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Anotace 

Předkládaná diplomová práce se zabývá politickou participací národnostních menšin v České 

republice. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké mají národnostní menšiny možnosti vstupu do 

politického procesu za účelem artikulace svých specifických minoritních zájmů a jak jsou tyto 

možnosti z jejich pohledu efektivní. Důraz je kladen především na etnické politické strany, 

menšinové spolky, poradní orgány typu Rady vlády pro národnostní menšiny a výbory pro 

národnostní menšiny na všech politických úrovních. Současně jsou tyto vybrané menšinové 

instituce a orgány zkoumány i na mezinárodní úrovni, což umožňuje získat přehled o 

přístupech některých státu k národnostně menšinové politice a jejich porovnání, případně i 

inspiraci pro ČR. Analýza byla provedena na skupině pěti národnostních menšin: německé, 

polské, romské, slovenské a vietnamské. Autor se také snažil zjistit, jak jsou tyto vybrané 

národnostní menšiny politicky aktivní, jaké faktory ovlivňují jejich politickou participaci a 

jaký je zájem o problematiku národnostních menšin u politických stran majority. Pro zjištění 

výzkumného záměru byla zvolena kvalitativní výzkumná metoda a pro sběr dat využita 

technika polostrukturovaného rozhovoru, včetně analýzy stranických programů pro volby do 

Poslanecké sněmovny v roce 2017. Právě polostrukturované rozhovory jsou jádrem celého 

výzkumu, díky nimž bylo možné zjistit informace o skutečném, praktickém fungování výše 

zmíněných speciálních menšinových orgánů. 

 

Annotation 

This diploma thesis deals with the political participation of national minorities in the Czech 

Republic. The main aim of this thesis is to find out what the possibilities of national 

minorities are to enter the political process in order to articulate their specific minority 

interests and how effective these possibilities are from their perspective. The emphasis is 

placed on ethnic political parties, minority interest groups, advisory bodies such as the 

Government Council for National Minorities and committees for national minorities at all 

political levels. At the same time, these selected minority institutions and bodies are also 

examined at the international level, which makes it possible to gain an overview of the 

attitudes of some states to national minority policy and their comparison, or even inspiration 

for the Czech Republic. The analysis was carried out on a group of five national minorities: 

German, Polish, Roma, Slovak and Vietnamese. The author also tried to find out how these 

selected national minorities are politically active, what factors influence their political 

participation and what is the interest in the issue of national minorities among the majority 



 
 

political parties. The author chose a qualitative research method for the research project and 

the technique of semi-structured interviews for the collection of data. It is the semi-structured 

interviews that are at the heart of the research, which made it possible to find out about the 

real, practical functioning of the above-mentioned special minority bodies. 
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Úvod 
 Českou republiku lze, co se týče složení národnostní struktury obyvatelstva, označit 

jako homogenní stát. K české národnosti se při sčítání lidu přihlásilo více než 90,4 % 

obyvatel, k tomuto počtu lze dále připočíst 3,7 % občanů, kteří svou národnost uvedli jako 

moravskou, stejně tak i 0,1 % Slezanů.
1
 Avšak během 1. Československé republiky 

dominovaly na dnešním území ČR 2 hlavní národnosti, česká (67,5 %) a německá (30,6 %). 

Třetí nejpočetnější menšinou s 1 % byli Poláci, následováni Slováky (0,2 %) a Maďary  

(0,1 %). Po 2. světové válce se v důsledku územních změn, válečných ztrát ale hlavně 

dobrovolného i nuceného odsunu obyvatelstva došlo k významnému poklesu Němců (na 1,8 

%) jejich místo největší národnostní menšiny zaujali Slováci (2,9 %)
2
 (ČSÚ, ©2014, s. 2-5). 

V poválečném období až do roku 1989 zůstává národnostní struktura obyvatel v Čechách, až 

na mírný růst slovenské minority, stabilní. Výraznější změnu lze zaznamenat po rozpadu 

federace, kdy logicky došlo k poklesu Slováků, naopak se začal zvyšovat počet obyvatel z do 

té doby ne příliš typických zemí Ruska, Ukrajiny a Vietnamu.  

 V důsledku historického společného státu momentálně zůstávají nejpočetnější 

menšinou se 1,4 % (147 152) obyvateli Slováci. Tradičně je s českým územím spojena i 

menšina Polská. Poláci obývají historický region Těšínska už od 13. století a rovněž i nemálo 

polských občanů vyhledává v průmyslovém Moravskoslezském kraji pracovní uplatnění. Dle 

posledního sčítání lidu z roku 2011 se k polské národnosti přihlásilo 0,4 % (39 096) obyvatel. 

Okolnosti dramatického poklesu Němců byly již výše zmíněny a klesající trend německého 

obyvatelstva pokračuje i dnes. V současnosti žije v ČR 0,2 % osob německé národnosti tj. 

18 658 osob), nejvíce v Ústeckém a Karlovarském kraji. U další zkoumané minority 

vietnamské lze její nárůst zaznamenat po roce 1989 a její počet stále roste. Podle posledních 

statistik Vietnamci tvoří 0,3 % (29 660) všech obyvatel. K romské národnosti se oficiálně 

hlásí 5 135 občanů. Romové ve většině případů hlásí k národnosti české, potažmo k oběma 

(0,1 %, tj. 7 026 osob) (ČSÚ, ©2014, s. 5). Avšak dle odhadů expertů žije v ČR přibližně 

200-250 tisíc Romů, což z nich neoficiálně činí nejpočetnější národnostní menšinu. 

 V ČR statutem národnostní menšina disponuje celkem 14 národností
3
. Jejich práva a 

povinnosti upravuje zákon č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin. 

Národnostní menšinu tento zákon definuje jako skupinu občanů ČR jiné národnosti, která se 

                                                             
1 Zde je však nutné upozornit, že údaje o počtu českých obyvatel autor přebírá z předposledního sčítání lidu 

z roku 2001. V nejnovějším průzkumu z roku 2011 se k české, potažmo moravské a slezské národnosti přihlásilo 

pouze 70,5 % obyvatel, neboť 25,3 % osob svoji národnost neuvedlo a tudíž výsledky posledního šetření jsou 

zejména v případě majoritního obyvatelstva značně zkresleny. 
2 Údaj je dle sčítání lidu z roku 1950. 
3 Viz složení Rady vlády pro národnostní menšiny, kapitola 1. 3.  
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od ostatních obyvatel odlišuje svým etnickým původem, kulturou, jazykem a zároveň je její 

přání být národnostní menšinou, za účelem uchování a rozvoje svých specifických znaků. 

Národnostní menšiny, které tradičně a dlouhodobě žijí na území republiky, mají právo na 

vzdělání ve svém jazyce, jeho užívání při úředním styku, nebo aby název obce, ulic a budov 

orgánů veřejné správy byly označovány i jejím jazykem (ČR, 2001). 

Češi vzhledem ke svému počtu logicky disponují dominantním postavením ve všech 

společenských sférách, té politické nevyjímaje. Avšak stále zde žije malá, ale nezanedbatelná 

část populace, která se hlásí k jiné, než české národnosti. Navzdory tomu, že tito lidé mohli 

v České republice prožít celý svůj život, ba se zde i narodit, stále se identicky cítí být 

spřízněni se zemí, ze které buď oni sami či jejich příbuzní pochází. Stále si tak uchovávají své 

kulturní tradice, jazyk, životní styl apod. Nicméně pokud se dané národnostní menšině 

nedostává efektivní možnosti pro vstup do politického procesu, pak jen velmi těžko může 

artikulovat své požadavky, které zaručí kontinuitu oné specifičnosti i pro budoucí generace. 

Práce si klade odpovědět na otázky, jaké prostředky mají národnostní menšiny k prosazování 

svých zájmů a jak jsou tyto postupy z jejich pohledu efektivní, zda spatřují při vstupu do 

politického procesu nějaké překážky a v neposlední řadě zhodnotit participaci dané menšiny 

na politice v České republice. Obecně je zkoumání politické participace národnostních menšin 

v politické vědě okrajovým tématem. Hlavní motivací autora je tak přinést nový soubor 

informací, které by lépe pomohly pochopit a zhodnotit organizování národnostních menšin za 

účelem dosažení jejich specifických zájmů. 

Cílem diplomové práce bude analyzovat politickou participaci u pěti vybraných 

národnostních menšin: romské, německé, polské, vietnamské a slovenské. U analýzy romské 

participace může autor využít podkladů svého předchozího výzkumu zaměřeného na 

komunální úroveň a jeho rozšířením o celostátní hladinu ucelený vzhled do současné 

problematiky romské politické angažovanosti. Německá národnostní menšina je s Českou 

republikou historicky úzce spojena. I přes její klesající stav, došlo po roce 1989 

k neúspěšnému pokusu o realizaci vlastní německé politické strany a dlouhou dobu z řad 

německé menšiny také silně rezonovaly politické požadavky na odškodnění za dopady  

tzv. Benešových dekretů. Polská menšina se bezesporu na první pohled jeví jako politicky 

nejaktivnější. V hustě Poláky osídleném Moravskoslezském kraji se pravidelně dostávají do 

obecních zastupitelstev, jak prostřednictvím své polské strany, tak i na kandidátkách stran 

majoritních. U vietnamské menšiny, vzhledem k její dobré asimilaci a výchově vietnamských 

rodičů, kteří na své děti kladou co největší nároky ve studiu i v profesním životě, lze do 

budoucna očekávat vyšší politickou participaci a nárůst počtu vietnamských politiků. 
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Slovenská menšina, navzdory své početnosti, je v politologii neprobádaným tématem a 

informací o jejím zapojení do politického procesu v ČR příliš nenajdeme. Zcela jistě tak 

nebude na škodu se do jejího zkoumání hlouběji ponořit. 

Jednou z možností, jak národnostní menšiny mohou vstoupit do politiky a přímo se 

zaměřit na obhajobu svých specifických zájmů, je prostřednictvím jejich vlastní etnické 

politické strany. V České republice v současnosti fungují dva politické subjekty, které lze 

klasifikovat jako etnické. Romská demokratická strana a polská Coexistentia. Na začátku 90. 

let u nás také proběhly neúspěšné pokusy o založení rumunské Organizace nezávislých 

Rumunů a německé Demokratické strany Sudet, samozřejmě nelze opomenout ani již 

zaniklou Romskou občanskou iniciativu. Zatímco RDS je marginální a nikdy nedosáhla 

výraznějšího volebního úspěchu, Coexistentia na komunální úrovni, především v okresech 

Karviná a Frýdek-Místek, kde je právě největší koncentrace českých Poláků, zaujala poměrně 

stabilní pozici a pravidelně se jí daří získávat desítky mandátů. Nicméně  

Kopeček (2003) ve svém výzkumu došel k závěru, že Poláci, kteří byli zvoleni do 

zastupitelstev ve výše zmíněných okresech, byli pouze zhruba z jedné čtvrtiny kandidáty 

Coexistentie a zbytek tvořili kandidáti zvolení za majoritní strany. Kopeček (2003) dále 

konstatuje, že strana zůstává pod svými možnostmi a dokáže oslovit cca 60-70 % příslušníků 

polské národnostní menšiny. Mají u nás etnické strany i vzhledem k homogenitě české 

společnosti budoucnost, a pokud ano, v jaké proměně by muselo dojít, aby se staly 

relevantními aktéry? 

 Autor je k otázce přežití etnických stran v České republice poněkud skeptický. V 

budoucnu lze očekávat, že bude docházet ke stále větší asimilaci příslušníků národnostních 

menšin s českými obyvateli a tím může dojít i k jistému posunu identity, většímu příklonu k 

České republice a voliči tak logicky dají přednost majoritní straně, kdy pro ně specificky 

etnické požadavky nabízené jejich stranou přestanou hrát hlavní roli. Pokud však zůstane 

zachována původní národní identita, etnické strany mají šanci k přežití a získávání 

konstantních volebních výsledků a to na obecní úrovni v místech, kde národnostní menšina 

tvoří nezanedbatelnou část místních obyvatel, jako je tomu kupříkladu v okresech Karviná a 

Frýdek- Místek, kde žije 70 % všech občanů, hlásící se k polské národnosti v České republice. 

