 

1. června 2010 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku. 

Výjimečnost Úmluvy je dána  ustavením nové instituce - Evropský soud pro lidská práva se 

sídlem ve Štrasburku. Mohou se na ni obracet občané signatářských států s individuálními 

                                                 
44 Zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava České republiky 



 41

stížnostmi na porušení práv zakotvených v Úmluvě a Protokolech, pokud jim nebyla 

poskytnuta ochrana vnitrostátními orgány.   

K základním právům chráněným jednotlivými články Úmluvy a jejími dodatky patří např.: 

právo na život, zákaz mučení, zákaz otroctví a otrocké práce, právo na osobní svobodu a 

bezpečnost, právo na spravedlivý proces, právo na ochranu soukromí, svoboda smýšlení, 

svoboda projevu, svoboda shromažďování a sdružování, právo uzavřít manželství, zákaz 

diskriminace, ochrana soukromého vlastnictví, právo opustit svou zemi a vrátit se zpět, zákaz 

trestu smrti, apod. 

 

Ochrana menšin je zakotvena v čl. 14 Úmluvy: 

 

Zákaz diskriminace 

Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 

založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické 

nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, 

majetek, rod nebo jiné postavení. 45 

 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

Tento pakt byl vyhlášen 16. 12. 1966 Valným shromážděním OSN v New Yorku rezolucí 

2200A (XXI). S platností od 3. 1. 1976. Patří mezi základní úmluvy o lidských právech. 

Jménem tehdejší ČSSR byl pakt dne 7. října 1968 podepsán v New Yorku.   

S oběma pakty vyslovilo souhlas dne 11. listopadu 1975 Federální shromáždění 

Československé socialistické republiky. Prezident republiky ratifikoval Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech s prohlášením k článku 48 odstavci 1 a Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech s prohlášením k článku 26 odstavci 1. 

Ratifikační listiny Československé socialistické republiky byly uloženy u generálního 

tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře obou paktů, dne 23. prosince 1975. 

Tento Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech vstoupil v platnost 

na základě svého článku 27 dnem 3. ledna 1976 a pro ČSSR vstoupil v platnost dnem  

23. března 1976. 

                                                 
45 http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-protokolu-
c-14-k-umluve-o-ochrane-lidskych-prav-a-zakladnich-svobod-17765.html 
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Po pádu totalitního režimu v roce 1989 a rozpadu ČSFR v roce 1992 se nástupnická Česká 

republika stává sukcesorem Paktu od 1. ledna 1993. 

V tomto dokumentu je zakotven rovný přístup ke všem právům plynoucích z úmluvy: 

Část II -  Čl. 2 

2. Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zaručí, že práva formulovaná v tomto Paktu 

budou se uskutečňovat bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, 

náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního a sociálního původu, majetku, 

rodu nebo jiného postavení. 46 

 

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků     

Jedná se o jeden z dokumentů Rady Evropy, jehož ratifikací je podmíněn vstup kandidátského 

státu do Evropské unie. Je součástí katalogu smluv Rady Evropy o lidských právech a 

základních svobodách. Cílem smluv je ochrana a rozvoj regionálních a menšinových jazyků a 

tím podpořit zachování a rozvoj evropského kulturního bohatství a tradic. 5. listopadu 1992 

byla otevřena k podpisu členským státům ve Štrasburku a vláda ČR vyslovila s podpisem 

Charty souhlas s výhradou ratifikace (usnesením č. 1029/2000 ze dne 16. září 2000). Smlouva 

byla za Českou republiku podepsána vedoucím naší stálé mise při Radě Evropy dne 9. 

listopadu 2000. Hlavní důraz klade Charta na používání regionálních či menšinových jazyků 

ve veřejném a osobním životě. S ohledem na předmět úpravy a vnitřní členění je Charta 

jednou z nejcitlivějších a nejsložitějších smluv v rámci stávající smluvní základny Rady 

Evropy (197 smluv).  

Parlament České republiky vyslovil souhlas s Chartou a prezident republiky ji následně 

ratifikoval. Dne 15. listopadu 2006 byla uložena ratifikační listiny u generálního tajemníka 

Rady Evropy, depozitáře Charty. Charta vstoupila v platnost na základě svého článku 19 

odst. 1 dne 1. března 1998. Pro Českou republiku vstupuje v platnost podle odstavce 2 téhož 

článku dne 1. března 2007. 

Vzhledem k absenci obecné právní úpravy úředního jazyka v ČR, se pro účely Charty za 

menšinové jazyky považují ty jazyky, které splňují podmínky článku 1 písm. a). V souladu 

s Chartou Česká republika prohlásila, že za menšinové jazyky, kterými se hovoří na jejím 

území, považuje slovenštinu, polštinu, němčinu a romštinu. Vůči těmto jazykům bude 

uplatňovat ustanovení části II. Charty, k čemuž se dobrovolně zavázala. 

                                                 
46 http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020104, ze dne 21. 3. 2012 
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Při ratifikaci Charty bylo učiněno následující prohlášení: „Česká republika prohlašuje, že 

přijatá ustanovení Charty bude uplatňovat v souladu se svým ústavním pořádkem a 

příslušnými mezinárodními smlouvami, jimiž je vázána.“ 47 

 

Amsterodamská smlouva 

Touto smlouvou se mění Smlouva o Evropské unii, smlouvy o založení Evropských 

společenství a další související akty. Přijata byla na zasedání Evropské rady v Amsterodamu 

konaného 16.- 17. června 1997 a následně 2. října 1997 podepsána patnácti ministry 

zahraničních věcí členských států. V platnost vstoupila smlouva po ratifikaci všemi členskými 

státy 1. května 1999, tj. první den následujícího měsíce po ratifikaci smlouvy posledním 

členským státem.  

Z právního pohledu mění Amsterodamská smlouva určitá ustanovení ve výše zmiňovaných 

dokumentech, které však nenahrazuje, spíše stojí vedle nich, úplná znění těchto smluv jsou 

k ní připojena.  

 

Některé důležité změny, které přinesla Amsterodamská smlouva: 

•  Evropská rada bude moci označit členský stát, jenž se neřídí základními zásadami EU 

(svoboda, demokracie, lidská práva a základní svobody, právní stát) a hrubě je porušuje. 

Takovému státu mohou být, za stálé platnosti povinností, pozastavena některá práva, zejména 

právo hlasování v Radě EU 

• v rámci rozvoje Unie jako oblasti svobody, bezpečnosti a práva bude mít Rada právo na 

návrh Komise a po konzultaci s parlamentem rozhodovat o vybraných otázkách vízové 

povinnosti 

• začlenila Schengenskou smlouvu do právního systému Evropské unie  

• doplnění, přečíslování a konsolidace Smlouvy o EU a Smlouvy o EHS 48 

 

Mimo jiná ujednání Amsterodamské smlouvy jsou z hlediska práv menšin důležitá ustanovení 

čl. 12 a čl. 13.  

Článkem 12 je stanoven zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti a je jím dána 

možnost Radě přijímat podle čl. 251 pravidla zakazující takovou diskriminaci. 

                                                 
47 http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/sdeleni-ministerstva-zahranicnich-veci-o-sjednani-podpisu-
evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-15931.html?mail , ze dne 21.3. 2012 
48http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_3_cs.htm  (20. 3. 12)  
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V článku 13 je dáno oprávnění Radě na návrh Komise a po konzultaci s Evropským 

parlamentem učinit jednomyslné opatření k potírání diskriminace z důvodu pohlaví,  

rasového nebo etnického původu, víry nebo světového názoru, invalidity, věku nebo sexuální 

orientace. 49 

   

Charta základních práv EU 

Podle aktuálního českého překladu se dokument obvykle nazývá Listina základních práv 

Evropské unie.   

Na zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem v červnu 1999 bylo rozhodnuto o sepsání 

návrhu dokumentu sumarizujícího základní práva občanů Evropské unie. Návrh měl být 

vypracován do konce roku 2000. Cílem nového dokumentu bylo sjednocení základních práv 

na úrovni Unie do jediného dokumentu a tím zvýšit povědomí o těchto právech. 

Podkladem k vypracování byly smlouvy Společenství a mezinárodní úmluvy (zejména 

Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950 a Evropská sociální charta z roku 1989). 

Současně je založena na vydaných deklaracích Evropského parlamentu a ústavních tradicích 

členských států Evropské unie.  

Během práce na Listině (započala 17. prosince 1999) byla zjišťována stanoviska 

Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, Evropského ombudsmana i dalších 

orgánů, sociálních skupin či oslovených expertů. 

Vytvořený předběžný návrh Listiny byl předložen Evropskou radou na jejím zasedání 

v prosinci Evropské komisy a Parlamentu s výzvou společného vyhlášení Listiny základních 

práv Evropské unie. K deklarování Listiny došlo 7. prosince 2000 během zasedání Evropské 

rady v Nice. Zmíněný dokument nenabyl právní závaznosti, přesto se však všechny členské 

stády zavázaly dodržovat její ustanovení.  

Máli dojít k včlenění do smluv a tím i přijetí Listiny bylo součástí debat o ratifikaci 

Lisabonské smlouvy. Ve svém textu odkazuje Lisabonská smlouva na Listinu základních práv 

Evropské unie. V souvislosti s dokončováním textu Lisabonské smlouvy došlo v roce 2007 

k novelizaci znění Listiny. Úplný název novelizovaného dokumentu v současnosti je Listina 

základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném dne 12. 

prosince 2007. 