Oproti etnickým politickým stranám se v daleko hojnější míře vyskytují menšinové 

spolky. Tyto zájmové skupiny si ve veřejném prostoru dokázaly vydobýt výraznou pozici a ze 

strany médií jsou vnímány jako zástupci národnostních menšin. Pro stát jsou relevantními 

partnery při jednáních o etnických záležitostech a podporu pro svou činnost nezřídka získávají 

i ze svých „domovských“ zemí (Fiala, Mareš a Strmiska, 2003). Ze stručné analýzy 
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nejvýznamnějších menšinových spolků je patrné, že jejich hlavní cíle mají mnoho styčných 

bodů s programy dvou výše zmíněných etnických stran. „Mohou tyto spolky částečně přebírat 

úlohu etnických politických stran, a jakým způsobem dochází právě skrze tyto sdružení 

k prosazování menšinových zájmů?“ 

Skutečně, některé významné spolky národnostních menšin můžou dle autora plnit roli 

jejich politické strany. Tyto zájmové skupiny nominují své zástupce do Rady vlády pro 

národnostní menšiny, jež hraje v artikulaci jejích zájmů podstatnou roli, a jejím 

prostřednictvím by mohly ovlivňovat menšinovou politiku. Spolky také mohou disponovat 

přímými konexemi na některé majoritní politické strany, významné politiky, či se svými členy 

mohou konzultovat svůj postup ve volbách na základě toho, jaká strana nejlépe hájí jejich 

zájmy a té následně odevzdat svůj hlas. Navíc, pokud jsou tyto spolky spíše zaměřené směrem 

ke kulturním záležitostem, mohou být tyto organizace v prosazování svých zájmů i velmi 

efektivní. Jejich užší vymezení, např. právě na kulturní oblast by v případě etnické politické 

strany nemuselo být dostačující, jelikož politická strana by měla obsáhnout daleko větší 

spektrum problematik, aby získala dostatek voličů a uspěla. Některé spolky působí i jako 

zastřešující organizace menším, regionálním uskupením a přibližují se tak v organizačním 

schématu politickým stranám. Pokud skutečně menšinové zájmové organizace plní takto 

dobře svou funkci a dokážou zastoupit politickou stranu, lze tak možná u některých menšin 

vysvětlit, proč se příliš, nebo téměř vůbec nezapojují do politiky. 

Do třetice, politické zájmy národnostních menšin mohou ve svém programu hájit i 

majoritní strany či na svou kandidátní listina nominovat aktivního příslušníka některých 

z národnostních menšin, který pak může zkusit uplatnit svůj vliv a pracovat ve prospěch své 

komunity.  „Jaký je zájem politických stran majority o národnostní menšiny v ČR?“ 

 Program každé z parlamentních stran se patně, ať už v rámci více pozitivního diskursu 

či negativního diskursu, bude zmiňovat o různých opatřeních týkajících se národnostních 

menšin. Lze ale předpokládat, že tato problematika bude mít v programech většiny 

majoritních stran okrajové postavení a žádné detailně propracované návrhy zde nenajdeme. 

Jak ukázal dřívější průzkum (Větrovec, 2017), problematické může být i nominace příslušníka 

národnostní menšiny na svojí kandidátní listině. Některé národnostní menšiny, např. romská, 

je ze strany velké části české veřejnosti vnímána negativně a strany se obávají, že by tímto 

krokem mohly přijít o část voličské podpory. Ale šance být zvolen do zastupitelských orgánů 

je právě prostřednictvím majoritní strany největší. Otázkou je, do jaké míry dokáže např. 

jeden zvolený poslanec pro svou národnostní menšinu něco vybojovat, proto je možné, že 

artikulace zájmů může být daleko efektivnější právě skrze jejich spolky. 
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Možnostmi politické participace národnostních menšin se ve své studii „Organizace 

etnických menšin a prosazování jejich zájmů“ zabýval kolektiv autorů Fiala, Mareš a Strmiska 

(2003). Teoreticky definují etnickou stranu a etnické zájmové sdružení a následně je 

v kontextu České republiky analyzují. Potvrzují, že etnické politické strany jsou v českém 

prostředí marginální aktéři. Tuto skutečnost přisuzují především relativně malému počtu 

příslušníků národnostních menšin a tím pádem i nedostatečnému počtu primárních voličů. 

Prosazování svých zájmů tak menšiny činí spíše prostřednictví spolků, jejichž hlavní 

zaměření je na kulturní oblast, ale výjimečné nejsou ani požadavky politického charakteru. 

Závěrem zmiňují Radu vlády pro národnostní menšiny jako důležitého prostředníka při 

artikulaci menšinových zájmů. 

 Jak vyplývá z výzkumu Mareše a kol. (2003), kteří ve své knize „Etnické a regionální 

strany v ČR po roce 1989“ zkoumali politické projekty Romů, Poláků a moravistická 

politická hnutí, určité relevance strany menšin dosáhly pouze po prvních svobodných volbách 

v roce 1990. Tehdy především díky síle HSD-SMS disponovaly tyto nacionalistické proudy 

v ČNR 28 mandáty
4
, což vůbec nebyl zanedbatelný počet.

5
 Jednotlivé subjekty však díky 

dílčím zájmům, které nepochybně mohly být zobecněny, aby vyhovovaly všem 

reprezentujícím menšinám, nedokázaly v ČNR ani mimo ní navázat jakoukoliv spolupráci a 

sami často musely řešit své vnitřní rozepře. 

 Zhodnocení role a budoucnosti etnických stran v České republice se ve svém 

příspěvku, vypracovaném pro Obec Slovákov „K participácii národnostných menšin, hlavne 

slovenskej, na verejnom životě ČR“ zhostil Pavol Vranovský (1998). V českém prostředí 

etnickým politickým stranám v efektivní politické participaci brání velká územní roztříštěnost 

jednotlivých národností, možné rozdmýchávání nálad rasové nesnášenlivosti, absence tradice 

etnických stran vlivem komunistické éry a úzké programové zaměření, často v souvislosti jen 

se svojí národnostní menšinou. Šance na úspěch spatřuje pouze v lokální politice v hustě 

menšinou osídlených oblastech. V případě voleb parlamentních se možnosti na to být zvolen 

rapidně zmenšují a patrně by bylo zapotřebí snížení uzavírací klauzule. 

 Závěry analýzy P. Vranovského poměrně dobře potvrzuje případ polské národnostní 

menšiny, jejímiž politickými aktivitami se již ve výše zmíněném článku „Coexistentia-Soužití 

a politická reprezentace polské menšiny na Těšínsku“ zabýval L. Kopeček (2003). Představuje 

historii a proces formování polské reprezentace a to jak z hlediska spolkové oblasti na 

platformách Kongresu Poláků a PZKO, tak především analýzou polské strany Coexistentia a 

                                                             
4 HSD-SMS 23 mandátů a ROI 5. 
5 K tomuto údaji navíc nejsou přičteni ostatní menšinoví zástupci zvoleni za majoritní strany. 
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jejímu postavení v lokálním a krajském politickém systému Moravskoslezského kraje. 

Zatímco na komunální úrovni si COEX dlouhodobě udržuje stabilní pozici, schopnost 

ovlivňovat regionální politiku je velmi malá, avšak autor dodává, že v budoucnu by za použití 

vhodné koaliční strategie s jinou stranou její relevance mohla narůstat. 

 Druhou národnostní menšinou, která v České republice k artikulaci svých zájmů může 

využít vlastní politickou stranu, jsou Romové.
6
 Politickou participací Romů se ve své knize 

„Romské strany a politici v Evropě“ zabýval Pavel Pečínka (2009). Výzkum je zaměřený na 

nejvyšší parlamentní úroveň ve státech střední a východní Evropy. Především se kvůli 

snadnější dostupnosti primárních dat soustředí na Československo, resp. na Česko a 

Slovensko. Dále představuje funkci a činnost romských zastřešujících orgánů na nadnárodní 

úrovni a působení romských politiků v Evropském parlamentu. Ve své analýze zjišťuje, že 

politická participace Romů je ovlivněna řadou negativních faktorů. Jako jeden z největších 

problémů uvádí velkou roztříštěnost romské komunity a její neschopnost spolupracovat. 

Romové jsou charakterističtí svými citlivými rodinnými vazbami. Potíží je, že romské 

velkorodiny spolu vzájemně soupeří a vymezují se vůči sobě. Tento jev je na romské politické 

scéně velmi dobře viditelný na počátcích první strany Romů, Romské občanské iniciativy. 

ROI byla založená tehdejší romskou elitou a osobní a rodinné spory na malou chvíli přestaly 

existovat. Nicméně velmi brzy se opět projevily. Významné osobnosti z řad Romů s vidinou 

zisku politické moci začali zakládat své vlastní politické strany a hnutí a roztříštili tak 

romskou politickou a občanskou sféru. Další faktor, který je příčinou neúspěchu romských 

politických stran, je velmi slabé využívání aktivního i pasivního volebního práva, které 

pramení z nízké vzdělanostní úrovně a vysoké nezaměstnanosti. Po pádu komunismu a 

následnému příklonu ke kapitalismu došlo u Romů ke zhoršení jejich sociální situace a 

nezaměstnanosti. Namísto politické mobilizace známé například u dělnické třídy z konce 19. 

století, došlo v romské komunitě k depolitizaci, stažení se z veřejného života a nárůstu 

závislosti na stáních příspěvcích. Závěrem Pečínka dodává, že i po odstranění těchto 

negativních jevů by pro romské politické subjekty bylo téměř nereálné uspět na národní 

úrovni. Větší šanci prosadit se mají tyto strany v obecní či regionální politice. 

 Snahy o založení své vlastní politické strany projevila na začátku 90. let také německá 

menšina. V roce 1992 byl ustanoven přípravný výbor Demokratické strany Sudety, ale kvůli 

nedostatečnému počtu podpisů nutných k jejímu založení tento projekt selhal. Do role 

hlavního reprezentanta německých zájmů se staví Shromáždění německých spolků v České 

                                                             
6 Tento odstavec byl převzat z autorovy předešlé práce (Větrovec, 2017, s. 6-7).  
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republice
7
. S jeho vznikem, vývojem a hlavními cíli seznamuje v článku „Assembly of 

Germans in Bohemia, Moravia and Silesia“ M. Mareš (2002). Přestože povaha aktivit tohoto 

spolku má spíše kulturní zaměření, v minulosti velmi tvrdě prosazoval „Návrh na odškodnění 

občanů České republiky německé národnosti“. Ten mj. požadoval návrat majetku zabaveného 

na základě dekretů prezidenta Beneše, případně za něj poskytnutí finanční kompenzace. 

Shromáždění se také při realizaci svých cílů může spolehnout na podporu německých 

vládních i nevládních institucí.  

 V posledních letech lze v souvislosti s menšinovou problematikou v politologii 

zaznamenat nárůst zájmu o studium politických aktivit Vietnamců. H. Vitovská (2017) ve své 

diplomové práci „Participace vietnamské národnostní menšiny na české komunální politice“ 

zjistila, že velkou roli při zapojení do politického procesu hraje to, zda je osoba příslušníkem 

první či druhé generace. První generace si i navzdory dlouhodobému pobytu v České 

republice uchovává vzorce chování nabyté ve Vietnamu, kde je typické se politicky 

neangažovat. Výzkum Ngô Thu Thào (2017) „Politická integrace Vietnamců v ČR: Zkoumání 

participace napříč generacemi“ však dochází ke zcela opačnému závěru, tudíž že menší 

politická aktivita je naopak typičtější pro generaci druhou. Nicméně obě práce se shodují, že 

obecně je zájem o politiku ze strany vietnamské menšiny malý. Pokud se však objeví politická 

témata, která se nějakým způsobem Vietnamců dotýkají, jsou schopni velice rychle 

mobilizovat své síly a vyjádřit svůj postoj.
8
 

 Pro zjištění výzkumného záměru autor zvolil kvalitativní výzkumnou metodu. Ta 

umožňuje získat podstatné detailní informace o zkoumané problematice, čehož by pomocí 

kvantitativních metod bylo jen velmi těžko dosažitelné. Sběr dat by byl prováděn pomocí 

terénního výzkumu, konkrétně technikou polostrukturovaného rozhovoru. Ten na jednu stranu 

vytyčuje předem připravený okruh otázek, na druhé straně je tato metoda velmi flexibilní, kdy 

na základě průběhu rozhovoru lze případně pokládat doplňující či upřesňující dotazy. 

 Respondenti se skládali ze zástupců zkoumaných menšin v Radě vlády pro 

národnostní menšiny a aktivních menšinových spolků. V případě Romů a Poláků, s ohledem 

na existenci jejich vlastní etnické politické strany rozhovory byly realizovány s některými 

stranickými členy. Pro zjištění zájmu majoritních politických stran o národnostní menšiny 

                                                             
7 Dříve tento spolek fungoval pod názvem Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
8 To se týká např. zavedení EET; dále jsou Vietnamci velmi zainteresovaní v lokální politice na Praze-Libuš, kde 

se nachází velká tržnice Sapa.  
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v ČR byla využita metoda obsahové analýzy stranických programů pro polední parlamentní 

volby v roce 2017.
9
 

 Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a analytické. V první kapitole 

autor seznamuje s možnostmi, která národnostní menšiny v ČR můžou využít k artikulaci 

svých specifických zájmů. První z nich je jejich vlastní etnická strana. Na úvod autor přináší 

krátký historický průřez, ve kterém ukazuje situaci národnostních menšin v hlavních etapách 

českého, resp. československého státu, s důrazem na první republiku, ve které byly strany 

menšin zcela běžné a některé hrály i důležitou roli. Poté autor přechází na současnou situaci 

na poli českých etnických stran a čtenáře seznamuje s jedinými dvěma takovýmito subjekty, 

Coexistentiou a Romskou demokratickou stranou. Další část teoreticky definuje menšinové 

spolky a pro následnou lepší orientaci v analytické části představuje některé nejvýznamnější 

z nich. Poslední dvě zbývající podkapitoly pojednávají o speciálních menšinových poradních 

orgánech, Radě vlády pro národnostní menšiny a výborech pro národnostní menšiny v obcích, 

městech a krajích. Po nezbytném legislativním a funkčním vymezení těchto institucí, obsahuje 

tato kapitola i výčet jednotlivých menšinových výborů, které momentálně na těchto všech 

politických úrovních fungují. 

 Ve druhé teoretické části autor analyzuje situaci národnostních menšin na politickém 

poli ve světě, resp. hlavně ve střední a východní Evropě. Seznamuje s některými přístupy a 

institucionálními faktory, které různé státy aplikují ve vztahu k etnickým politickým stranám. 

Ty jednak mohou národnostním menšinám vstup do politiky zjednodušit, ale také výrazně 

ztížit. Tato kapitola může také sloužit jako inspirace pro české zákonodárce v případě otevření 

diskuze o zavedení mechanismů, které by národnostním menšinám zvyšovaly podíl na 

spolurozhodování, neboť takovéto komplexní zpracování v české politologické literatuře 

nelze najít. Poslední část také představuje některé státy, využívající rovněž menšinové poradní 

orgány, obdobné jako ČR.  

 Začátek analytické části na úvod detailně popisuje metodologii celého výzkumu, jeho 

postupný průběh i seznámení s respondenty. Následně jsou z pohledu národnostních menšiny 

analyzovány všechny menšinové orgány zmíněné v teoretické části; autor se snaží zjistit, jak 

jsou tyto instituce ve skutečnosti při prosazování menšinových zájmů efektivní a zda naplňují 

svůj účel podle daného teoretického modelu. 

                                                             
9 Metodologie výzkumu bude podrobněji rozebrána v analytické části. 
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 V diskuzi autor shrnuje získané poznatky a srovnává své výsledky s některými 

nedávnými výzkumy na obdobné téma. V závěru odpovídá na své výzkumné otázky, 

potvrzením či vyvrácením stanovených hypotéz. 
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1. Možnosti národnostních menšin ke vstupu do politického procesu v ČR 

V této kapitole autor seznamuje s možnostmi, jakým způsobem mohou národnostní  

menšiny v ČR pomocí vlastních mechanismů artikulovat své zájmy, vstupovat do politického 

procesu a ovlivňovat politická rozhodnutí. Postupně jsou představeny prostředky v podobě 

etnické strany, národnostně-menšinových spolků, Rady vlády pro národnostní menšiny a 

výborů pro národnostní menšiny na krajské a obecní úrovni. Jednotlivé koncepty autor 

nejprve teoreticky vymezuje a následně uvádí praktické příklady z českého prostředí. V úvodu 

kapitoly je navíc historický vhled, mapující politickou participaci národnostních menšin 

během více než 100leté československé historie, se zvláštním důrazem na 1. Československou 

republiku. 

 

1. 1 Etnické strany 

Etnické strany neboli strany národnostních menšin patří spolu s regionálními stranami 

do stejné stranické rodiny, tak jak je definoval Beyme (1985). Hlavním cílem etnických stran 

je obrana zájmů určité národnostní či etnické skupiny. Lze je tudíž definovat jako politické 

subjekty, které svojí identitu, zdroje politické legitimizace a voličské mobilizace odvozují od 

etnického charakteru (Hloušek a Kopeček, 2010, s. 236). V důsledku své povahy často etnické 

strany ve stranickém systému zaujímají roli neplnohodnotného aktéra. Jakožto reprezentanti 

národnostních menšin totiž nemohou ze své podstaty být stranami s většinovým posláním 

(Fiala a Strmiska, 2002). Onu neplnohodnotnost lze nalézt i v programových prohlášeních 

těchto stran, kdy tradiční témata majoritních stran (např. ekonomika), jsou u etnických stran 

upozaděna nebo i zcela vynechána a zájem je primárně soustředěn na své etnikum. Z toho 

vyplývá i nemožnost paušálního zařazení na pravo-levé ose (Hloušek a Kopeček, 2010, s. 

237). Avšak ve světě lze nalézt příklady etnických subjektů, které nejsou pouze sigle issue 

stranami
10

, stejně tak jednu národnostní menšinu může ve stranickém systému reprezentovat 

několik stran. 

Zvláštní formou reprezentace národnostních menšin v rámci politických stran mohou 

být tzv. etnická křídla uvnitř stran majoritních. Větrovcovi (2017) se v rámci jeho výzkumu 

jedno takové etnické křídlo podařilo identifikovat, konkrétně se jednalo o romskou buňku 

v rámci českobudějovické KSČM.
11

 

                                                             
10 Např. maďarská MOST-HÍD na Slovensku. 
11 Její chod je ale zajišťován jen jedním aktivním členem a v životaschopnosti jí drží příspěvky od předsedy 

strany, které byly i lákadlem pro vstup ostatních Romů. Spíše než politické činnosti se její členové věnují 

konzumaci alkoholických nápojů. 
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Ačkoliv je politických subjektů, které lze klasifikovat jako etnické, v ČR velmi 

pomálu, v historii, konkrétně za první Československé republiky byla situace, vzhledem 

k odlišné skladbě obyvatelstva,
12

 poněkud odlišnější. V prvních československých volbách 

v dubnu 1920 se do Poslanecké sněmovny NS dostalo celkem 16 volebních uskupení, z nichž 

5 bylo německých, 1 maďarské a 2 maďarsko-německé; v Senátu byla situace téměř stejná, 

s rozdílem pouze 1 maďarsko-německé strany.
13

 Po stabilizaci politické scény a zapojení do 

politického procesu Poláků a Rusínů se po volbách v roce 1925 v Národním shromáždění 

ustálila určitá národnostní struktura, která bez větších změn přetrvala až do konce 1. republiky 

(Tóth, Novotný a Stehlík, 2012, s. 254). Zastoupení Němců a Poláků v zákonodárném sboru 

odpovídalo jejich procentuálnímu poměru v celkové populaci, naopak maďarská a rusínská 

menšina byla vzhledem ke svému počtu v NS podreprezentována.
14

 Vzhledem k tomuto 

pestrému složení NS disponovali všichni poslanci právem používat svůj mateřský jazyk, což 

tehdejší československý parlament činilo jeden z nejdemokratičtějších v Evropě. Jednou 

z charakteristik tehdejšího politického systému byla i absence uzavírací klauzule. Tento 

fenomén umožňoval národnostním menšinám sdružovat se do vlastních politických uskupení 

s vidinou velké šance na vstup do parlamentu. 

 Za 1. republiky nejpočetnější německá menšina disponovala poměrně velkým počtem 

svých politických stran, které tak dokázaly pokrýt široké názorové spektrum; na druhou stranu 

spolupráce mezi německými subjekty byla omezená a i jednotlivé stranické cíle byly nezřídka 

rozdílné. Tato německá nejednotnost tak ve výsledku působila spíše kontraproduktivně (Tóth, 

Novotný a Stehlík, 2012, s. 47). Všechny německé strany v československém stranickém 

systému zastávaly až do 1. poloviny 20. století opoziční roli. Do spolupráce na vládní úrovni 

se Němci zapojili až po volbách 1925, kdy se jejich nejsilnějšími stranami staly Svaz 

zemědělců a Německá křesťansko-sociální lidová strana, jejichž zástupci se o rok později stali 

součástí vládní koalice. 

 Odpovědí na německou roztříštěnost a postupnou radikalizaci
15

 německého 

obyvatelstva bylo v roce 1933 založení Sudetoněmecká fronta domoviny (SHF)  

K. Henleinem. Ta vznikla sloučením Německé národně socialistické strany dělnické 

(DNSAP) a německé nacionální strany (DNP) a prvotním cílem nového uskupení bylo 

                                                             
12 Konkrétní skladba obyvatel v československé 1. republice je zmíněna v úvodu práce. 
13 Německé strany tehdy ve volbách do Poslanecké sněmovny získaly 25,6 % všech hlasů, 0,5 % obdržely strany 

maďarské menšiny a na 4 % dosáhly koalice maďarsko-německých stran. 
14 Po volbách v roce 1925 činil poměr Maďarů v NS 3,6 % oproti jejich 5,6 % poměru v populaci; obdobně 

Rusíni v NS obsadili 1,3 % křesel, přičemž jejich celkový počet činil 3,5 % ze všech obyvatel (Tóth, Novotný a 

Stehlík, 2012, s. 255). 
15 Radikalizace byla důsledkem hospodářské krize a politickou situací v mateřském Německu. 
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sjednocení sudetských Němců (Tóth, Novotný a Stehlík, 2012, s. 49). V 1935 se SHF 

přejmenovala na Sudetoněmeckou stranu (SdP). Při přípravě na poslední prvorepublikové 

volby v roce 1935 se SdP mohla spolehnout i na podporu z Německa, což se pozitivně 

promítlo i do volebních výsledků. Se ziskem 15,18 % hlasů se SdP stala vítězem voleb. 

 Politická orientace maďarské národnostní menšiny se od počátku československého 

státu vytvářela v rámci dvou ideologických proudů. Zástupkyně prvního křesťansko-

sociálního proudu, Zemská křesťansko-socialistická strana (OKSzP) dosahovala mezi 

Maďary největší podpory. Strana byla založena na podzim 1919 a fungovala až do roku 1936, 

kdy zanikla sloučením s Maďarskou národní stranou. Hlavní programovou prioritou OKSzP 

bylo hájit jazykovou a kulturní rovnoprávnost na všech společenských úrovních (Tóth, 

Novotný a Stehlík, 2012, s. 76-77). Reprezentantkou druhého, malorolnického hnutí se stala 

Zemská maďarská strana malorolníků a zemědělců (MKP), od roku 1925 fungující pod 

názvem Maďarská národní strana. V prvních volbách v roce 1920 se obě hlavní formace 

rozhodly kandidovat, navzdory doporučení z Maďarska do voleb nevstupovat.
16

 Uvažovalo se 

i o vytvoření jednotné maďarské kandidátky, k čemuž ale nedošlo a obě strany bojovaly o své 

voliče mezi sebou. Výsledkem byl pro Maďary zisk 6 křesel v Poslanecké sněmovně a tři 

v Senátu.
17

  

 Ani ve 2. parlamentních volbách v roce 1925 se OKSzP a MNP (MKP) nedokázaly 

dohodnout na spolupráci a kandidovaly odděleně. MNP však uzavřela předvolební koalici se 

sudetoněmeckou stranou Německým svazem zemědělců (BdL) a součástí dohody bylo rovněž 

společné povolební působení v Národním shromáždění. (Tóth, Novotný a Stehlík, 2012, s. 

83).
18

 Až třetí volby do Národního shromáždění znamenaly umoudření Maďarů a jejich 

vytvoření společné kandidátky dvou nejsilnějších maďarských stran. Tento volební blok 

získal v Národním shromáždění celkem 15 mandátů, které si mezi sebou OKSzP a MNP 

rozdělily v poměru 7:8. Avšak k vytvoření společných parlamentních klubů zpočátku nedošlo, 

jejich vznik byl umožněn až na nátlak Budapešti v březnu 1930 (Tóth, Novotný a Stehlík, 

2012, s. 88).
19

 

 I v posledních prvorepublikových parlamentních volbách kandidovaly obě výše 

zmíněné maďarské strany společně a obdržely o jeden mandát méně než ve volbách 

předchozích, tj. 14; tentokrát došlo i k rychlému a bezproblémovému vytvoření společných 

                                                             
16 Důvodem tohoto doporučení bylo, že dosud nebyla podepsána mírová dohoda s Maďarskem po 1. sv. válce. 
17 OKSzP získala 5 poslanců a 2 senátory, MKP po jednom mandátu v obou komorách. 
18 Navzdory ztrátě 41 tisíc hlasů si OKSzP ziskem 4 poslanců a 2 senátorů udržela svojí pozici; naopak MNP 

obsadila v Poslanecké sněmovně 6 křesel a v Senátu 3 a výrazně si tak polepšila. 
19 Do těchto voleb navíc vstoupila nově založená maďarská strana Zemská malorolnická, živnostenská a 

dělnická strana, ale zisk pouhých 7000 hlasů zapříčinil její postupný zánik. 
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parlamentních klubů. Jednu změnu však tyto volby pro maďarskou menšinu přinesly. Poprvé 

Maďaři sestavili své kandidátky v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, do té doby kandidovali, 

vzhledem k silné koncentraci maďarské populace, výhradně na Slovensku. Celkem pro tuto 

volební koalici hlasovalo 3,55 % voličů, tj. 291 831 hlasů, což znamenalo 11. nejlepší 

výsledek v Československu. 