                                                 
49 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_3_cs.htm  (21. 3. 12) 
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Ratifikací Lisabonské smlouvy všemi členskými státy EU se stává Listina základních práv 

Evropské unie právně závaznou. 50 

Listina je rozčleněna do sedmi hlav a jednotlivá práva jsou k nim podřazena podle objektu 

ochrany tj. důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva, soudnictví a obecná 

ustanovení upravující výklad a použití listiny. Z pohledu menšin jsou důležitá ustanovení 

článků: čl. 21 zakazující jakoukoliv diskriminaci; čl. 22 zajištění kulturní a jazykové 

rozmanitosti; čl. 18 ukotvuje právo na azyl.  

 

Kodaňská kritéria 1993  

Základními hodnotami Evropské unie jsou lidská práva, demokracie a právní stát. Je na těchto 

hodnotách založena a tyto hodnoty jsou společné všem členským státům, jsou zakotveny 

v zakládající smlouvě. Státy, které se chtějí stát plnohodnotnými členy EU, musí dodržovat 

lidská práva. Vzhledem k předpokladu rozšiřování Unie o země střední a východní Evropy 

vyvstala potřeba stanovení určitých kritérií pro kandidátské země, které musí splnit před 

vstupem do Unie.  

Kritéria byla stanovena na summitu Evropské rady konaném v Kodani ve dnech 21.- 22. 

června 1993. Podle místa přijetí hovoříme tedy o tzv. kodaňských kritériích.  

Dělí se na skupinu politických a ekonomických kritérií: 

Politická kritéria – kandidátská země musí mít stabilní instituce zajišťující demokracii, právní 

stát, dodržování lidských práv a práv menšin. 

Ekonomická kritéria – země musí mít fungující tržní ekonomiku schopnou vypořádat se 

s konkurenčními tlaky uvnitř Unie, vynutitelnost práva, cenová stabilita, udržitelnost 

veřejných financí.  

Jako další byl specifikován požadavek postupného přizpůsobování národní legislativy 

legislativě EU. 51  

  

Lisabonská smlouva 

Tato mezinárodní smlouva, která byla podepsána dne 13. prosince 2007 v Lisabonu a 

následně ratifikována všemi členskými státy EU dne 3. listopadu 2009, vstoupila v platnost 

dne 1. prosince 2009 za účelem reformy instituce Evropské unie a jejího fungování.  Jejím 
                                                 
50 http://www.euroskop.cz/627/sekce/charta-zakladnich-prav-eu/,  ze dne 22. 3. 2012 
51 http://eur-lex.europa.eu/cs/dossier/dossier_38.htm , ze dne 20. 3. 2012 
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posláním nebylo nahradit již uzavřené smlouvy, ale změnit je takovým způsobem, aby 

v upravené podobě byly i nadále v platnosti. Mezi nejvýznamnější změny patří udělení 

rozsáhlejších pravomocí Evropskému parlamentu, který změnil se systém hlasování v Radě, 

zavedla se tzv. občanská iniciativa, dále vznikla funkce stálého předsedy Evropské rady a 

vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku a diplomatického sboru EU.  

Lisabonská smlouva dále stanovuje: pravomoci Evropské unie, pravomoci členských států a 

sdílené pravomoci. 

Hlavní hodnoty, které jsou zakotveny hned v úvodu Lisabonské smlouvy: lidská důstojnost, 

svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jsou závazné pro 

všechny členské země EU. Jsou také jednou z hlavních podmínek k přístupu nových členů do 

tohoto společenství.   Jejich prosazování, včetně udržení míru a blahobytu národů Evropské 

unie, je jedním z hlavních cílů společenství. Obecné cíle jsou rozpracovány do souboru 

konkrétnějších cílů, mezi které patří sociální spravedlnost a ochrana a boj proti sociálnímu 

vyloučení a diskriminaci. 

Významnou oblastí, ve které Lisabonská smlouva přináší značný pokrok, je ochrana 

základních lidských práv. „Umožňuje Evropské unii přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod a zaručuje prosazování Listiny základních práv. EU tak 

přijímá soubor občanských, politických, hospodářských a sociálních práv, která jsou závazná 

nejen pro Unii a její orgány, nýbrž i pro členské státy, pokud jde o provádění právních 

předpisů EU“.52 Všechna základní lidská práva jsou zahrnuta v těchto šesti hlavách: 

důstojnost, svobody, rovnost, solidarita, občanská práva a soudnictví.  

Dále definuje další práva, která již nejsou obsažena v Evropské úmluvě o lidských právech, 

ale která jsou neméně významná. Jedná se o práva v oblasti ochrany údajů a bioetiky či právo 

na řádnou správu.  Nemalou pozornost přisuzuje oblasti diskriminace na základě pohlaví, rasy 

a barvy pleti. Mimo rámec jejího zájmů nezůstává ani oblast sociálních práv platných v 

podnicích, např. právo pracovníků na informace a na kolektivní vyjednávání a akce, včetně 

práva na stávku. 

 

Další dokumenty   

Mezinárodní smlouvy neupravují detailně sjednávanou problematiku. Převážně jsou v nich 

postiženy jen oblasti, ve kterých se má dané ujednání aplikovat. Pokud se týká problematiky 

                                                 
52 http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/rights_values/index_cs.htm, ze dne 15.3. 2012 
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základních lidských práv a práv menšin je v nich ve většině případů zakotvena povinnost 

dodržování základních lidských práv v členských státech a zdůrazněn zákaz jakékoliv formy 

diskriminace. K podrobnější úpravě jednotlivých oblastí na úrovni EU dochází zejména 

v dokumentech vydávaných Evropským parlamentem a Radou – nařízeních, směrnicích, 

rozhodnutí a rezolucích. 

 

  

Příkladem lze uvést tyto dokumenty: 53  

 

Nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003,  

kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posouzení 

žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států. 

 

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001,  

kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování 

vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této 

povinnosti osvobozeni, ve znění nařízení Rady č. 2414/2001, 453/2003, 851/2005, 1932/2006, 

1244/2009, 1091/2010 a 1211/2010 

 

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, 

kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický 

původ. 

Účel této směrnice vyplývá z ustanovení článku 1, tj. stanovení rámce pro boj s diskriminací 

na základě rasy nebo etnického původu což má za cíl zavedení zásady rovného zacházení 

v členských zemích. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 

o uznávání odborných kvalifikací. 

Jejím úkolem je odstraněn překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy, což 

je jedním z cílů společenství. Dává možnost státním příslušníkům členských států vykonávat 

povolání v jiném členském státě než v tom, kde získal odbornou kvalifikaci. Poskytuje určité 

záruky osobám stejných práv výkonu povolání jako domácím pracovníkům nebo 

                                                 
53 Vybráno i zpracováno z http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm 
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podnikatelům. Omezení může být uplatněno pouze v případech ochrany veřejného zdraví 

nebo bezpečnosti.  

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES  

o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na 

území členských států 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/86/ES    o sloučení rodin 

Stanoví podmínky rodinným příslušníkům cizinců, za jakých se můžou usadit v jiném státě, 

kde má cizinec povolen pobyt. 

 

Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004, 

o podmínkách příjímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů 

žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby 

 

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009, 

o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu 

zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci („směrnice o modrých kartách“)  

 

Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2007, 

o zřízení Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007 až 

2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ (2007/435/ES) 
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4. 2. Legislativa v České republice 

 

 Právní úpravy problematiky menšin a cizinců lze rozdělit do několika skupin-Ústavní 

pořádek České republiky, zákony a další prováděcí předpisy, mezinárodní smlouvy, kterými 

je ČR vázána a judikatura Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská 

práva. Nadále se budu zabývat normami práva národního. K základním dokumentům patří 

Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, dokumenty nejvyšší právní síly. Na ně pak 

navazující další zákony a prováděcí předpisy, které s nimi ale musí být v souladu, nesmí 

porušovat jejich ustanovení. Pro zajištění ochrany ústavnosti je předurčen Ústavní soud, který 

je soudním orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou zakotveny přímo 

v Ústavě České republiky. Nepatří do soustavy obecných soudů. Má za úkol zejména chránit 

ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a 

dalších ústavních zákonů ČR. Současně garantuje ústavní výkon státní moci, rozhoduje 

v některých volebních věcech a posuzuje soulad mezinárodních smluv s Ústavou před jejich 

schválením. 

 

Ústavní rovina – Ústavní pořádek ČR 

Základem právní úpravy práv příslušníků národnostních menšin žijících na území ČR je 

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  

Ve svých článcích deklaruje:  

Čl. 1 

 (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k 

právům a svobodám člověka a občana.  

Čl. 3 

 Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod. 

Čl. 6  

Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. 

Rozhodování většiny dbá ochrany menšin. 54 

 

Dále usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, které ve svých článcích stanoví: 

                                                 
54 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  
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Čl. 3 

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 

(2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování 

tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování. 

Čl. 24 

Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. 

 Čl. 25 

 (1) Občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, 

zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo 

rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních 

sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon. 

 (2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek 

stanovených zákonem zaručuje též 

a) právo na vzdělání v jejich jazyku, 

b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku, 

c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin. 

Úprava následujícího článku zaručuje právo na tlumočníka u soudního jednání účastníkovi, 

který neovládá jazyk, ve kterém je řízení vedeno.   

Čl. 37 

(4) Kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka. 55 

 

Zákonné úpravy jednotlivých oblastí práv 

 

Nabývání státního občanství ČR  

Upravuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. 

Tento akt by měl být završením integračního procesu imigranta a jeho plné začlenění do 

společnosti se všemi právy a povinnostmi občana ČR. Zákon je založen na principu jednoho 

státního občanství. V případě narození dítěte na území ČR je pro získání státního občanství 

rozhodující občanství jeho rodičů nikoliv místo narození. K prokázání občanství je vydán 

doklad „Osvědčení o státním občanství České republiky“.  