 Polská národnostní menšina v Československu neměla v důsledku nedořešené otázky 

Těšínska v raném období 1. republiky (1919-1925) v Národním shromáždění žádného svého 

zástupce.
20

 Většina polských stran navázala na své předchůdkyně, které existovaly před 

rokem 1918. 
21

 Volební strategií Poláků, vzhledem k jejich početní nevýhodě, bylo vytváření 

předvolebních koalic. Uskupení Polský lidový svaz, tvořený Polskou lidovou stranou, Svazem 

slezských katolíků, Polskou socialistickou stranou dělnickou a Slezskou lidovou stranou 

získal v roce 1925 v Poslanecké sněmovně 1 mandát. O 4 roky později si i díky spojenectví 

s židovskými stranami Poláci o 1 mandát polepšili.
22

 Do posledních voleb v roce 1935 

vstoupili Poláci pod názvem Polské strany v Československu a získali 1 mandát (Tóth, 

Novotný a Stehlík, 2012, s. 179). Ačkoliv častým tématem polských poslanců byla kritika 

postoje státních úřadů k polské menšině, tak až do 2. poloviny 30. let Poláci vždy upomínali 

na svoji věrnost a loajalitu k československému státu. 

 Jazykově a nábožensky rozmanitá Podkarpatská Rus odrážela tuto skutečnost i na poli 

politickém, kde působilo desítek politických stran.
23

 Kromě rusínských subjektů zde měly 

zastoupení i strany židovské, německé, maďarské a samozřejmě celostátní československé 

strany. Všechny úspěšné rusínské strany, kterým se podařilo získat mandát i v Národním 

shromáždění, kandidovaly vždy společně s některou z celostátních stran. Obecně byly 

politické organizace v Podkarpatské Rusi roztříštěné, neschopné trvalejší spolupráce; jedním 

z mála společných cílů těchto stran byla podkarpatsko-ruská autonomie a připojení části 

východního Slovenska, která podle některých rusínských vůdčích osobností náležela 

Podkarpatské Rusi.  

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1925 se z volebního obvodu Podkarpatské 

Rusi mandát podařilo získat 5 Rusínům a 1 Rusovi, nejúspěšnějšími stranami se staly 

                                                             
20 K vyřešení statutu Těšínska došlo až po prvních volbách v roce 1920 a do té doby byly polské strany 

z československého stranického systému vyloučeny. 
21 Např.: Svaz českých katolíků v Československé republice, Slezská lidová strana, Polská lidová strana nebo 

Polská socialistická strana dělnická v Československu.  
22 Mandát získali zástupci socialistů a lidovců. 
23 Ruská lidová strana, Karpatskoruská strana práce malorolníků a bezzemků, Ruská národní jednota, Ruská 

nacionálně autonomní strana, Ruská rolnická strana, Křesťansko-lidová strana Podkarpatské Rusi, Autonomní 

zemědělský svaz, Karpatoruský zemědělský svaz.  
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Autonomní strana autochtonů na Podkarpatské Rusi a Rusínská chliborobská strana.
24

  

O 4 roky později zvítězili na Podkarpatské Rusi agrárníci; v Poslanecké sněmovně zasedli  

3 Rusíni, v Senátu 4 Rusové. Poslední volby v roce 1935 byly z hlediska počtu mandátů pro 

rusínské/ruské obyvatele nejhorší, v obou komorách Národního shromáždění zasedlo po dvou 

rusky mluvících poslancích. 

S podpisem Mnichovské dohody zanikla 1. republika a s ní na dlouhou dobu i 

československá demokracie. Veškerá politická pluralita byla odstraněna a vývoj výše 

zmíněných stran byl pozastaven a i s přispěním národnostního složení po 2. světové válce 

nebyly tyto subjekty po roce 1989 obnoveny. Rozpad komunistického režimu tak sebou 

přinesl i vznik zcela nových etnických stran. Nejvýrazněji se politicky dokázala prosadit 

Romská občanská iniciativa, která do prvních polistopadových svobodných voleb v roce 1990 

vstoupila po boku Občanského fóra. Ve Federálním shromáždění získala 1 mandát a do České 

národní rady se podařilo dostat dokonce 5 jejím členům. Doposud je toto jediný úspěch 

etnických subjektů v parlamentních volbách. Etnické politické strany zastávají v českém 

stranickém systému úlohu marginálního aktéra a zvláště na nejvyšší parlamentní úrovni mají 

jen velmi malou šanci na úspěch. Příčina tohoto stavu spočívá v jejich reprezentaci 

národnostních menšin. Logicky tak nemají dostatečný počet minoritních příznivců a zároveň 

ani pro majoritní voliče nejsou tyto subjekty příliš atraktivní. Pro příslušníky národnostních 

menšin navíc v České republice nejsou stanoveny žádné kvóty, které by jim zajišťovaly 

zastoupení v zastupitelských orgánech a ani vstup do nich jim není např. prostřednictvím 

snížení volební klauzule ulehčen. Samostatně se etnické strany dokážou prosadit pouze na 

úrovni komunální. K roku 2020 u nás existují 2 politické strany, které lze zařadit do rodiny 

etnických stran a o nichž pojednávají následující podkapitoly. 

1. 1. 1 Coexistentia 

 Polská národnostní menšina je v České republice charakteristická svojí regionální 

koncentrací. Na rozdíl od ostatních menšin, které jsou nerovnoměrně rozptýleny po celé zemi, 

převážná část Poláků žije v Moravskoslezském kraji.
25

 Tato skutečnost v kombinaci 

s vysokou mírou národního sebeuvědomění vytváří pro polskou menšinu vhodné podmínky 

pro existenci vlastního politického subjektu, jež nese název Coexistentia. 

                                                             
24 Do senátorských lavic zasedli po jednom Rusín a Rus.  
25 Ze všech občanů, kteří se hlásí k polské národnosti, jich v Moravskoslezském kraji žije 72 % (ČSÚ, ©2014, s. 

8). 
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 Polská politická reprezentace se v Čechách začíná formovat na pozadí listopadových 

událostí v roce 1989 založením polské sekce v rámci Občanského fóra.
26

 Záhy se však mezi 

polskými předáky objevily názorové neshody v pohledu na to, jak by měli být Poláci v ČR 

zastupováni. První, početnější skupina zastávala stanovisko prosazovat práva své menšiny 

prostřednictvím občanské a politické participace bez výrazného nacionálního podtextu. 

Naopak druhá, radikálnější skupina byla primárně národnostně orientovaná. Tito polští 

nacionalisté sdruženi kolem osoby S. Gawlika se sblížili s maďarskými politiky na Slovensku, 

kteří rovněž nebyli spokojeni s prosazováním svých zájmů v rámci Maďarské nezávislé 

iniciativy a společně dali vzniknout nápadu založení vlastní politické strany. V březnu 1990 

tak vzniklo politické hnutí Coexistentia-Soužití
27

, které se prezentovalo jako zástupce všech 

národnostních menšin v Československu. Na ustanovujícím kongresu v Bratislavě se jedním 

z místopředsedů stal již zmíněný Gawlik a do čela strany byl zvolen maďarský disident  

Duray (Pyszko, 2012, s. 7).  

 Spojenectví s Maďary se do rozpadu federace jevilo pro COEX jako klíčové. 

V Čechách v prvních polistopadových parlamentních volbách kandidovala pouze do 

Sněmovny lidu Federálního shromáždění a se ziskem 0,8 % nezískala žádný mandát (ČSÚ, 

©2019). Obdobný výsledek se opakoval i o dva roky později, s tím rozdílem, že strana 

tentokrát navíc kandidovala i do Sněmovny národů FS.
28

 Naopak na Slovensku, díky početné 

maďarské menšině a vytvořením koalice s Maďarským křesťanskodemokratickým hnutím 

byla strana schopna generovat mandáty. Její zisky ve volbách v roce 1990 a 1992 se v obou 

komorách Federálního shromáždění a ve Slovenské národní radě shodně pohybovaly kolem 

8,5 % hlasů.  

 Rozdělení Československa znamenalo ukončení i činnosti společné strany, ze které se 

oddělila svébytná česká a slovenská část. COEX se i po zvolení nového předsedy Gawlika 

stále orientovala na více národnostních menšin. Tento postup byl schválen na stranickém 

kongresu v Ostravě 15. 5. 1993, kde byly vytvořené stranické sekce polské, maďarské a 

ukrajinsko-ruské menšiny.
29

 Nicméně se jednalo pouze o formální úpravu, hlavní roli 

zastávala menšina polská; ostatní minority i díky velmi nízkému počtu členů nevyvíjely a 

dodnes nevyvíjejí téměř žádnou aktivitu. 

                                                             
26 Analogicky vznikla i doposud nejúspěšnější romská politická strana Romská občanská iniciativa, viz např. 

(Pečínka, 2009).  
27 Celý název, odkazující na reprezentaci všech národnostních menšin byl Coexistentia-Soužití-Spolužitie-

Wspólnota-Egyuttélés-Zusammenleben-Spivzittja-Koegzystencja. 
28 Ve volbách do Sněmovny národů COEX obdržela 0,06 % hlasů, do Sněmovny lidu 0,07 % (ČSÚ, ©2019). 
29 Tento fenomén je ostatně patrný dodnes; při návštěvě oficiálních webových stránek strany jsou v záhlaví 

vyobrazeny česká, polská, maďarská a ukrajinská vlajka a rovněž polský a maďarský název strany.  
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 Volby v roce 1990 a 1992 jsou doposavad jedinými parlamentními volbami, ve 

kterých COEX kandidovala jako samostatný subjekt. Navíc tyto volby ukázaly, že bez 

podpory maďarských voličů není strana na celostátní úrovni schopna získat mandát. Pokusy 

dostat se do Poslanecké sněmovny se tak do dalších let omezily pouze na spolupráci 

s majoritními stranami, jež na své kandidátce daly k dispozici několik míst členům COEX.
30

 

Krajských voleb se strana samostatně účastnila pouze v roce 2000 a výsledek 2,31 % ji 

nevynesl žádný mandát (ČSÚ, ©2019).
31

 Jediné volby, kterých se COEX pravidelně účastní a 

daří se jí i získávat mandáty jsou volby komunální, z velké části v okresech Karviná a Frýdek-

Místek. Ve volbách do obecních zastupitelstev v roce 2018 postavila COEX své kandidátní 

listiny celkem v 21 obcích, z toho 10 samostatně; v ostatních případech společně 

s nezávislými kandidáty nebo s majoritními stranami TOP 09 a KDU-ČSL. Celkově strana 

nominovala 383 kandidátu, z nich se mandát podařilo získat 29 (COEX, 2018).  

Tabulka č. 1: Přehled získaných mandátu COEX ve volbách do obecních zastupitelstev: 

Volby do 

obecních 

zastupitelstev 

Počet získaných 

mandátů 

1990 19 

1994 39 

1998 39 

2002 36 

2006 36 

2010 33 

2014 30 

2018 29 

Zdroj: (ČSÚ, ©2019) 

 Z tabulky č. 1 je patrné, že strana si na komunální úrovni udržuje stabilní pozici, 

nicméně si nelze nepovšimnout, sestupné tendence v počtu získaných křesel. Jednou 

z možností, jak tento fenomén vysvětlit je pomocí autorovy hypotézy o budoucnosti etnických 

stran, tj. etnicita, jako klíčový faktor volebního chování národnostně menšinových voličů 

bude hrát vzhledem k asimilaci čím dál menší roli. Právě dobrou asimilaci polské menšiny 

                                                             
30 Ve většině případů se však jednalo o stejně marginální aktéry jako COEX; např. v roce 1996 se někteří 

členové objevili na kandidátce Nezávislých, kteří získali 0,5 % hlasů; v roce 2002 zase došlo ke spolupráci se 

Stranou venkova a výsledkem byl zisk 0,87 % hlasů. V posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 

2017 kandidovali 2 členové COEX na kandidátce KDU-ČSL, ovšem až na 30., resp. 35 místě (ČSÚ, ©2019). 
31 V posledních krajských volbách v roce 2016 byl do moravskoslezského zastupitelstva zvolen jediný příslušník 

polské národnostní menšiny, člen ODS L. Folwarczny. V témže roce konaných senátních volbách vyjádřila 

COEX podporu polskému kandidátovi volebnímu uskupení Občané spolu-nezávislí J. Cieńciałovi, který ve 

druhém kole jasně ses 73 % hlasů zvítězil (Úřad vlády, 2017, s. 14). 
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potvrzuje ve své analýze i Kopeček (2003), který zjistil, že čeští Poláci své aktivní i pasivní 

volební právo ve větší míře uplatňují právě ve prospěch majoritních stran, nikoliv v polsky 

zaměřené COEX. Svou roli v klesajících volebních výsledcích jistě hraje i úbytek její hlavní 

voličské základny, tj. Poláků.
32

 V neposlední řadě je třeba také brát na vědomí finanční 

stránku, kdy strana nedokáže dosáhnout na státní podporu a ve svých výdajích je odkázána 

z největší části na členské příspěvky, čímž je jí znemožněno vést dostatečně širokou a kvalitní 

volební kampaň.  