                                                 
55 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, 
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V případě cizinců lze občanství nabýt při splněním přesně stanovených podmínek v těchto 

situacích:  1. narozením (dítě); 2. osvojením (dítě); 3. určení otcovství (dítě); 4. nalezením na 

území ČR (dítě); 5. udělením na žádost cizince; 6. prohlášením. 

Podmínky, které musí být v jednotlivých případech nabývání státního občanství splněny, jsou 

blíže provedeny ve výše uváděném zákoně.  

 

Trestní právo 

Tuto oblast je upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Na podporu ochrany menšin jsou v trestním zákoníku přímo uvedeny skutkové podstaty 

trestného činu a dále obsahem některých skutkových podstat jsou okolnosti podmiňující 

použití vyšší trestní sazby. Tyto okolnosti jsou zařazeny u trestných činů spáchaných na jiném 

pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické 

přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání. Tato zvlášť 

přitěžující okolnost je obsažena ve skutkových podstatách devatenácti trestných činů. Zákon 

chrání i domnělou příslušnost, neboť pachatelé často usuzují jen podle vnějších znaků a 

skutečná příslušnost jim není známa. Trestní zákoník v ustanovení § 42 písmene b) stanoví 

jako obecnou přitěžující okolnost spáchání trestného činu ze ziskuchtivosti, z pomsty, 

z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti. Tuto obecně 

přitěžující okolnost nelze použít, pokud je již zahrnuta ve skutkové podstatě.  

Trestné činy spáchané na jiném „pro jeho……“ zvyšují trestní sazbu např.: vražda, těžké 

ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, zbavení 

osobní svobody, omezování osobní svobody, zavlečení, vydírání, zneužití pravomoci úřední 

osoby… . 56 

Trestné činy: § 355 - Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob,  

§ 356 - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,  

§ 400 - Genocidium, § 401 - Útok proti lidskosti, §402 - Apartheid a diskriminace skupiny 

lidí. 

 

Zaměstnanost a trh práce 

Oblast těchto vztahů upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů. Statistiky této oblasti neoddělují menšiny žijící na území ČR od majoritní 

                                                 
56 Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění zákona 306/2009 Sb., trestní zákoník 
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společnosti. Ve dvou ustanoveních tohoto zákona jsou zakotveny povinnosti služeb 

zaměstnanosti, které mohou ovlivňovat situaci národnostních menšin na území ČR. Jedná se o 

zajištění rovného zacházení a zákaz diskriminace v jakékoliv formě.  

§ 4 - Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na práci.  

 

 

Přístup cizinců ke vzdělání 
 
Oblast této problematiky je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon byl 

novelizován a od 1. ledna 2008 vstoupila v platnost novela školského zákona (zákon č. 

343/2007 Sb.), kterou se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám. 

Problematikou vzdělávání cizinců se zabývá §20 školského zákona, který dělí cizince na dvě 

kategorie: občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky a na občany tzv. třetích zemí. 

Občané Evropské unie mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle školského 

zákona za stejných podmínek jako občané ČR. 

Občané tzv. třetích zemí mají přístup k základnímu vzdělávání a školským službám, včetně 

vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají na území České 

republiky (a to i neoprávněně). 

Ke střednímu vzdělávání mají zajištěný přístup za stejných podmínek jako občané ČR i 

všichni cizinci, kteří na území ČR pobývají legálně. 

K předškolnímu a základnímu uměleckému vzdělání mají cizinci ze třetích zemí přístup, 

pouze pokud mají na našem území povolení k pobytu na déle než 90 dní.  

V § 14 školského zákona je zakotveno zajištění práva na vzdělávání v jazyce národnostní 

menšiny za podmínek, jím stanovených. V dalších ustanoveních tohoto zákona jsou upravena 

pravidla pro zřizování škol s vyučovacím jazykem národnostní menšiny.  

 

 

Menšiny v zákoně   

K zajištění práv příslušníků národnostních menšin na území ČR slouží zákon č. 273/2001 Sb., 

o právech příslušníků národnostních menšin, (tzv. menšinový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Jeho právní rámec byl ovlivněn několika mezinárodními dokumenty. Odlišuje 

příslušníky národnostních menšin od cizinců a jsou v něm vydefinovány pojmy národnostní 

menšina a příslušník národnostní menšiny.  
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Vymezení základních pojmů je uvedeno v § 2 menšinového zákona 

(1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné 

České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým 

původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň 

projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování 

a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů 

jejich společenství, které se historicky utvořilo. 

(2) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než 

české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s 

dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.57 

 

Menšinový zákon zaručuje příslušníkům národnostních menšin tato základní práva:  

• Právo na svobodnou volbu příslušnosti k národnostní menšině, za kterou nesmějí být 

diskriminováni. Orgány veřejné správy nevedou evidenci o národnosti a tedy ani o 

příslušnosti k menšině.  

• Právo na sdružování v národnostních sdruženích, v politických stranách a 

v politických hnutích.  

• Právo účasti na řešení záležitostí národnostní menšiny. Toto právo příslušníci 

národnostních menšin vykonávají prostřednictvím výborů pro národnostní menšiny a 

Rady vlády pro národnostní menšiny. 

• Právo na užívání jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny. 

• Právo na zachování, rozvoj a respektování kultury, tradic a jazyka národnostních 

menšin. Pro tento rozvoj vytváří stát podmínky a podporuje programy zaměřené na 

divadla, muzea, galerie, knihovny, dokumentační a další kulturní a společenskou 

činnost národnostních menšin.  

• Právo na šíření a přijímání informací v jazyce národnostní menšiny. Stát podporuje 

vydávání periodického i neperiodického tisku, a také rozhlasové vysílání v jazycích 

národnostních menšin, které „tradičně a dlouhodobě“ žijí na území ČR. 

• Národnostní menšiny, které „tradičně a dlouhodobě“ žijí na území ČR, mají právo na 

výchovu a vzdělávání v mateřském jazyce ve školách, v předškolních zařízeních a 

                                                 
57 zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, 
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školských zařízeních – za podmínek, které stanoví právní předpisy. Tyto menšiny 

mohou také zřizovat soukromé školy s vyučovacím jazykem menšiny, soukromá 

předškolní a školská zařízení. 

• Národnostní menšiny, které „tradičně a dlouhodobě“ žijí na území ČR, mají právo, 

aby názvy obcí, v nichž žijí, a také názvy ulic, veřejných prostranství, budov a dalších 

objektů byly uvedeny vedle češtiny i v jazyce menšiny. 

•  Národnostní menšiny, které „tradičně a dlouhodobě“ žijí na území ČR, mají právo na 

užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a před soudy.  

• Národnostní menšiny, které „tradičně a dlouhodobě“ žijí na území ČR, mají právo na 

zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb a další informace pro voliče v jazyce 

národnostních menšin. 58 

Další zákonné úpravy postihující oblast menšin nalezneme např.: 59 

• zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi stanoví v  ustanovení § 2, že jedním z poslání 

České televize je rozvíjení identity národnostních a etnických menšin, 

• zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu upravuje v ustanovení § 2 jako jedno 

z poslání Českého rozhlasu rozvíjení identity národnostních a etnických menšin, 

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který v ustanovení § 29 upravuje 

používání názvu obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení 

budov státních orgánů a územních samosprávných celků též v jazyce národnostní 

menšiny, a upravuje rovněž zřízení výboru pro národnostní menšiny, 

• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který v ustanovení § 18 upravuje právo 

jednat před soudem ve svém mateřském jazyce, 

• zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, který v ustanovení § 7 upravuje právo 

každého jednat před soudem v mateřském jazyce, 

• zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, který v ustanovení § 2 upravuje 

právo na používání mateřského jazyka před soudem, 

 

 

Problematika cizinců, vstup na území státu, druhy pobytu, podávání žádostí a další je řešeno 

v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů.  

                                                 
58 PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 
59 http://www.zakonyprolidi.cz/,  ze dne  25. 3. 2012 
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Orgány Vlády ČR 

 

Poradní a pracovní orgány vlády 

K podpoře své činnosti si Vláda zřizuje poradní a pracovní orgány složené z členů vlády a 

dalších odborníků. Podle charakteru problematiky, kterou se zabývají, mohou být zřízeny jako 

orgány stálé nebo dočasné. 

Rada vlády pro lidská práva 

Pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod v jurisdikci České republiky byl 

usnesením vlády ČR č. 809 ze dne 9. prosince 1998 zřízen poradní orgán vlády České 

republiky – Rada vlády České republiky pro lidská práva. Jeho úkolem je sledovat naplňování 

a dodržování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a dalších 

legislativních ustanovení upravujících ochranu a dodržování lidských práv a základních 

svobod. Dalším úkolem je sledovat vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České 

republiky v oblasti zajištění lidských práv a základních svobod, především závazků 

vyplývajících z:    

• Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,  

• Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,  

• Úmluvy o ochraně základních lidských práv a základních svobod,  

• Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace,  

• Úmluvy o právech dítěte,  

• Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen,  

• Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání 

• Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání60  

Činnost Rady se řídí statutem a jednacím řádem, předseda nejméně čtyřikrát v průběhu 

kalendářního roku svolává zasedání Rady. Z hlediska organizačního je sekretariát Rady 

začleněn do struktury Úřadu vlády České republiky.  