 Byť strana ukázala jistý potenciál prosadit se i na krajské úrovni, tak kromě úrovně 

komunální disponuje velmi nízkou relevantností. Zda je strategií strany skutečně participace 

pouze lokální, čí v budoucnu opět plánuje kandidovat i v jiných volbách, to vše se bude snažit 

zodpovědět analytická část.  

 Vnitrostranický vývoj COEX není po roce 2000 příliš zmapován. V roce 2001 byl 

vystřídán dlouholetý předseda S. Gawlik
33

 W. Niedobuou. V témže roce straně kvůli 

nedodaným materiálům o svém hospodaření hrozil zánik a její činnost dočasně pozastavil 

Nejvyšší správní soud; k obnovení činnosti došlo o rok později (Kopeček, 2003). Rok 2005 

opět přinesl změnu na předsednickém postu, kdy byl novým předsedou zvolen L. Koscis. 

K dalšímu střídání předsedů došlo v roce 2009, kdy byl Koscis nahrazen H. Palfym; 

současným předsedou je J. Przyvara (Pyszko, 2012).  

 Samotný program COEX je vzhledem k jejímu charakteru výrazně zaměřen na 

národnostní menšiny, zejména pak na Poláky v Moravskoslezském kraji. Ještě na začátku 90. 

let strana důrazně odmítala koncepci národního státu a požadovala zavést ochranné prvky 

proti majorizaci ve věcech, jež by mohly mít negativní dopady na národnostní menšiny. 

Postupně se však strana v národních otázkách mírnila, tyto radikálnější body ze svého 

programu vypustila a začala klást větší důraz na rozvoj občanské společnosti (Kopeček, 

2003). Ve svém nejnovějším programu pro volební období 2017 až 2019 se COEX 

v souvislosti s národnostními menšinami zasazuje o jejich jazyková práva, tj. právo používat 

vlastní jazyk, možnost vzdělání a dostupnost informací ve svém mateřském jazyce nebo 

zachovávat a dále rozvíjet své kulturní tradice. Všechny tyto náležitosti strana požaduje řešit 

již na obecní úrovni ve výborech pro národnostní menšiny, které by svá usnesení předkládala 

ke schválení příslušnému zastupitelstvu. K tomu je však také zapotřebí přesně stanovit 

                                                             
32 V roce 1910 se k polské národnosti na území současné ČR hlásilo 158 tisíc obyvatel, v roce 2002 tento stav 

poklesl o 2/3 na 52 tisíc a dle posledního sčítání obyvatel z roku 2011 žije v ČR 39 096 občanů náležící k polské 

menšině (ČSÚ, ©2014, s. 5).  
33 Gawlik však ve vysokých stranických funkcích působí dodnes, momentálně zastává post předsedy polské 

národní sekce (COEX, 2018). 
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kompetence, kterými by výbor disponoval. COEX dále podporuje navýšení financí pro 

menšinové spolky a prohlubování spolupráce mezi minoritami v ČR (COEX, 2017).  

 Zařadit COEX na pravo-levé ose je i vzhledem k jejímu ne zcela propracovanému 

programu docela obtížné. Sama strana se dle svých starých stanov z roku 2000 identifikuje 

jako středo-pravicová, nicméně v nových, dosud platných stanovách z roku 2013 žádnou 

takovou identifikaci nenajdeme (COEX, 2013)
34

. Avšak vzhledem k působnosti pouze na 

komunální úrovni nemá strana prozatím potřebu svůj program více rozpracovávat. 

  

1. 1. 2 Romská demokratická strana
35

 

 Krátce před předčasnými parlamentními volbami v roce 2013 vzniká na české 

politické scéně nový romský politický subjekt. 14. srpna je oficiálně zaregistrována Romská 

demokratická strana, v jejímž čele stanul předseda Miroslav Tancoš. I přes poměrně málo 

času k plnohodnotné kampani, RDS začala vyvíjet aktivitu mířenou k jedinému cíli, získání 

křesla v Poslanecké sněmovně. Ve svém programu se zaměřila na zajištění dostatečných 

prostředků k důstojnému životu pro sociálně slabší vrstvy obyvatelstva, včetně důchodců, 

nemocných lidí či matek s dětmi. A jako romská strana samozřejmě neopomíjela řešení 

nejpalčivějších problémů sužující právě Romy. Její zástupci si uvědomili nutnou změnu, která 

musí nastat v přemýšlení Romů v oblasti vzdělání. Strana ve svém programu proto 

požadovala navýšení počtu mateřských škol, popřípadě zavedení tzv. nultých ročníků 

s povinnou docházkou. Efekt tohoto opatření by měl eliminovat základní problémy, se 

kterými se romské děti musí potýkat při nástupu do základní školy. V otázce vytváření čistě 

romských škol, je však strana proti. Za potřebnější spíše považují do školského systému 

zařadit romské vychovatelky a další speciální pedagogické pracovnice (Drtinová, 2013). 

 V oblasti zaměstnání se RDS zasazovala o vytvoření nových pracovních míst, které by 

zohledňovaly tradiční romská řemesla a přispěly by i k jejich rozvoji. Předseda Tancoš také 

upozornil na potřebu většího zapojení obecních a městských samospráv ke spolupráci s Romy 

a společného řešení jejich problémů. Zároveň zdůraznil potřebnost zastoupení Romů ve 

státních orgánech, aby se o Romech nejednalo stylem „o nás, bez nás“. Jako hlavní příčinu 

neúspěchu předchozích romských politických stran vidí v nejednotnosti Romů a deklaroval 

                                                             
34 Autor během svého výzkumu zjistil, že COEX pořádala na podzim 2019 16. stranický Kongres, kde došlo i 

k formální úpravě stanov. V těch se COEX opět identifikuje jako hnutí pravého středu, ale nebrání se jakékoliv 

spolupráci s demokratickými subjekty celého ideologického spektra. 
35 Tato kapitola je z velké části převzata z autorovy předešlé práce (Větrovec, 2017, s. 24-25). 
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jejich brzké sjednocení. V případě volebního úspěchu by RDS byla ochotná spolupracovat s 

ČSSD, KDU-ČSL, SZ a KSČM (Drtinová, 2013). 

 RDS se však do volebního souboje zapojila pouze ve Středočeském a Libereckém 

kraji, i když ještě uvažovala o Východočeském a Karlovarském. Sám předseda Tancoš z 

důvodu stranické pracovní vytíženosti v těchto volbách nekandidoval a svojí přípravu 

směřoval do nadcházejícího souboje o křeslo v Evropském parlamentu. Straně se vůbec 

nepodařilo oslovit své potencionální voliče a se ziskem 609 hlasů zaostala za svým 

očekáváním a skončila hluboko v poli poražených (ČSÚ, ©2019).  

 Ve volbách do EU parlamentu nastoupila RDS pouze se dvěma kandidáty, již se 

zmiňovaným předsedou Tancošem a Rastislavem Lučanským. Ve svém programu se strana 

zasazovala o vytvoření rovného, nediskriminačního prostředí, dodržování lidských práv a 

svobod (Šímánek, 2014). Volby druhého řádu potýkající se s všeobecně nízkou volební účastí 

nedokázaly zmobilizovat ani voliče RDS a výsledek 0,07 %, tj. 1185 hlasů straně žádný 

mandát nevynesl. Toho se jí nepodařilo dosáhnout ani v říjnových komunálních volbách, v 

celé České republice RDS získala 0,03 % hlasů (ČSÚ, ©2019). 

 Na konci dubna 2016 v RDS vypukl skandál, který u veřejnosti musel vyvolat určité 

rozpaky o lidech v jejím vedení. RDS zfalšovala výroční zprávu o svém hospodaření za rok 

2015. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny odhalil, že pod zprávou je podepsán auditor, 

který v té době již rok a půl nefiguroval na seznamu auditorů. Kromě toho zpráva obsahovala 

falešná razítka, která byla vystřižená z jiných dokumentů a nalepena do této zprávy. Předseda 

strany Tancoš tvrdil, že za problémy, týkající se oné zprávy může najatá externí účetní, která 

zpronevěřila peníze určené na auditora. Straničtí lídři se veřejně omluvili a přislíbili brzké 

napravení zprávy. To ale do doby určené nenastalo a Kontrolní výbor podal v této věci trestní 

oznámení na neznámého pachatele (Ryšavý, 2016). Až v prosinci se v mediích objevila 

zpráva, že RDS odstranila všechny závady a nehrozí jí tak pozastavení činnosti.  

 V krajských volbách v roce 2016 nastoupila RDS, kromě svých tradičních volebních 

bašt Středočeského a Libereckého kraje, nově i v kraji Moravskoslezském. Ve svém 

programu se velmi stručně zaměřila na podporu kultury, zaměstnanosti, školství a dalších 

oblastí důležitých pro zlepšení podmínek Romů a jejich integrace do společnosti (Tancoš, 

2016). RDS však ani v těchto volbách žádný mandát nezískala a ani se jí nepodařilo 

dosáhnout alespoň malého progresu. Ve Středočeském kraji získala 0,07 %, v Libereckém 

0,06 % a v Moravskoslezském 0,05 % hlasů (ČSÚ, ©2019). 
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 Navzdory tomu, že RDS výrazně zlepšila komunikaci s voliči v mediálním prostoru
36

, 

strana opět v komunálních volbách v roce 2018 nezískala žádný mandát a navíc, oproti 

předchozím volbám do obecních zastupitelstev ztratila téměř 30 tisíc hlasů
37

.  

 Prolomit dosavadní neúspěchy se strana snažila zlomit i v květnových volbách do 

Evropského parlamentu v roce 2019. Program, se kterým RDS chtěla oslovit voliče, by se 

však dal označit za nepropracovaný a velmi stručný, obsahující pouze 8, velmi obecných 

bodů. Jedním z nich byla i apelace na hájení suverenity ČR, dále zakázat dvojí kvalitu 

potravin, dodržovat lidská práva a podporovat vzdělání, sport a kulturu (RDS, 2019). 

V oblasti bezpečnosti RDS prosazovala ochranu vnějších hranic EU za pomoci využití armád 

členských států (Takáč, 2019). Samozřejmě, kvalita programu i nepřesvědčivé vystoupení 

předsedy Tancoše v České televizi se nevyhnutelně promítly i do volebního výsledku; zisk 

0,06 %, tj. 1651 hlasů straně žádný mandát nevynesl. Po těchto volbách RDS opět zasáhl 

skandál spojený s jejím hospodařením. Strana nezveřejnila svůj seznam dárců ani zvláštní 

transparentní účet. Vedení RDS to odůvodnilo tím, že žádné dárce strana neměla a všechny 

propagační materiály si kandidáti hradili ze svých nákladů. Straně za toto pochybení hrozí 

pokuta v rozmezí 20-300 tisíc Kč (Ryšavý, 2019). Úřadu pro dohled nad hospodařením 

politických stran a hnutí následně vydal podnět na rozpuštění strany. Kromě prohřešku 

s netransparentním hospodařením v evropských volbách, RDS nepředložila svou finanční 

zprávu za rok 2017 a 2018. Straně může hrozit i její úplné rozpuštění (Votavová, 2019). 