 

 

                                                 
60 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/, ze dne 22. 3. 2012 
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Výbory Rady vlády ČR pro lidská práva 

Pro řešení otázek souvisejících s její činností může Rada zřizovat odborné výbory a pracovní 

skupiny. Členy výborů a skupin jmenuje a odvolává Rada Na návrh člena Rady, jmenuje a 

odvolává Rada členy výborů a skupin. Tajemníci výborů a skupin, jsou zaměstnanci 

sekretariátu Rady a zajišťují činnost výborů a skupin. Předseda Rady je na návrh tajemníka 

Rady pověřuje výkonem funkce. V současné době jsou zřízeny výbory pro občanská a 

politická práva; hospodářská, sociální a kulturní práva; proti mučení a nelidskému zacházení; 

pro práva dítěte; pro práva cizinců; pro lidská práva a biomedicínu; pro sexuální menšiny; 

proti diskriminaci. 

 

Statut Výboru pro práva cizinců 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Výbor pro práva cizinců (dále jen „Výbor“) je stálým orgánem Rady vlády pro lidská 

práva (dále jen „Rada“) podle článku 6 statutu Rady schváleného vládou ČR usnesením č. 

1082 ze dne 22. října 2001. 

 

(2) Tento statut se vydává podle článku 6 odstavce 2 Statutu Rady. 

(3) Činnost Výboru zabezpečuje tajemník Výboru – pracovník sekretariátu Rady. Funkcí 

tajemníka může předseda Rady dočasně pověřit jiného pracovníka sekretariátu Rady. 

 

Článek 2 

Působnost Výboru 

(1) V oblasti práv cizinců Výbor zejména 

a) dává Radě podněty ke zvýšení úrovně stavu a dodržování lidských práv v České republice; 

b) podílí se na vypracovávání Zprávy o stavu lidských práv v České republice a zpráv pro 

kontrolní mechanismy mezinárodních smluv; 

c) zpracovává pro Radu návrhy dílčích a systémových opatření pro zlepšení dodržování stavu 

lidských práv, a 

d) plní další úkoly uložené Radou. 
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(2) Výbor může plnit jiné úkoly z vlastní iniciativy, pokud nejsou v rozporu se Statutem a 

Jednacím řádem Rady a se Statutem a Jednacím řádem Výboru. 61 

 

Rada vlády pro národnostní menšiny 

Rada pro národnosti vlády ČR byla původně formálně zřízena v souvislosti s přijetím 

ústavního zákona č. 144/1968 Sb., o postavení národností v Československé socialistické 

republice. Ten v čl. 5 stanovil, že zákony národních rad též stanoví, při kterých 

zastupitelských sborech a výkonných orgánech se zřizují orgány, které budou zabezpečovat 

uskutečňování práv národností (účinnost této zákonné normy zrušil ústavní zákon č. 23/1991 

Sb., kterým se uvádí Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního 

shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky). 

Po listopadu 1989, v podmínkách tehdejší československé federace, schválila vláda ČR 

usnesením ze dne 13. března 1991 č. 72, k návrhu Statutu Rady pro národnosti vlády České 

republiky, nový Statut Rady. Jeho platnost zrušilo usnesení vlády ze dne 11. května 1994 č. 

259, o schválení Statutu Rady pro národnosti vlády České republiky. Platnost tohoto Statutu 

Rady zanikla usnesením vlády ČR ze dne 10. října 2001 č. 1034, o zřízení Rady vlády pro 

národnostní menšiny, jeho současné znění bylo schváleno vládou dne 25. ledna 2012 

(usnesení č. 60). 62 

Rada je poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a 

jejich příslušníků. Současná Rada je zřízena ve smyslu § 6 zákona č. 273/2001 Sb., o právech 

příslušníků národnostních menšiny a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

V čele Rady stojí člen vlády, kterého na návrh předsedy vlády jmenuje vláda. Rada má dva 

místopředsedy (jeden za veřejnou správu a druhý za národnostní menšiny. Celkem má Rada 

30 členů, které jmenuje vláda usnesením, jsou jimi zástupci následujících orgánů a organizací: 

• zástupci ministerstev na úrovni náměstka ministra (Ministerstvo financí, Ministerstvo 

kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí), 

• zástupce Kanceláře prezidenta republiky, zástupce kanceláře Veřejného ochránce práv a 

zmocněnec vlády pro lidská práva; 

• zástupce Moravskoslezského kraje a zástupce odborné veřejnosti; 

                                                 
61 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/vybory/, 17502/ ze dne 22. 3. 2012 
62 http://www.vlada.cz/  ze dne 27. 3. 2012 
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• zástupci dvanácti národnostních menšin-bulharské, chorvatské, maďarské, německé, 

polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské a ukrajinské (jednotlivé menšiny 

mají v Radě jednoho až dva zástupce). 63 

 

Výbory Rady vlády pro národnostní menšiny 

Rada podle potřeby zřizuje z řad svých členů stálé výbory (v souladu s platným Statutem jde 

o Výbor Rady pro dotační politiku a Výbor Rady pro spolupráci s orgány samosprávy), jakož 

i dočasné pracovní skupiny (aktuálně působí pracovní skupina Rady pro rozhlasové 

národnostně menšinové vysílání a pracovní skupina Rady pro televizní národnostně 

menšinové vysílání).  

 

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

Je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské menšiny. Jejím úkolem je 

systematická podpora integrace Romů do společnosti. Zajišťuje součinnost resortů 

odpovědných za provádění dílčích opatření a plnění úkolů stanovených usnesením vlády a 

mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. Shromažďuje a projednává informace, 

kterém předkládá vládě současně s podklady a návrhy pro tvorbu a zavedení politiky vlády 

týkající se Romů. Složení a oblast působnosti Rady vlády České republiky pro záležitosti 

romské menšiny je upraveno jejím Statutem. Jednací řád upravuje způsob jednání. Činnost 

Rady zajišťuje kancelář-organizační součást Úřadu vlády ČR.  

Vláda ČR svým usnesením č. 581 ze dne 17. září zřídila Meziresortní komisi pro záležitosti 

romské komunity, která byla v roce 2001 přejmenována na Radu vlády pro záležitosti romské 

komunity. K další změně došlo 29. března 2010 vládním usnesením č. 254, kterým se mimo 

jiné změnil i název poradního orgánu na Radu vlády České republiky pro záležitosti romské 

menšiny.  Cílem této úpravy bylo posílení členské základny a zvýšení možností Rady ovlivnit 

implementaci Koncepce romské integrace a celkové chápání inkluze Romů jako nedílnou 

součást vládní politiky. 

Poslední změna Statutu byla schválena usnesením vlády č. 13 ze dne 4. ledna 2012 s účinností 

dnem 4. ledna 2012. Tato změna rozšířila její oprávnění při schvalování návrhu dotací a 

ustavila nový orgán – Komisi pro hodnocení projektů v rámci programů: Podpora terénní 

práce, podpora koordinátorů pro romské záležitosti a Prevence sociálního vyloučení. 

                                                 
63 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/,  ze dne 25. 3. 2012  
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Radě předsedá dle platného Statutu předseda vlády ČR a členy jsou ministři resortů klíčových 

pro zlepšení situace Romů, další důležitá ministerstva prezentují jejich náměstci. 64 

Článek 2 
Působnost Rady 

       2. Rada 
a) připravuje a schvaluje stanoviska pro rozhodnutí vlády a vyjadřuje se v rámci 
připomínkového řízení k návrhům jiných orgánů zasahujících do oblasti romské integrace,  
b) schvaluje podněty Rady pro jednání vlády ČR, 
c) schvaluje dlouhodobé a střednědobé směry Koncepce romské integrace,  
d) navrhuje dílčí opatření a podněty v oblasti romské integrace,  
e) schvaluje pravidelné roční analýzy a hodnocení stavu romské menšiny v České republice, 
včetně vyhodnocení plnění přijatých unesení vlády, 
f) doporučuje střednědobý výhled priorit dotační politiky státu v oblasti romské integrace, 
včetně návrhu výše výdajů v této oblasti a jejich rozdělení, 
g) projednává návrhy v oblasti metodické podpory činnosti krajských 
koordinátorů/koordinátorek (dále jen „koordinátorů“) pro romské záležitosti, romských 
poradců a asistentů,  
h) zajišťuje jednání s mezinárodními institucemi a orgány jiných členských států Evropské 
Unie i dalších států v oblasti romské integrace, 
i) seznamuje veřejnost s otázkou romské integrace  a podporuje informovanost a osvětu 
nejen pro romskou menšinu, 
j) pravidelně sleduje pokrok v dosahování cílů Odboru pro sociální začleňování v romských 
lokalitách (dále jen Agentury), 
k) monitoruje účelnost a efektivitu činnosti Agentury, 
l) vyjadřuje se k výběru lokalit (obcí), ve kterých bude Agentura působit,  
m) projednává výroční zprávu Agentury, 

n) schvaluje návrhy dotací ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR- 
výdaje na poskytování neinvestičních dotací k financování programů Podpora terénní práce, 
Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce, Podpora koordinátorů pro romské 
záležitosti; schválený návrh je doručením vedoucímu Úřadu vlády ČR k jejich poskytnutí. 65  
 

 

Veřejný ochránce práv – ombudsman  

V současné době tuto funkci zastává JUDr. Pavel Varvařovský. Na funkci byl navržen 

Senátem Parlamentu ČR v srpnu 2010 a následně byl zvolen. Funkce se ujal 13. září 2010 

složením slibu do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny. 

                                                 
64 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/, ze dne 11. 3. 2012   
65 vybraná ustanovení z dokumentu „Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny“ 
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Má za úkol chránit osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, je-li toto jednání v rozporu 

s právem, neodpovídá demokratickým principům právního státu a dobré správy, nebo pokud 

jsou úřady nečinné.  

Dále se také zabývá prováděním preventivních návštěv míst, kde mohou být lidé omezováni 

na svobodě, a snaží se o zachování jejich základních práv. Současně ochránce přispívá 

k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.  

Oblasti působnost veřejného ochránce práv: 

Veřejný ochránce práv České republiky má za úkol působit k ochraně osob před jednáním 

úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud je takové jednání:  

• v rozporu s právem,  

• právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům 

demokratického právního státu a principům dobré správy  

• jsou-li tyto orgány nečinné 

Ochránce je oprávněn zabývat se stížnostmi, které směřují proti činnosti:  

• ministerstev a jiných správních úřadů s působností pro celé území České republiky 

a správních úřadů jim podléhajících,  

• orgánů uzemní samosprávy (tj. obce a kraje), ale pouze při výkonu státní správy, nikoli 

tam kde rozhodují ve vlastní působnosti (samospráva) 

• České národní banky, pokud působí jako správní úřad,  

• Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,  

• Policie České republiky s výjimkou vyšetřování, kdy působí v trestním řízení 

• Armády České republiky a Hradní stráže,  

• Vězeňské služby České republiky,  

• zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova 

a ochranné léčení,  

• zdravotních pojišťoven,  

• orgánů soudu a státního zastupitelství při výkonu státní správy (zejména otázka průtahů 

v řízení, nečinnosti soudů a nevhodného chování soudců), nikoliv proti samotnému rozhodnutí 

soudu nebo státního zástupce. 66  

Posláním ochránce není nahrazovat činnost orgánů státní správy a rušit nebo měnit jejich 

rozhodnutí. Může však vést nezávislá šetření, a pokud je zjištěno pochybení může od úřadů či 

                                                 
66 http://www.vlada.cz/cz/,  ze dne 15. 3. 2012   
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institucí požadovat zjednání nápravy. Šetření může zahájit i z vlastní iniciativy, podnětem 

mohou být např. informace v médiích.  

Od roku 2006 vykonává dohled nad dodržování práv osob omezených na svobodě. Provádí 

systematické preventivní návštěvy zařízení, kde jsou nebo mohou být osoby drženy 

na základě rozhodnutí či příkazu orgánu veřejné moci (např. soudu) nebo z důvodu závislosti 

na poskytované péči (především z důvodu věku, zdravotního stavu, sociální situace atp.). Jde 

například o policejní cely, věznice, azylová zařízení, léčebny dlouhodobě nemocných, 

zařízení pro seniory, psychiatrické léčebny, zařízení ústavní výchovy aj.  

Od roku 2008 má ochránce zvláštní pravomoc v oblasti státní správy soudnictví – právo 

navrhovat zahájení kárných řízení proti předsedům a místopředsedům soudu v případě zjištění 

porušení povinnosti spojené s výkonem jejich funkce.  

Po schválení antidiskriminačního zákona v roce 2009 ochránce pomáhá obětem diskriminace.  

Uvedené zákonné vymezení působnosti nedává ochránci právo vstupovat 

do soukromoprávních vztahů či sporů (včetně sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, 

i když jejich zaměstnavatelem je státní úřad). Jedinou výjimkou jsou stížnosti 

na diskriminační jednání – v těchto případech ochránce může zasahovat i v soukromoprávní 

sféře67.  

Ochránce také nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti soudů, není odvolacím místem 

proti jejich rozhodnutí a není oprávněn zasahovat do činnosti výslovně vyjmenovaných 

institucí:  

• Soudy všech stupňů a typů v jejich rozhodovacích pravomocích,  

• Rozhodovací činnost státních zastupitelství,  

• Parlament, prezident republiky a vláda,  

• Nejvyšší kontrolní úřad,  

• zpravodajské služby České republiky,  

• orgány činné v trestním řízení.68 

       

 

 

 

 

                                                 
67 http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav-ombudsman/, ze dne 12. 3. 2012 
68 http://www.vlada.cz/cz/,  ze dne 10. 3. 2012 
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Zmocněnkyně vlády pro lidská práva  

Zmocněnkyní pro lidská práva se 16. února 2011 stala Monika Šimůnková. 

Zmocněnkyně ve spolupráci se sekretariátem Rady vlády pro lidská práva zpracovává pro 

vládu: 

• koncepce dlouhodobého vývoje ochrany lidských práv s celostátní působností, 

• návrhy jednotlivých opatření a podnětů ke zlepšení stavu dodržování lidských práv 

obecně a ke zlepšení postavení romských komunit ve společnosti, 

• informace, návrhy a stanoviska v oblasti dodržování lidských práv a postavení 

romských komunit, 

• zprávy o plnění závazků plynoucích z mezinárodních smluv v oblasti lidských práv, jež 

ČR předkládá jednotlivým smluvním kontrolním mechanismům na úrovni OSN a Rady Evropy 

a připravuje podklady pro orgány EU v oblasti lidských práv,69 

 

Posuzuje v meziresortním připomínkovém řízení materiály legislativní a nelegislativní 

povahy, které se týkají lidských práv a postavení romských komunit. Zmocněnkyně předsedá 

Radě vlády pro lidská práva a jako 1. místopředsedkyně se podílí na řízení Rady vlády pro 

záležitosti romské komunity. 

Zmocněnkyně spolupracuje a komunikuje s orgány veřejné správy (státní správy i 

samosprávy), nevládními neziskovými organizacemi a odborníky na problematiku ochrany 

lidských práv a integrace romských komunit do společnosti. 

Zmocněnkyně má v gesci následující agendy: lidská práva, romské menšiny, národnostní 

menšiny, neziskové organizace, zdravotní pojištění, sociální začleňování. 

 

 

Orgány zřizované územně samosprávnými celky  

Nejen vláda zřizuje k podpoře své činnosti orgány zabývající se problematikou menšin. 

Vzhledem k důležitosti této oblasti přenesl zákonodárce oprávnění zřizovat poradní orgány i 

na územně samosprávné celky-obce a kraje. Pokud jsou naplněny zákonem stanovené 

podmínky, je zřizování těchto orgánů obligatorní. Toto je upraveno v zákonech č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; č. 129/2000 Sb., o krajích 

                                                 
69 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady,  ze dne 22. 3. 2012 
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(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřizují výbor pro národnostní menšiny, 

pokud alespoň 10% občanů žijících na jejím území se hlásí k jiné národnosti než české.  

 

 

Výbory 

§ 117 

(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá 

stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce. 

(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů 

hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto 

výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle 

zvláštního zákona;* vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu 

všech členů výboru. 

(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního 

výboru (§ 120). 

§ 118 

(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor 

zastupitelstvu obce.70 

* Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Kraje na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizují výbor pro národnostní menšiny, 

pokud alespoň 5% občanů žijících na jeho území se hlásí k jiné národnosti než české. 

 

Výbory 

§ 76 

(1) Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a 

návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. 

(2) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. 

 

 

                                                 
70 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
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§ 77 

(1) Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Ze své činnosti odpovídají výbory 

zastupitelstvu. 

§ 78 

 (2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů 

hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto 

výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle 

zvláštního zákona;* vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu 

všech členů výboru. 

*  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Krajský úřad 

§ 66 

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou 

a napomáhá činnosti výborů a komisí. Rada může ukládat úkoly krajskému úřadu jen v 

rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem. Krajský úřad rozhoduje v samostatné působnosti 

v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním zákonem 

§ 67 

(1) Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny 

zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad 

f) zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,71 

 

Hlavní město Praha na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zřizuje výbor 

pro národnostní menšiny, pokud alespoň 5% občanů v jejím územním obvodu se hlásí k jiné 

národnosti, než české. 

 

Výbory zastupitelstva hlavního města Prahy 

§ 77 

(1) Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky 

své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu hlavního města 

Prahy, popřípadě radě hlavního města Prahy ve věcech jí svěřených. 

 

                                                 
71 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
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§ 78 

 (2) Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu alespoň 

5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje zastupitelstvo hlavního města 

Prahy výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních 

menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního právního předpisu; vždy však 

příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.72 

 

Pokud vznikne na úrovni místní samosprávy potřeba zřízení dalšího poradního orgánu, může 

kterákoliv obec, bez ohledu na procentuální zastoupení menšinového obyvatelstva sídlícím na 

jejím území zřídit komisy pro národnostní menšiny. Takovéto komise pracují např. v Praze, 

Liberci, Mostě, Plzni.  

Mimo jiné má zastupitelstvo kraje pravomoc zřizovat a rušit příspěvkové organizace, které 

mají důležitou úlohu v procesu integrace menšin a cizinců. 

                                                 
72 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
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5. Současný obraz společnosti  

 

Usnesením Vlády ČR č. 224 ze dne 22. března 2010 bylo uloženo ministru vnitra zpracovat a 

předložit vládě návrh aktualizované Koncepce integrace cizinců na území ČR a návrh dalších 

postupů. Cílovou skupinou jsou legálně pobývající občané třetích zemí, kteří nejsou žadateli 

ani poživateli mezinárodní ochrany a výjimečně občané EU. Ministerstvo vnitra na základě 

předložených materiálů příslušných ministerstev a dalších organizací vypracovalo dokument 

„Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců-společné soužití“, který definuje další postup ČR 

v této oblasti. Koordinací činnosti ministerstev a všech dalších subjektů zapojených do 

realizace nové Koncepce integrace cizinců byl pověřen ministr vnitra. K zajištění realizace 

závěrů vyplývajících z výše uvedeného dokumentu byla z rozpočtu Ministerstva vnitra 

vyčleněna pro rok 2011 částka 10 mil. Kč. Pro další rok 2012 byla tato částka navýšena na 25 

mil. Kč. 73 

Hlavní směr politiky vlády v oblasti migrace cizinců je určován těmito zásadami: 

• Zásada 1 
Česká republika s ohledem na mezinárodní závazky, které pro ni vyplynou z členství 
v Evropské unii, důsledně prosazuje řídící roli státu v oblasti migrace. 
 