 

1. 2 Spolky 

 Spolek je v České republice nejrozšířenější formou nestátní neziskové organizace 

(NNO).
38

 NNO jsou právnické osoby charakteristické svou organizovaností, 

soukromoprávností, nerozdělováním zisku mezi své členy ani vedení, provázanou vnitřní 

strukturou a fungováním na zcela dobrovolné bázi (Nadace neziskovky, ©2015a). NNO 

včetně spolků lze dle jejich funkcí typologicky rozdělit do 4 hlavních kategorií: servisní, 

advokační, zájmové a filantropické. Servisní organizace se přímo podílí na řešení problémů 

svých klientů. Typicky do této skupiny patří humanitární organizace, spolky z oblasti 

                                                             
36Na webové stránce RDS stále není možné dohledat veškeré potřebné informace o straně, nicméně je alespoň 

aktivní na své facebookové skupině „Romská demokratická strana“, kde její členové informují o stranických 

aktivitách a komentují momentální politické dění. 
37 Pro srovnání, v roce 2014 získala RDS ve všech obcích celkem 34 148 hlasů, o 4 roky později pouze 5718 

(ČSÚ, ©2019). 
38 Dalšími typy NNO mohou být nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti, 

ústavy a školské právnické osoby. 
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zdravotnictví a rozvojové spolupráce. Advokační NNO hrají důležitou roli v ochraně 

menšinových zájmů, nediskriminace, prosazování principu rovnosti, ale i ochrany práv 

spotřebitelů a životního prostředí. Do této skupiny spadají i spolky národnostních menšin. Do 

kategorie filantropických NNO spadají nejrůznější nadace a fondy, ze kterých dále plynnou 

prostředky na veřejně prospěšné aktivity. Nejpočetnějšími NNO pak zůstávají zájmové, které 

se věnují činnosti výhradně pro své členy, ale i s možným veřejným přesahem. Zde se 

nejčastěji setkáme se spolky zahrádkářů, včelařů, dobrovolných hasičů apod. (Nadace 

neziskovky, ©2015b). Všechny právní náležitosti spolků upravuje Zákon č. 89/2012 Sb. 

s platností od 1. 1. 2014.
39

 

 Fiala, Mareš a Strmiska (2003, s. 71) upozorňují, že mezi zájmovými skupinami, 

v tomto případě spolky, a politickými stranami jsou pouze velmi malé rozdíly. Pokud tuto 

skutečnost vztáhneme na národnostní menšiny, na jejich etnické strany a spolky, ona 

nezřetelnost mezi těmito subjekty se ještě více prohlubuje. I Horowitz (1985) definoval 

etnickou stranu jako politické uskupení, jež stojí na hranici mezi klasickou politickou sranou a 

zájmovou skupinou. 

 Spolky národnostních menšin, stejně jako jejich politické strany zastupují minoritní 

speciální zájmy, které se potom snaží prosadit, či alespoň o daných tématech vyvolat ve 

veřejném prostoru diskuzi. Nezřídka si také spolky vytvářejí rozsáhlou územní strukturu 

s jedním řídícím centrem a neobvyklé není ani vytváření koalic mezi sebou, ať už pouze 

v rámci své menšiny nebo s menšinami odlišné národnosti (Fiala, Mareš a Strmiska, 2003, s. 

72). Jedním z mála na první pohled zřetelných rozdílů mezi stranami a spolky je, že spolky 

neusilují o politickou moc. Právě účast ve volbách je charakteristickým rysem politických 

stran a zde může vznikat problém pro etnické strany. Totiž snaha něco pro svou menšinu 

prosadit je vázána právě na volební úspěch. Strany by se také měly vypořádat s daleko větší 

škálou témat, k čemuž u etnických stran v ČR příliš nedochází a primární zájem je kladen na 

kulturní oblast, případně u Romů i oblast sociální. Zdá se, že menšinové spolky mají při 

artikulaci zájmů snazší cestu než etnické strany, což bude detailněji zkoumáno a ověřováno 

v analytické části. K prosazování zájmů mohou spolky využít řadu nástrojů, od spolupráce 

s Radou pro národnostní menšiny, krajskými a obecními výbory až po členskou koordinaci ve 

volbách. 

 Spolky národnostních menšin lze rozdělit na skupiny, které jsou daleko více 

orientovány na politická témata, svým nátlakem se cíleně snaží působit na politické instituce, 

                                                             
39 Před přijetím nového občanského zákoníku se spolky v legislativě označovaly jako občanská sdružení. 
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orgány veřejné správy a samosprávy, ať už prostřednictvím přímo svých členů, kteří uvnitř 

těchto institucí působí či díky dobrým konexím. Druhou skupinu tvoří spolky zaměřené 

výhradně na uchování a další rozvoj své kulturu, jazyka a osvětu historie do politického 

procesu vstupují jen zřídka nebo nepřímo.
40

 Pro lepší ilustraci si výše uvedené aspekty 

ukážeme na konkrétních případech spolků zkoumaných národnostních menšin. 

 Německá národnostní menšina provozuje v ČR 2 hlavní spolky: Spolek Němců a 

přátel německé kultury (Kulturverband) a Shromáždění německých spolků v České republice 

(Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik). Prvně 

jmenovaný spolek byl pod názvem Kulturní sdružení občanů německé národnosti založen již 

v roce 1969. Jak je z názvu patrné, hlavním zájmem spolku jsou nepolitická témata, 

především uchování jazyka německé menšiny a jejích lidových tradic (Spolek Němců, 

©2019). Spolek také spolupracuje s organizacemi v Německu, je v kontaktu se 

Sudetoněmeckou kanceláří v Praze a německým velvyslanectvím. Je tvořen 23 regionálními 

organizacemi, zejména ze severočeského pohraničí a Prahy a sdružuje okolo 1000 členů. 

Shromáždění německých spolků v ČR vzniklo v roce 1992 s hlavním cílem shromáždit 

všechny existující německé spolky v ČR. Ustanovujícího shromáždění se však odmítli 

zúčastnit zástupci Kulturverbandu a došlo tak mezi německými spolky k rozdělení na 2 hlavní 

tábory, které trvá dodnes
41

 (Mareš, 2004). Na rozdíl od Kulturverbandu je 

Landesversammlung daleko více politicky orientováno. Hlavním cílem spolku je zastupovat 

zájmy německé menšiny při jednáních se správními orgány a na různých menšinových 

grémiích. Dále provozovat časopis LandesECHO, jakožto jediné médium pro německy 

mluvící obyvatele v ČR (Shromáždění, ©2020). Jeho prostřednictvím se snaží podporovat 

německý jazyk a kulturu, prezentovat německou menšinu v ČR a zprostředkovávat aktuálním 

informace z Čech a Německa (LandesECHO, ©2008-2017). V minulosti Shromáždění 

přicházelo i s výraznými požadavky politického charakteru. V roce 2001 vypracoval tehdejší 

prezident spolku H. Korbel „Návrh na odškodnění občanů České republiky německé 

národnosti“, který měl narovnat škody, které Němci utrpěli po 2. sv. válce díky Benešovým 

dekretům (Mareš, 2004). Návrh byl v lednu 2002 posouzen petičním výborem Poslanecké 

sněmovny, která jej následně zamítl.  

 Poláky stejně jako Němce zastupují 2 dominantní spolky. Od roku 1990 je hlavním 

zastřešujícím orgánem Kongres Poláků v České republice. Mezi hlavní úkoly Kongresu patří 

                                                             
40 Nepřímo do politického procesu spolky vstupují např. tím, že jsou příjemci státních dotací na podporu své 

činnosti. 
41 Dnes obě tyto zastřešující organizace pracují samostatně, respektují se a do jisté míry koordinují svou činnost. 
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koordinace aktivit všech polských spolků v ČR a reprezentace polské menšiny při styku se 

státními institucemi. Stejně jako v případě politických stran má Kongres vypracovaný svůj 

pracovní program Wizja 2035. V něm je možné nalézt mnoho styčných bodů jako v 

programovém prohlášení COEX; ať už se jedná o jazykové kompetence, podpoře bilingvismu 

na školách a spolupráce s Polskem v oblasti školství. Kongres se dále v tomto programu 

zavazuje k vytvoření nového informačního webu a infocentra pro Poláky žijící v tzv. 

Zaolzii
42

, k podpoře všech Poláků v ČR a k výrobě různých propagačních materiálů 

symbolizující příslušnost k polské národnostní menšině (Kongres, 2016). Druhým 

nejvýznamnějším polským spolkem je Polský kulturně-osvětový svaz v České republice 

(PZKO). PZKO vzniklo v roce 1947 a se svými 12 tisíci členy je největší organizací Poláků 

sdruženou v Kongresu a zároveň i největší v ČR. Činnost PZKO je zaměřena na zachování 

polské národní identity, prostřednictvím podpory jazyka, kultury, pořádání tematických 

přednášek, setkání a vydávání polských tiskovin (PZKO, ©2010). Kromě toho, spolek 

dlouhodobě požaduje novelu zákona o kronikách obcí č. 132/2006, aby v obcích, kde žije 

alespoň 10 % příslušníků národnostní menšiny, bylo možné v kronikách provádět dvojjazyčné 

zápisy a dále zlepšit komunikaci s krajskými a obecními výbory pro národnostní menšiny 

(Úřad vlády, 2017, s. 233). 

 Jako kontaktní instituce pro správní orgány, reprezentant Vietnamců před úřady, 

organizacemi a jinými národnostními menšinami se prezentuje vietnamský spolek Asociace 

Českých občanů Vietnamského původu. Jeho akce směřují k uchování a rozvoji vietnamské 

kultury, zprostředkování informací ve vietnamštině a napomáhá nově příchozím Vietnamcům 

s integrací do české společnosti (Phuong, 2010). Obdobné cíle, včetně prosazování principů 

občanské společnosti má i další významný spolek Vietnamců Van Lang (Van Lang, 2012). 

Poněkud odlišnější roli zastává v českém prostředí spolek Svaz Vietnamců v České republice, 

jehož prostřednictvím se vietnamská vláda snaží kontrolovat vietnamské občany v ČR  

a spolky, které se její linii nechtějí podrobit, jsou vystavovány různým formám represe (Úřad 

vlády, 2017, s. 233). 

 Slovenských spolků v ČR existuje několik desítek, ovšem často postrádají jakoukoliv 

strukturu či hierarchické uspořádání, včetně jednoho zastřešujícího orgánu, který by 

umožňoval lepší spolkovou komunikaci a koordinaci. Jedním z mála slovenských spolků 

s územním členěním je Obec Slovákov v Českej republike. Jeho hlavním cílem je pěstování 

                                                             
42 Zaolzie (v českém významu jde o oblast za řekou Olší) je území v ČR, kde žije největší počet příslušníků 

polské národnostní menšiny. Z geografického hlediska se jedná o oblast Českého Těšína. 
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slovenského národního povědomí, účast na českém veřejném životě, kulturní, sportovní, 

společenské aktivity apod. (Úřad vlády, 2019b, s. 211).  

Pravděpodobně největším počtem spolků ze všech národnostních menšin v ČR 

disponuje menšina romská.
43

 Romské zastřešující organizace fungují spíše na lokální bázi. 

RomPraha sdružuje romské spolky na území hlavního města Prahy, Společenství Romů na 

Moravě zřizuje několik svých poboček v rámci Jihomoravského kraje, nebo podobně 

Demokratická aliance Romů ČR provozuje několik dalších svých organizací 

v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském kraji a Vysočině. Kromě kulturních aktivit a 

reprezentace Romů před správními orgány se tyto spolky na rozdíl od výše zmíněných daleko 

více zaměřují na lidsko-právní stránku. Romové jsou stále ze strany majority vnímáni velmi 

negativně, potýkají se s vysokou kriminalitou a nezaměstnaností. Právě boj proti rasismu, 

apelace na dodržování lidských práv, podpora začleňování do majoritní společnosti, ale i 

prevence a eliminace sociálně patologických jevů, stojí v hlavním zájmu těchto spolků. 

  

1. 3 Rada vlády pro národnostní menšiny 

 Rada vlády pro národnostní menšiny je poradní a iniciativní orgán v záležitostech 

týkajících se národnostních menšin. Kromě dohledu na dodržování Ústavy a Listiny 

základních práv a svobod ve vztahu k minoritám, dává Rada svá stanoviska k návrhům 

zákonů, které se bezprostředně dotýkají národnostních menšin, a vydává další doporučení 

k naplňování jejich specifických potřeb. Mezi ně patří především uchování a další rozvoj své 

kultury, jazykové požadavky v oblasti školství, médií nebo dvojjazyčná označení obecních 

ulic. V neposlední řadě Rada navrhuje rozdělení financí na podporu menšinového kulturního 

života a každý rok zhotovuje souhrnné zprávy o situaci menšin za předchozí kalendářní 

období. K hlavním úkolům také patří spolupráce s menšinovými výbory na úrovni krajů a 

obcí (Úřad vlády, 2019a, s. 3). 

 Momentálně je Rada složená z 32 členů, přičemž nejméně polovinu z nich musí vždy 

tvořit příslušníci národnostních menšin. Ti jsou navrhováni z řad menšinových spolků a 

následně jmenováni Vládou ČR.
44

 Funkční období členů je 4leté a znovu-delegování není 

nijak omezeno
45

.    

                                                             
43 Toto tvrzení se však autorovi nepodařilo kvantitativně potvrdit, nicméně tato informace zazněla u úst 

romských respondentů, jak během tohoto výzkumu, tak i v autorovo výzkumu předešlém (Větrovec, 2017). 
44 Své místo v Radě mají zástupci menšiny všech národnostních menšin: běloruské, bulharské, chorvatské, 

maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské, ukrajinské a vietnamské. 
45 Do roku 2018 mohl příslušník národnostní menšiny zastávat funkci v Radě maximálně 2 období. 
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 Post předsedy zastává člen vlády, v jehož dikci je oblast lidských práv, případně také 

premiér.
46

 Jednání Rady se také mohou účastnit hosté z řad Federace židovských obcí a 

olašské komunity
47

 (Úřad vlády, 2019a, s. 4-5). V rámci své působnosti Rada zřizuje 3 

výbory: výbor pro dotační politiku, výbor pro spolupráci s orgány samosprávy a komisi pro 

hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty 

regionálních či menšinových jazyků.  