• Zásada 2 
Migrační politika státu je založena na koordinovaném postupu všech státních orgánů, 
orgánů územní a zájmové samosprávy a na podpoře ze strany dalších subjektů 
zabývajících se migrací. 
      

• Zásada 3 
Migrační politika státu je zaměřena na odstraňování všech forem nelegální migrace 
a jiných nelegálních aktivit a to jak opatřeními na poli mezinárodní spolupráce, tak 
i opatřeními národními. 
    

• Zásada 4 
Migrační politika státu neklade překážky legální migraci, a podporuje imigraci, která 
je pro stát a společnost v dlouhodobé perspektivě přínosná. 
     

• Zásada 5 
Realizace migrační politiky státu předpokládá široké zapojení nevládních a dalších 
organizací občanské společnosti. 

• Zásada 6 
Česká republika se spolupodílí na úsilí světového a evropského společenství na řešení 
migračních důsledků humanitárních krizí a na odstraňování příčin těchto jevů.74  

                                                 
73 Usnesení Vlády ČR ze dne 9. února 2011 č. 99,  
74 Příloha usnesení vlády České republiky č. 55 z 13. ledna 2003  
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5. 1. Podpora integrace 

Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců – Společné soužití   

Tento dokument definuje postup České republiky v oblasti integrace cizinců. Jsou v něm 

zohledněny nové trendy, aktuální potřeby a současný stav společnosti. Jen úspěšná integrace 

cizinců do společnosti pro ni má pozitivní přínos. Z tohoto důvodu byl vypracován soubor 

opatření, která umožní bezproblémový proces začleňování cizinců do společnosti – integraci. 

Ze strany státu to znamená vytvoření podmínek pro jejich začlenění, napomáhat jim a 

podporovat jejich aktivní participaci, současně ale také garantovat zajištění jejich práv a 

ochrany před diskriminací a ostatními negativními jevy. Od cizinců se naopak očekává 

individuální osobní odpovědnost, iniciativa, dodržování povinností a úcta k hodnotám cílové 

země.  

Integrační politika si klade za cíl dosažení samostatnosti a soběstačnosti cizince, aby 

realizoval své aktivity bez potřeby jiných subjektů.  

Integrační politika má cizinci umožnit:  

- Znalost svých práv a schopnost dostát povinnostem 

- Orientaci v novém prostředí, způsobu života a zvyklostech v cílovém státě 

- Rozumět a komunikovat v českém jazyku 

- Samostatnost a soběstačnost po stránce sociální a ekonomické 

- Dostatečná informovanost o možné případné pomoci a podpoře 

Prostřednictvím integrační politiky působí na majoritní společnost, aby byla vstřícná a 

otevřená k cizincům. Záměrem je také předcházet vytváření uzavřených komunit imigrantů, a 

tím společenské izolovanosti a sociálnímu vyloučení. Aktivní zapojení cizinců do společnosti 

je žádané bez ohledu na to, zda se hodlá v ČR usadit natrvalo. Cílovou skupinou opatření jsou 

cizinci třetích zemí dlouhodobě a legálně pobývající na území ČR.  

Nově se předpokládá začlenění integračních prvků do předodjezdové fáze – předmigrační 

opatření. Toto bude realizováno prostřednictvím asistenčních projektů v zemi původu. 

Vhodné se také jeví zapojení budoucích přijímacích subjektů (zaměstnavatelé, školy) do 

předodjezdových aktivit. Standardní integrační opatření jsou určena všem cizincům 

s povolením pobytu nad 90 dní. Nově příchozí cizinci získají základní informace formou 

„přijímacího balíčku“ v jazyce jim srozumitelném.  



 68

Speciální pozornost při realizaci integračních opatření bude věnována zranitelným skupinám, 

zejména se jedná o mládež (tzv. druhou generaci cizinců), děti cizinců a ženy – cizinky.75  

U těchto skupin budou podporována opatření zamezující vzniku jejich sociálního vyloučení. 

Funkční integrace je v zájmu státu, jeho obyvatel i samotných cizinců. Dosud nebyla 

integrace povinností, cizinci se mohli svobodně rozhodnout, zda a v jakém rozsahu využijí 

nabízená opatření. Do budoucna se u skupin cizinců dlouhodobě pobývajících na území ČR 

počítá se zavedením se zavedením prvku limitované odpovídající povinnosti absolvování 

úvodních adaptačně – integračních kurzů a kurzů socio-kulturní orientace. Zásadní význam 

pro zdárné začleňování cizinců do společnosti má i znalost českého jazyka. Bude tedy kladen 

větší důraz na zajištění dostupnosti výuky Češtiny ve všech fázích pobytu cizince, různé 

úrovně výuky a zařazení alternativních způsobů výuky. Do budoucna se plánuje navýšení 

požadavku znalosti českého jazyka pro cizince žádající o trvalý pobyt na stupeň A2.  

Zvýšená zranitelnost cizinců často plyne z nedostatečné informovanosti o jejich právech a 

povinnostech spojených s pobytem v ČR. Posílení informovanosti cizinců patří mezi priority 

integrační politiky. Poskytované informace budou zaměřeny na aktuální potřeby a 

srozumitelně podávány za využití podpory terénních pracovníků. Významnou úlohu v tomto 

procesu budou mít Centra na podporu integrace cizinců a nestátní neziskové organizace.  

Vlastní integrace cizinců probíhá převážně v prostředí jejich soužití s majoritní společností, 

tedy v místě konkrétního pobytu. Z tohoto důvodu je pro vyšší efektivnost integračních 

opatření nezbytné jejich přenesení i na regionální a lokální úroveň. Zajištění širšího zapojení 

regionální a lokální úrovně je dalším cílem integrační politiky. Předpokládá se aktivní role 

územních samospráv. Významným nástrojem zajištění těchto požadavků v regionech jsou 

Centra na podporu integrace cizinců, jejich činnost tedy bude i nadále podporována.  

Účast na veřejném a politickém životě by měla být na lokální, popřípadě regionální úrovni 

dostupná i pro cizince. Ke zdárnému průběhu integračního procesu je zapotřebí aktivního 

zapojení všech aktérů, tedy i majoritní společnosti. Ta by měla být objektivně informována o 

podmínkách života cizinců v ČR a pozitivních přínosech integrace pro ni samu. Do budoucna 

se proto počítá s rozšířením práce s médii, zapojením škol do informačního procesu, 

podporou osvětové činnosti, NNO, apod. Zdroje financování integrace vzhledem k úsporným 

opatřením je zapotřebí hledat v diverzifikaci finančních zdrojů a v co největší míře využívat 

Evropských fondů k financování této oblasti. Pro následující období je nutné zahájit jednání 

s kraji a obcemi o převzetí části finanční odpovědnosti za integraci cizinců na jejich úrovni. 

                                                 
75 Usnesení vlády ČR ze dne 9. února 2011 č. 99, 
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Vzhledem k důležitosti otázek řešených touto Koncepcí a k zefektivnění a větší operativnosti 

integračních opatření budou vládě předkládány dva dokumenty – Postup v oblasti politiky 

integrace cizinců a Vyhodnocení realizace politiky integrace.    

 

Financování programů integrace menšin a cizinců  

O problematice financování této oblasti se zmíním v obecné rovině jen pro rychlou orientaci. 

Kompletní přehled financování je pro svoji obšírnost, složitost a různorodost finančních 

zdrojů nemožno vypracovat. Vzhledem k probíhající ekonomické krizi v Evropě a s tím 

souvisejícími úspornými opatřeními Vlády ČR ve všech oblastech národního hospodářství 

zákonitě dochází tedy i ke snižování toku finančních prostředků ze státního rozpočtu do této 

oblasti.  

Zdroje finančních prostředků jsou: 

Prostředky z Fondů Evropské unie 

Evropský fond pro integraci cizinců třetích zemí 

- tento fond administruje Ministerstvo vnitra ČR 

- je určen pouze na projekty pro legálně pobývající cizince 

- musí být zajištěno 25% financování projektu z jiných zdrojů než fondů EU 

- podání žádostí o dotace se vyhlašuje výzvou 

Evropský sociální fond  

- zaměřuje se na financování vyhlášených operačních programů 

- operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

- operační program vzdělání pro konkurenceschopnost 

- operační program Praha – adaptabilita 

Prostředky ze státního rozpočtu ČR 

Ministerstvo vnitra ČR – vyhlašuje grantové programy 

Ministerstvo školství ČR - vyhlašuje grantové programy 

Další zdroje financování: dary ambasád, mezinárodních organizací, dotace krajů, dotace obcí, 

nadace, dary právnických a fyzických osob. 

Legislativní úprava v ČR:  

- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 

- Usnesení Vlády ČR z 1. února 2010 č. 92, o poskytování dotací ze státního rozpočtu  
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5. 2. Integrační programy a projekty  

 

Program pro menšiny na škole Ministerstva vnitra ČR 

Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově odstartovala nový vzdělávací program 

pro národnostní menšiny. Projekt je bezesporu velmi zajímavý a má podporu nejvyšších míst.  

Tehdejší ministr vnitra Ivan Langer se o projektu vyjádřil jako o průlomové věci a kladně 

hodnotil velký počet uchazečů z řad menšin, kteří mají o studium zájem. Hovořil o zájmu 

policie komunikovat se všemi menšinami a tento projekt proto podpořil. Prvních dvacet 

uchazečů o práci u policie z řad minorit mělo započít studium od září 2008. 

Jedním z cílů projektu je reakce na stále se zvyšující příliv cizinců do České republiky po 

otevření hranic vstupem do tzv. schengenského prostoru. Policejní škola začala o projektu 

uvažovat po nalezení volných kapacit a otevřela čtyřletý maturitní obor Bezpečnostně právní 

činnost, který je určen žákům z devátých tříd. Podle předpokladů školy nebude obsazování 

studijních míst jednoduchou záležitostí. Pro účely náboru byl proto vytvořen nový tým, jeho 

úkolem je navštěvovat školy, kde jsou zastoupeni žáci menšin a snažit se je získat pro studium 

na SPŠ MV. K tomuto kroku ji přimělo zjištění, že pouze 12 ze 160 žáků z řad příslušníků 

menšin ve Zlínském kraji se do deváté třídy dostalo v příslušném ročníku. Studenti jsou proto 

nabíráni i v jiných krajích. Absolventi najdou svoje uplatnění buď přímo u Policie ČR, nebo 

ve veřejné správě či obecní policii. Financování projektu je zajištěno ze státního rozpočtu a 

fondů Evropské unie.  

Studenti z řad národnostních menšin nemají žádné výhody, studují se svými kolegy 

z majoritní skupiny. Uchazeč o studiu a následnou práci u PČR musí mít české občanství a 

splňovat i další podmínky dané zákonem. 

Projekt má dlouhodobý charakter a dle aktuálních údajů se ve školním roce 2011/2012 na 

škole vzdělává 52 žáků (30 chlapců a 22 dívek) z 15 národnostních menšin. Jedná se o 

vietnamskou, ukrajinskou, romskou, albánskou, angolskou, bulharskou, gruzínskou, 

chorvatskou, mongolskou, řeckou, kazašskou, kirgizskou, kubánskou, polskou a slovenskou 

národnostní menšinu. 76 

 

 

 

                                                 
76 http://www.spshol.cz/joomla/, ze dne 25. 3. 2012, (online) 
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Význam projektu:   

Realizace projektu bude pro příslušníky cílové skupiny mít následující přínosy:  

• získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání Bezpečnostně právní 

činnost, v případě nepřijetí ke vzdělávání ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově jsou žáci vhodně 

připraveni ke studiu na jiných středních školách, 

• možnost dalšího vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách, 

• větší uplatnění na trhu práce, 

• možnost pracovat u Policie ČR a dalších bezpečnostních sborech, 

• možnost pracovat v institucích veřejné správy, 

• s úspěšným ukončením středoškolského vzdělání se příslušníci národnostních menšin lépe 

integrují do majoritní společnosti. 77 

 

 

Světový romský festival KHAMORO  

K jedné z nejvýznamnějších akcí bezesporu patří každoročně pořádaný romský festival. Tato 

akce je podporována významnými osobnostmi jak domácími tak i zahraničními. Například 

12. ročník festivalu se konal pod záštitou primátora hlavního města Prahy. V roce 1999 se 

konala tato akce poprvé a pro svoji úspěšnost se z ní stala tradiční každoroční záležitost. Za 

dobu svého trvání se stal jednou z nejvýznamnějších akcí romské kultury nejen u nás, ale i 

v Evropě.  

V rámci festivalu je veřejnosti představeno to nejlepší z romské kultury celého světa a to 

nejen tradiční a současná romská hudba, ale i hudba klasická. Hlubší význam festivalu tkví 

v tom, že se nejedná pouze o hudební produkci, ale současně jsou pořádány odborné semináře 

zaměřené na romskou tématiku, tématické výstavy, filmové projekce a taneční workshopy. 

Financování tohoto projektu je zajištěno z více zdrojů: Ministerstvo kultury, obce formou 

dotací, dotace od měst, dotace MŠMT, kulturní centra, nadace, fondy a zahraniční zdroje. 

Náklady na financování 12. ročníku tohoto festivalu se přiblížily k částce 7 mil. korun, a 

všemi zainteresovanými stranami byl hodnocen jako velmi úspěšný a vytýčený cíl splnil. Tuto 

významnou akci v jejím průběhu navštívilo více než 8 000 diváků.  

  

 

 

                                                 
77 http://www.spshol.cz/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=284&Itemid=310 
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Význam této pořádané akce: 

• seznámení široké veřejnosti s bohatstvím a rozmanitostí romské kultury a tradicemi, které 

jsou součástí české, evropské i světové kultury 

• napomáhat integraci Romů do české společnosti a k utváření multikulturní společnosti 

• posílení rozvoje a zlepšení vztahů mezi většinovou společností a romskou komunitou za 

pomoci kulturní a odborné prezentace pomocí pozitivních hodnot 

 

 

 

5. 3. Příklad řešení problematiky menšin a cizinců na lokální úrovni 

Z pohledu státní politiky integrace se jeví jako žádoucí částečné přenesení odpovědnosti za 

procesy integrace menšin a cizinců do majoritní společnosti na lokání a regionální úrovně, 

obce a kraje. Příkladem zde proto uvádím řešení této situace ve městě Plzeň.  

 

Rada města Plzně již v minulých letech zřídila jako svůj poradní orgán Komisi pro integraci 

menšin a cizinců složenou ze 13 členů z řad politických zástupců, zástupců institucí, 

etnických menšin a zainteresovaných odborníků. Komise pro integraci menšin a cizinců se 

především zabývá těmito úkoly: 

a) projednává a posuzuje otázky rozvoje v oblasti integrace cizinců a menšinových aktivit; 

b) tvoří preventivní opatření vedoucí ke zlepšování soužití mezi většinovou společností, 

menšinami a cizinci na území města Plzně, přičemž svojí činností neubírá žádné kompetence 

jednotlivým složkám zapojeným do této činnosti; 

c) připravuje a předkládá na zasedání RmP iniciativní návrhy a náměty na řešení 

problematiky svého svěřeného úseku činnosti; 

d) předkládá orgánům města doporučení k poskytnutí finančních příspěvků z dotačních 

titulů: integrace cizinců a podpora menšinových aktivit; 

e) v oblasti podpory menšin pracuje v součinnosti s Radou vlády pro záležitosti romské 

komunity Vlády ČR, Rady vlády ČR pro lidská práva, Úřadu vlády ČR a Radou pro 

národnostní menšiny Úřadu vlády ČR, s rozhodnutím ministrů a platným usnesením Vlády 

ČR; 

f) v oblasti integrace cizinců pracuje v souladu se Zásadami koncepce integrace cizinců na 

území České republiky; ve shodě s Plánem integrační politiky Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR sleduje činnost Komise ministra práce a sociálních věcí pro přípravu a realizaci 
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politiky vlády v oblasti integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami, případně 

předkládá podklady a návrhy potřebných opatření k řešení situace cizinců; 

g) členové se aktivně zapojují do jednání pracovních skupin Komunitního plánování 

sociálních služeb ve městě Plzni; 

h) plní další úkoly, které jí uloží RmP. 

 

V městě Plzni dále fungují dvě pracovní skupiny zaměřené na služby pro „Osoby ohrožené 

sociálním vyloučením“ a „Cizince a menšiny“, které byly ustaveny v rámci projektu 

„Komunitní plánování sociálních služeb“ a zároveň participovaly na vytvoření „Střednědobé 

rozvojové koncepce sociálních služeb pro rok 2008 – 2015“. Tyto skupiny se schází 

pravidelně jedenkrát ročně nad bilancí uplynulého kalendářního období a současně nad 

tvorbou Realizačního plánu pro nadcházející rok. V rámci optimalizace plzeňského magistrátu 

byl vytvořen v roce 2009 Odbor sociálních služeb, v jehož struktuře nechybí funkce 

projektového manažera pro sekce Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince 

a menšiny. 78   

Na území města Plzně se integrační politikou zabývá několik nestátních neziskových 

organizací, např. Ponton, o.s.; Naděje, o.s.; Společnost tady a teď, o.p.s.;Člověk v tísni, o.p.s., 

Organizace pro pomoc cizincům a uprchlíkům, o.s., Kontaktní centrum pro cizince, o.s., 

Diecézní Charita Plzeň atd. Statutární město Plzeň se pomocí dotací těmto organizacím snaží 

o zlepšení jejich služeb, které jsou národnostním menšinám poskytované.  

V předchozích letech mělo město dobré zkušenostmi s výše zmíněnými organizacemi. Za 

příklad zde můžu uvést: 

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň a jeden z jeho základních programů 

Klub Balón. Jedná se o otevřený klub, který zaměřuje svoji nabídku na děti od začátku školní 

docházky do 15 let, jež nemají svůj volný čas organizovaný částečně nebo vůbec. Mezi 

základní charakteristiku klubové práce patří individuální přístup a snaha o dlouhodobost 

vytvářených vazeb. Základním posláním klubu je doprovázet mladého člověka v jeho 

integračním rozvoji. Obecný cíl se dle různorodosti klientů konkretizuje podle možností 

jednotlivého mladého člověka. 79 

Projekty společnosti TADY A TEĎ, o.p.s.: dlouhodobý projekt „MUSTR – podpora a 

motivace ke vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním“. Jeho cílem je přispívat ke 

                                                 
78 http://www.plzen.eu/socialnisluzby/, ze dne 8. 3. 2012 
79 http://www.sdbplzen.cz/,  ze dne 10. 3. 2012  
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zvyšování vzdělanostní úrovně žáků ZŠ a mladistvých; zvyšování motivace rodičů k dalšímu 

vzdělávání dětí a současně k navázání aktivní spolupráce s učiteli žáků, kteří budou do 

projektu zapojeni nebo projekt „P ředškolním vzděláváním k úspěšnému životu“, zaměřeným 

na vzdělávání dětí předškolního věku, které vyrůstají v podmínkách sociálního vyloučení v 

několika regionech ČR. Projekt nabízí nízkoprahovou alternativu k insititucionalizované 

předškolní přípravě, která se zaměří nejen na vzdělávání dětí, ale i na rozvoj kompetencí 

rodičů v oblasti vzdělávání dítěte. 80 

 

Občanské sdružení Naděje s provozem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bludiště 

(od 6 let do 13 let věku), které se zaměřuje na pomoc školákům s domácími úkoly a se 

zvládáním učiva, podporuje rozvoj informační a počítačové gramotnosti žáků ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a zajišťuje volnočasové aktivity (např.: tělocvičnu, společenské 

hry, miniškolka atd.) 81 

 

Občanské sdružení Ponton, které na území města Plzně funguje již několik let. Posláním 

sdružení je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a 

etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování. 