 

1. 4 Výbor pro národnostní menšiny na obecní a krajské úrovni 

 Nejen k artikulaci svých zájmů, ale i k účasti na samosprávě v obci či kraji slouží 

národnostním menšinám speciální pro ně určený výbor. Obec má povinnost zřídit výbor pro 

národnostní menšiny, pokud její území dle posledního sčítání lidu obývá alespoň 10 % 

obyvatel jiné než české národnosti a současně o jeho zřízení musí požádat spolek dané 

menšiny. Ta posléze tvoří nejméně polovinu jeho členů. V obcích, kde je 10% početní kvóta 

platná po dvou a více sčítání obyvatel, se místní názvy (název obce, městských částí, ulic, 

budov státních orgánů označují i v jazyce minoritním. Aby tato skutečnost mohla být 

naplněna, je potřeba právě žádosti výboru pro národnostní menšiny, případně spolku, který je 

v obci aktivní minimálně po dobu 5 let (ČR, 2000b). Za stejných podmínek, s výjimkou 5% 

zastoupení občanů, hlásících se k jiné než české národnosti, lze zřídit výbor pro národnostní 

menšiny i na krajské úrovni (ČR, 2000b).  

 Výbor pro národnostní menšiny byl na obecní úrovni zřízen v 46 obcích.
48

 V 10 

případech k ustanovení výboru nedošlo, ačkoliv se i v těchto obcích přihlásilo více než 10 % 

obyvatel k jiné národnosti (Úřad vlády, 2019b, s. 54). Nejčastěji zmiňovaným důvodem jeho 

nezřízení bývá uváděn nezájem dané menšiny, případně absence jejího spolku.
49

 

 

 

 

                                                             
46 Momentálně je předsedou Rady premiér Andrej Babiš. 
47 Olaši jsou zvláštní kočovnou skupinou Romů. Vyznačují se svou uzavřeností, čímž si dodnes uchovali 

specifický způsob života a tradic. Ze svého středu si dodnes volí svého krále a dále mají např. i svůj vlastní 

právní systém (Horváthová, 2002, s. 13). 
48 Všechny tyto obce mají více než 200 obyvatel, menší obce nebyly Radou vlády pro národnostní menšiny do 

tohoto šetření zapojeny. 
49 Některé obce, jako např. Aš, výbor pro národnostní menšiny zřídily, přestože se na ně zákonná povinnost 

nevztahuje; jiné obce, např. Česká Třebová, na které se rovněž nevztahuje povinnost zřízení výboru, z vlastní 

iniciativy ustanovují komise pro integraci národnostních menšin. 
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Tabulka č. 2: Počet obecních výborů, do kterých jsou zapojeni příslušníci zkoumaných 

menšin: 

Národnostní menšina Počet obecních výborů 

Romská 3 

Polská 24 

Německá 5 

Vietnamská 0 

Slovenská 2 

Zdroj: (Úřad vlády, 2019b, s. 54-72) 

 Z přehledu je patrné, že nejvíce v obecních národnostně menšinových výborech 

participují příslušníci polské minority. Stejně jako v případě COEX je tento stav důsledkem 

silné územní koncentrace Poláků a dobrou organizací, kterou v těchto obcích zajišťuje spolek 

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice (PZKO). Jak vyplývá z výzkumu Ličkové 

(2010), která analyzovala fungování výboru v deseti vybraných obcích
50

 v Moravskoslezském 

kraji, plní výbory svoji roli velmi dobře.
51

 Výbory dokážou rychleji zpracovat podněty 

národnostních menšin a usnadňují práci obecnímu zastupitelstvu. Spolu se spolky se podílí na 

vytváření obecního kulturního života a aktivně těmto spolkům pomáhají zprostředkovávat 

finanční podporu. Důležitá role výboru také spočívá v osvětě u menšinového i majoritního 

obyvatelstva o historickém soužití obou národů a snaží se tak předcházet sporům, které by 

mohly vyplynout např. při zavádění dvojjazyčného označení. Výbory také úzce spolupracují 

s Radou vlády pro národnostní menšiny, kterou pravidelně informují o menšinovém životě a 

předkládají jí své podněty a připomínky. 

Tabulka č. 3: Výbory pro národnostní menšiny a jejich obsazení ve statutárních městech: 

Statutární město Národnostní menšina 

Brno slovenská, vietnamská, 

maďarská 

Chomutov 
romská, ukrajinská, řecká, 

vietnamská, rusínská, 

německá, židovská  

Karviná polská, romská, řecká, 

slovenská 

Třinec 

polská, romská, řecká, 

německá, vietnamská 

Zdroj: (Úřad vlády, 2019b, s. 72-90) 

                                                             
50 Jedná se o Bocanovice, Bystřice, Dolní Lomná, Košařiska, Hrádek, Jablunkov, Milíkov, Smilovice, Vedryně a 

Třinec.  
51 Vzhledem k poněkud ne příliš aktuální práci bude tuto tezi autor samozřejmě ověřovat ve své analytické části. 
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 Ze statutárních měst je pouze Karviná ze zákona povinna výbor pro národnostní 

menšiny zřídit; Brno, Chomutov a Třinec jej zřizují čistě dobrovolně. Větší část statutárních 

měst pak iniciativně zřizuje různé typy komisí a pracovních skupin, v jejichž dikci je následně 

problematika národnostních menšin. 

 

Tabulka č. 4: Výbory pro národnostní menšiny a jejich obsazení na krajské úrovni: 

Kraj Národnostní menšina 

Jihomoravský 

slovenská, ukrajinská, 

vietnamská, ruská, maďarská, 

romská, řecká 

Karlovarský 

ukrajinská, ruská, slovenská, 

německá, vietnamská, 

romská, mongolská, 

maďarská 

Moravskoslezský 

polská, slovenská, maďarská, 

řecká, vietnamská, ukrajinská, 

romská 

Praha 

běloruská, bulharská, 

maďarská, německá, polská, 

romská, rusínská, ruská, 

řecká, slovenská, srbská, 

ukrajinská, vietnamská, 

židovská komunita 

Zdroj: (Úřad vlády, 2019b, s. 90-119) 

 Krajské výbory pro národnostní menšiny se od obecních liší vyšším počtem členů, ale 

hlavně zapojením národnostních menšin
52

. Stejně jako v případě statuárních měst je i na 

krajské úrovni, na rozdíl od té obecní, kde často participuje pouze jedna dominantní menšina, 

do výboru přizvána většina národnostních menšin, které na daném území žijí a o práci ve 

výboru projeví zájem. Jejich funkce je však totožná, jako v případě obcí, tj. podpora 

kulturních aktivit menšin, spolupráce napříč menšinami, komunikace se spolky a Radou vlády 

pro národnostní menšiny.  

 

 

                                                             
52 Zpravidla mají výbory pro národnostní menšiny v obcích 3-5 členů, ve statuárních městech a krajích více než 

10. 



30 
 

2. Politická participace národnostních menšin ve světě 

V této kapitole autor seznamuje se současnými úpravami a přístupy různých zemí 

k národnostním menšinám v politické oblasti, které do jisté míry pomohou lépe zhodnotit 

jejich možnosti politické participace v České republice a posloužit i jako inspirace pro její 

zefektivnění. V hlavním středu pozornosti budou státy střední a východní Evropy, jež pojí 

společná komunistická minulost a tudíž i obdobný přístup k národnostně menšinovým 

politickým aktivitám. 

 Velkou roli pro pochopení politické participace národnostních menšin hraje jejich 

struktura v rámci konkrétního státu, tj. v jakém početním poměru je menšina vůči majoritnímu 

obyvatelstvu a jaké je její geografické rozmístění. Z tohoto hlediska lze ve střední a východní 

Evropě nalézt 3 skupiny států (Bieber, 2008. s. 97). První z nich lze charakterizovat jako 

národní stát, vyznačující se s minimálně  90% zastoupením jedné národnosti a slabými 

menšinovými komunitami. Právě sem lze spolu ještě s Polskem a Maďarskem, zařadit i 

Českou republiku. Druhý model je ve středo a východo-evropském prostoru zcela 

nejtypičtější. I zde může být počet příslušníků národnostních menšin stále poměrně velmi 

malý, nicméně hlavní rozdíl oproti prvnímu případu je územně vysoká koncentrace.
53

 Do 

poslední skupiny spadají země, ve kterých žádný národ nehraje dominantní roli a zpravidla 

jsou tvořeny 2 hlavními národnostmi, doplněné navíc o další méně početnější menšiny.
54

 

 

2. 1 Etnické strany 

 Již na začátek je vhodné zmínit, že v důsledku národnostní proměny po 2. světové 

válce, došlo především v zemích střední a východní Evropy k velké homogenizaci obyvatel. 

Výsledkem tohoto procesu je skutečnost, že etnické strany ve většině případů dodnes v tomto 

prostoru představují marginální aktéry (Hloušek a Kopeček, 2010, s. 240). Strany menšin se 

začaly v bývalém Východním bloku formovat ve 3 podobách v průběhu tranzice na konci 80. 

let
55

 (Bieber, 2008, s. 101). Ve státech, kde menšiny disponovaly dominantním postavením, 

které by v důsledku jeho rozpadu vyústilo v jejich ohrožení, jako např. Rusové v Pobaltí či 

Srbové v Chorvatsku, se nově vznikající etnické strany profilovaly proti vzrůstajícímu 

nacionalismu a naopak podporovaly zachování současného stavu příklonem ke 

komunistickým nebo post-komunistickým formacím. Druhý typ etnické strany, typický např. 

pro Československo, se na rozdíl od prvního případu, zrodil spolu s dalšími opozičními 

                                                             
53 Sem lze zařadit např. Bulharsko, Rumunsko, Slovensko a Chorvatsko.  
54 Tuto vlastnost splňují některé státy bývalé Jugoslávie jako např. Černá Hora a Bosna a Hercegovina.  
55 Výjimku v tomto ohledu představuje Bulharsko, kde menšinová hnutí působila v ilegalitě již mnohem dříve. 
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hnutími, jež společně usilovala o svržení nedemokratického režimu. Poslední příklad 

menšinové strany vznikal paralelně s dalšími formacemi, avšak mezi těmito subjekty 

nedocházelo k žádné vzájemné koordinaci, ani akcím namířeným proti sobě.
56

 Co však tato 

minoritní etnická hnutí mají společné, je jejich zrod právě v době přechodu k demokracii, 

v době, kdy ještě nebyly nastolené nové demokratické instituce. 

 Ne příliš pozitivní vnímání menšin vedlo ve střední a východní Evropě majoritní elity 

k ustanovení volebních a politických systémů, které nereflektovaly menšinové zájmy. 

V kontrastu, země bývalé Jugoslávie
57

 přistupovaly k menšinové politice s daleko větší 

ohleduplností, kdy pomocí různých mechanismů byl minoritám uvolněn či zjednodušen vstup 

na parlamentní půdu.
58

  

 Většina středoevropských a východoevropských států se při konstruování nového 

institucionálního rámce přiklonila k proporčnímu volebnímu systému.
59

 Ten i bývá 

v akademické diskuzi o menšinách považován za vhodnější, než systém většinový (Wagner, 

2013, s. 2). Někteří autoři se však domnívají, že proporční systém v kombinaci s vyšší 

uzavírací klauzulí je pro menšiny více znevýhodňující, než systém většinový ve státech, kde 

jsou minority geograficky koncentrovány v jedné oblasti. Bieber (2008) např. poukazuje na 

případ Albánie, kde právě díky používání smíšeného volebního systému, byla řecká menšina 

schopna uspět v parlamentních volbách. Na druhou stranu Friedman (2005) na základě 

zkoumání maďarských poltických stran na Slovensku a etnických albánských stran 

v Makedonii, podporuje v politologických kruzích převládající tvrzení, totiž že proporční 

systém zvyšuje reprezentaci menšin, zatímco systém většinový ji snižuje.  