Jedním z hlavních projektů tohoto sdružení je Předškolní výchova Klubíčko, která funguje již 

od roku 1998, a které nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí 

bezpečnou alternativu předškolního zařízení. Připravuje děti na vstup do běžných mateřských 

škol a prvních tříd základních škol. Hlavním cílem je povzbudit zájem rodin o předškolní 

výchovu dětí a následná práce s dětmi předškolního věku. Druhým významným projektem je 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PIXLA, jehož cílem je hlavně předcházet vzniku a 

rozvoji rizikového chování a snaha, aby mladiství byli schopní zvládat těžké životní situace. 

Rozvíjí sociální schopnosti a dovednosti a posiluje hodnoty vzdělání. 82 

 

Statutární město Plzeň v roce 2011 dotačně podpořilo následující projekty organizacím, které  

si podaly své žádosti do Komise pro integraci menšin a cizinců RMP: 

• Organizace pro pomoc uprchlíkům– projekt Informovanost jako nástroj integrace: 

60 000,-Kč 

                                                 
80 http://www.tadyated.org/, ze dne 11. 3. 2012 
81 http://www.nadeje.cz/plzen/, ze dne 13. 3. 2012 
82 http://www.ponton.cz/ , ze dne 14. 3. 2012  
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• Společnost TADY A TEĎ, o.p.s. – projekt Kurz českého jazyka pro děti ze „třetích“ 

zemí: 35 000,- Kč 

• Svaz Vietnamců v ČR – projekt Kulturní akce pro vietnamskou komunitu v Plzni: 

30 000,- Kč 

• Naděje, o.s. – projekt Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bludiště: 60 000,- 

Kč (dotace nebyla čerpána) 

Ve velké většině se podporované aktivity týkají romských spoluobčanů. 

 

Statutární město Plzeň dále spolupracuje na svém území s řadou nestátních neziskových 

organizací, které se zaměřují na konkrétní cílovou skupinu. Podporuje tyto organizace, jejich 

činnosti a projekty, pomáhající v integrační politice cizincům na území města Plzně.  

V rámci působnosti orgánů samosprávy v Plzni naplňují cíle a zásady Evropské charty 

regionálních či menšinových jazyků uvedené v části II. Rada města Plzně má k tomuto účelu 

zřízen poradní orgán, a to Komisi pro integraci menšin a cizinců.  

Město Plzeň podporuje aktivity občanů států neteritoriálních jazyků (např. ruština, 

bulharština, mongolština, apod.). Příslušná občanská sdružení, která se cizineckou 

problematikou zabývají, obdržela opakovaně příspěvek města.  

Problematika integrace cizinců je pro statutární město Plzeň významným tématem. Svědčí o 

tom skutečnost, že má tato otázka již pevnou položku v rozpočtu města již od roku 2008, kdy 

proběhla první etapa emergentního projektu s MV ČR: Integrace cizinců na úrovni 

samosprávy, jehož další 4 etapy následovaly. Dále stabilizace pozice projektového manažera 

pro integraci cizinců ve struktuře Magistrátu města Plzně a různé aktivity, které jsou během 

roku pro cizince ze strany města realizované. 

 

 

 

 

 



 76

6. Závěr  

 

Většinová skupina společnosti má s tolerancí a úctou přistupovat k té menšinové, ale pro 

jejich společné bezproblémové soužití musí toto platit i naopak. Problematika menšin, jejich 

postavení ve společnosti a zajištění uplatňování jejich práv je velmi složité a rozsáhlé téma. 

Ke zdárnému řešení situací vyvstávajících ze vzájemného soužití je zapotřebí erudovaného a 

citlivého přístupu všech zainteresovaných stran. Ne každá ze stran si svoji roli v tomto 

procesu volí svobodně. Jedna si své postavení určí vlastním rozhodnutím (např. pracovní 

migrace), druhá strana je do své úlohy postavena legislativními úpravami (státní orgány a 

organizace) a té poslední je její role přisouzena (majoritní společnost).  

V diplomové práci na téma „Postavení menšin v ČR nejen z pohledu právní úpravy“ jsou 

postiženy jednotlivé aspekty procesu integrace menšin do majoritní společnosti. Způsob jejich 

vzniku a demografický vývoj v daném území i z historického hlediska.  

Dále se v práci zaměřuji na jednotlivé vybrané menšiny sídlící v České republice, které jsou 

zde nejpočetněji zastoupeny. U těchto skupin jsou shrnuty a porovnány jejich základní 

charakteristické rysy a zdůrazněna jejich vzájemná odlišnost. Z těchto zjištěných poznatků 

vyplývá nutnost odlišného a specifického přístupu ke každé z nich.  

Procesy migrace, jejími příčinami a trendy se zabývám v další části práce. Migrace patří 

k obzvláště monitorované oblasti současné doby, která vzhledem k dynamickému vývoji 

společností narůstá exponenciální řadou. Na tomto zvyšujícím se trendu se významnou měrou 

podílí globalizace a její dopady ne světovou i národní ekonomiku. 

K dalším aspektům ovlivňujícím migraci nutno přiřadit přistoupení ČR k Evropské unii a 

otevření její ekonomiky. V důsledku těchto podmiňujících příčin dochází ke změnám 

migračních trendů. Hlavním důvodem již nejsou nedodržování základních lidských práv, 

náboženské či politické pronásledování, ale čistě ekonomické zájem. Tento jev převažuje u 

migrujících pracovníků ze třetích zemí, kteří se snaží o lepší ekonomické zajištění svých 

rodin.  

Zvyšující se imigrace přináší pro společnost jak pozitivní, tak i negativní důsledky, které je 

třeba řešit prostřednictvím zákonných úprav na všech úrovních. Tyto jednotlivé úrovně jsou 

v práci postiženy. Úkolem závěrečného bodu je poskytnout celkový pohled současné 

společnosti na problematiku integrace menšin a s tím související vznikající problémy.  
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Podrobným studiem a analýzou dostupných materiálů jsem dospěl k následujícím závěrům. 

Právní úpravy této oblasti jsou velmi nepřehledné a pro laickou veřejnost těžko pochopitelné, 

složitá je i situace přizpůsobování se právu Evropské unie. Cíle státní integrační a menšinové 

politiky je potřeba přizpůsobit aktuálnímu stavu společnosti a ekonomiky. Je zapotřebí jasné 

stanovení priorit a vizí v této oblasti. Neméně důležitým úkolem se jeví zavedení fungujících 

systémů kontrolních mechanizmů financování jednotlivých oblastí procesů integrace menšin a 

cizinců.  

Práce poskytuje základní přehled pro orientaci v dané problematice, což bylo jejím hlavním 

cílem. Může též umožnit široké laické veřejnosti rozšíření povědomí o procesech integrace 

menšin a cizinců na území ČR a právních úpravách s ní souvisejících.  
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Resumé 

 

The thesis on the topic “Status of minorities in the Czech Republic not only in terms of legal 

regulations” is elaborated in five main outline points. Its objective is to create a basic 

overview of selected aspects concerning the status of minorities and their integration into 

majority society from the point of view of social, economical and legal principles. 

Information needed for such an elaboration comes from several sources: expert literature, data 

from authorities and institutions or non-government non-profit organizations. As the topic is 

of an extensive scope, only selected aspects of minority issues are addressed here in the form 

of main overview.  

The first chapter describes approaches and study methods used for elaborating the topic. 

Selected specific terms used in the text including the explanation of their meaning are 

mentioned here as well.  

The second chapter is focused on national minorities represented in greater numbers in the 

territory of the Czech Republic. Brief characteristics of selected groups from both the 

historical and current point of view stating circumstances of minorities´ origins and their key 

features is given here. To better illustrate the situation, schemes and graphs providing  

a picture of national population structure and the development trend in the numbers of aliens 

are also included. 

The third chapter deals with migration issues, its causes and consequences for society. These 

issues are analyzed from the economical and social point of view. New migration trends 

coming out of political and economical changes in Europe are stated here as well. 

The forth chapter describes legal regulations on protection of minorities and aliens not only 

according to a national but also an international law. In a brief overview, significant 

international documents and acts of the EU law are stated here. Also mentioned are the 

document approval processes and their legal binding for the Czech Republic. The national 

legal norms are divided according to their legal force. In one group, the constitutional laws of 

the Czech Republic are mentioned, in another one, laws governing concrete spheres of law are 

stated. I also refer to Czech government authorities whose responsibilities include the sphere 

of minorities and aliens issues. 

The last chapter is focused on a current state of society and its view on the situation 

concerning minorities. Stated are possible ways of the financial support of integration and 
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minority policy of the state. To illustrate this, the approach to minorities and aliens issues on 

the local level is mentioned here.  

In my conclusion, I summarize used information, knowledge and observations, and assess 

achieved objectives and benefits of the text.  
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