Právě případ Makedonie může být ve zjišťování dopadů volebního systému na strany 

menšin dobrým vzorkem. První volby v Makedonii v letech 1990 a 1994 se odehrály podle 

scénáře většinového volebního systému, který byl v roce 2002 po změně ústavy nahrazen 

systémem proporčním. Parlamentní volby se tak nově konaly v 6 volebních obvodech, každý 

o 20 křeslech, přičemž albánská menšina obývá převážně severozápad země, který je tvořen 1 

obvodem a v dalších třech disponuje stále velmi silným zastoupením. Výsledkem tohoto 

procesu byl skutečně mírný nárůst albánských poslanců.
60

 Naopak makedonské romské 

                                                             
56 Etnické strany tohoto typu vznikly např. v Makedonii a Albánii.  
57 To, že v rámci jednoho státního celku může existovat více národností, bylo v Jugoslávii vnímáno už za 

komunistického režimu.  
58 Více v další podkapitole 2. 2 „Etnické kvóty“.  
59 Pouze Albánie, Maďarsko a Litva užívá smíšený volební systém, na rozdíl od ostatních států střední a 

východní Evropy, kde se uplatňuje systém proporční.  
60 Pro představu, v roce 1990 albánští poslanci získali 23 křesel, v roce 1994 19, po volbách v roce 2002 jejich 

zisk narostl na 26 křesel, o další 4 roky později na 28, v roce 2008 na 29 a v roce 2011 klesl na 25 (Wagner, 

2013, s. 5).  Wagner (2013) však vliv proporčního systému v Makedonii na úspěch albánských etnických stran 
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etnické strany byly díky velké koncentraci Romů ve Skopje schopné uspět právě ve 

většinových jednomandátových okrscích.
61

 Friedman (2005) nakonec dochází k závěru, že 

vliv volebního systému na zastoupení minorit není rozhodující, ani však zanedbatelný. 

Dopady jednotlivých volebních systémů tak mohou být v různých zemích rozdílné. 

Rozhodující faktory, jež budou ovlivňovat úspěch etnických stran ve volbách je územní 

struktura dané menšiny a neméně důležitou proměnou zůstává i celkový počet jejích 

příslušníků (Bochsler, 2010, s. 25). 

Dalším prostředkem, který etnickým stranám obecně snižuje jejich šanci na úspěch je 

vysoká uzavírací klauzule. Její primární funkce však spočívá v zabránění vysoké stranické 

fragmentaci legislativního tělesa a tím umožnit efektivně vykonávat jeho funkci. Proto na 

uzavírací klauzuli nelze nahlížet jako na nástroj, jak odstranit národnostní menšiny z politiky. 

Ale skutečnost, že uzavírací klauzule variuje ve státech střední a východní Evropy mezi 2,5 až 

6 % představuje pro minority nezanedbatelnou bariéru. Jednou z mnoha skupin, která 

prakticky prostřednictví své vlastní strany nemá šanci na úspěch, jsou i Gagauzští Turci 

v Moldavsku. Toto etnikum, jež tvoří 4,4 % z celkové moldavské populace, by tamní 6% 

uzavírací klauzuli v případě participace své vlastní strany dokázalo překročit jen v rámci 

teoretických, málo pravděpodobných podmínek.
62

 Naproti tomu v Albánii, nižší 2,5% 

uzavírací klauzule umožňuje pravidelně zisk několika málo křesel řecké Straně jednoty pro 

lidská práva (Bochsler, 2010, s. 14). Jedny z mála etnických stran, které pravidelně vstupují 

na parlamentní půdu, jsou maďarské strany na Slovensku. V kombinaci s vysokým 

zastoupením v populaci (9,6 %) a územní koncentraci na jihu země prakticky nemají problém 

překročit 5% uzavírací klauzuli a navíc hrát ve slovenské politice i důležitou roli. Efektivním 

nástrojem minoritních stran k překročení uzavírací klauzule mohou být více-národní koalice. 

Ty jsou však, až na pár výjimek, včetně výše zmíněného makedonského případu v Evropě 

jinak celkem vzácné (Bieber, 2008, s. 111).  

Nejvíce restriktivním prostředkem k negativnímu ovlivnění politické angažovanosti 

národnostních menšin je zákaz jejich vlastní etnické strany. I když je toto opatření velmi 

                                                                                                                                                                                              
zlehčuje, jelikož do předchozích výzkumů nebyli zahrnuti albánští nezávislí kandidáti, ani nebyla zohledněna 

postupně rostoucí albánská menšina. Zároveň však většinový systém nenadřazuje nad proporční a dodává, že z 

obou systémů mohou menšinové strany těžit rovnocenně. 
61 Romové jsou v Makedonii, právě vyjma Skopje, nerovnoměrně rozmístěni po celé zemi a předáci jejich 

etnických stran si uvědomovali, že předchozí parlamentní zisky bude obtížné v novém systému zopakovat. Na 

celou situaci však dokázali velmi flexibilně zareagovat utvořením koalice s dalšími minoritními stranami a 

udržet si tak svá křesla v parlamentu (Friedman, 2005, s. 93). 
62 Taková teoretická situace by mohla nastat v případě vysoké volební účasti Gagauzů, jež by navíc všichni 

hlasovali jednotně a zároveň nízké účasti majoritního obyvatelstva. 
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výjimečné, v Evropě bylo uplatněno v Albánii a Bulharsku.
63

 Ale realita je navzdory 

formálnímu zákazu poněkud odlišná. Nejpočetnější tureckou menšinu v Bulharsku
64

 zastupuje 

Hnutí za práva a svobody, stejně tak v Albánii nejpočetnější řecká menšina
65

 hájí své zájmy 

skrze Stranu jednoty pro lidská práva. Navíc v obou zemích hrají, nebo dříve tyto strany 

zastávaly důležitou roli.
66

 Jejich fungování je umožněno jednak díky vhodně zvolenému 

názvu, odvolávající se k lidským právům, nikoliv ke konkrétní menšině a také působícím 

tlakům mezinárodního prostředí. Dále samotný zákon vstoupil v platnost v obou státech 

v době, kdy již tyto strany existovaly a jeho samotné přijetí tak bylo spíše namířené na 

podobné potencionální politické menšinové projekty. V roce 1990 byla v Bulharsku zamítnuta 

registrace Romské demokratické unie; v roce 2000 zase bulharský ústavní soud označil za 

protiústavní existenci makedonské strany OMO Ilinden (Bieber, 2008, s. 109).  

Navzdory ne vždy příznivým podmínkám pro vstup menšin do politiky v některých 

evropských zemích
67

, jsou i přesto etnické strany schopny získat parlamentní mandát. 

Nicméně samotná přítomnost menšinové reprezentace v parlamentu ještě neznamená možnost 

efektivně ovlivňovat a prosazovat zájmy své národnosti. Lze logicky předpokládat, že malé 

zastoupení národností menšiny v celkové populaci bude do jisté míry kopírovat i zastoupení 

v legislativním tělesu a majoritním stranám tak nebude činit žádnou potíž případné návrhy 

minority přehlasovat. Najdeme však i několik případů etnických stran, které se staly součástí 

vládní koalice a tudíž i klíčovým partnerem při politickém rozhodování ve své zemi.  Ve 

střední a východní Evropě můžeme rozlišovat státy, které se opírají o prvky konsociační 

demokracie, vyžadující široké vládní koalice složené ze všech významných společenských 

segmentů (Bosna a Hercegovina
68

, Kosovo), nebo země, kde se zastoupení menšin ve vládě  

stalo postupně tradicí (Makedonie
69

) a nakonec státy, kde zapojení menšin do vlády není 

žádným pravidlem ani očekáváním.  

                                                             
63 Stejné pravidlo bylo rovněž aplikováno i v Bosně a Hercegovině před volbami 1990, nicméně do jejich konání 

bylo toto nařízení soudně zrušeno (Bochsler, 2010, s. 16).  
64 Podle sčítání lidu v roce 2011 tvoří Turci z celkové bulharské populace 8,8 %.  
65 Podle sčítání lidu v roce 2011 se k řecké národnosti v Albánii přihlásilo 0,9 % obyvatel. 
66 Po posledních albánských parlamentních volbách v roce 2017 má Strana jednoty pro lidská práva pouze 

jednoho poslance. 
67 Autor zde má na mysli země, kde není v praxi uplatňován nějaký typ nástroje, který by usnadňoval menšinám 

vstup do parlamentu. 
68 K sestavení vlády v Bosně a Hercegovině je nutné zapojení politických stran minimálně 3 hlavních, 

nejpočetnějších národností, tj. stran Bosňáků, Srbů a Chorvatů (Havelka, 2010, s. 24). 
69 Makedonie už od získání nezávislosti v roce 1991 byla svým přístupem k národnostním menšinám velmi 

liberální a pokrokovou zemí. Pro Makedonii typické předvolební koalice vždy obsahovaly etnické strany a 

rovněž v každé vládě byla vždy nějaká etnická strana zastoupena. Do roku 2002 bylo toto pravidlo primárně 

aplikováno na albánské strany a od roku 2002 vládní koalice reprezentují prakticky většinu národnostní v zemi 

(Andeva, 2015, s. 7). Současná šesti-členná koalice, která vzešla z voleb v roce 2016, je mj. tvořena 
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Příkladem úspěšné etnické strany, která se dokáže prosadit i bez institucionálních 

zvýhodnění je i již výše zmíněné Hnutí za práva a svobody v Bulharsku. V prvních 

parlamentních volbách v roce 1990 získalo 24 křesel a od té doby zastává důležitou roli 

prostředníka mezi státem a tureckou menšinou, resp. schválením zákona v roce 1991, 

zakazující etnické strany se strana stala monopolem reprezentující zájmy všech bulharským 

národnostních menšin. Hnutí za práva a svobody je dlouhodobě úspěšné i díky svému 

ideologickému posunu směrem k liberálně centristické straně, přičemž tato evoluce 

nenahradila její primární voličskou sociální bázi tj. národnostní menšiny (Stefanova, 2012, s. 

777). Zaměřením na všechny středové voliče rozšířila nejen svůj volební potenciál, ale 

zapojila se i do procesů formování vlád. Ve dvou po sobě následujících volebních období 

v letech 2001-2009 byla členem úspěšných vládních koalic, součástí exekutivy byla ještě na 

krátké období v roce 2013. Po posledních volbách v roce 2017 strana skončila v opozici.  

Obdobný případ země, kde jsou etnické strany pravidelně schopné uspět na národní 

úrovni je i Slovensko. Zde se k nejpočetnější maďarské národnostní menšině hlásí 9,7 % 

obyvatel. Před volbami do Národní rady v roce 1998 došlo ke sloučení třech již existujících 

maďarských subjektů ve Stranu maďarské komunity,
70

 která více než dekádu byla hlavní 

reprezentant Maďarů na Slovensku. Po volbách se strana ihned stala součástí koaliční vlády 

M. Dzurindy a stejná situace se opakovala i v následujícím volebním období. V obou vládách 

SMK vystupovala jako stabilní a důvěryhodný partner pro ostatní strany koalice
71

 (Zachar, 

2012, s. 23). Od roku 2006 lze zaznamenat postupný úpadek SMK. Strana poprvé usedá do 

opozice, o rok později je v jejím vedení vystřídán dlouholetý předseda B. Bugár a postupný 

růst napětí uvnitř SMK vyústil v roce 2009 odchodem skupiny právě kolem Bugára a 

následném vytvoření MOST-HÍD, strany založené v duchu spolupráce mezi Maďary, Slováky 

a dalšími národnostními menšinami v rámci jednoho státního celku. Zatímco SMK zůstala po 

volbách v roce 2010 mimo parlament, MOST-HÍD přebral roli hlavního reprezentanta 

maďarské menšiny.
72

  

U strany MOST-HÍD lze spatřit podobnou volební strategii jako u výše zmíněné 

bulharské kolegyně. Největší volební podporu čerpá z řad maďarské komunity, ale obecně cílí 

                                                                                                                                                                                              
menšinovými stranami Aliancí pro Albánce, Stranou pro plnou emancipaci makedonských Romů a Stranou pro 

hnutí Turků v Makedonii.  
70 Sloučení bylo především důsledkem nového volebního zákonu, který výrazně znevýhodňoval volební koalice, 

kdy nově každý člen musel překročit 5% volební práh.  
71 Její pozice ve vládě však nebyla jednoduchá, obzvláště při snaze prosadit návrhy, týkající se národnostních 

menšin. Za její nejvýraznější úspěch lze považovat založení maďarské univerzity J. Selyeho v Komárně během 

druhé Dzurindovy vlády (Bochsler a Szöcsik, 2013, s. 773).  
72 Stejně jako SMK, i MOST-HÍD se ihned po prvním vstupu do parlamentu stala součástí vládní koalice; 

členem vlády je i po posledních volbách v roce 2016.  
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na voliče ze všech etnických skupin. Zároveň se také na rozdíl od převážně maďarsky 

orientované SMK více zaměřuje na celospolečenské problémy a tím je schopna získat i voliče 

slovenské národnosti. Oběma stranám navíc nahrával nezájem o národnostně menšinovou 

problematiku majoritních stran, v jejichž programových prohlášeních bývají tato témata silně 

upozaděna (Zachar, 2012, s. 61).  

Poměrně velká existence etnických stran ve státech střední a východní Evropy 

ukazuje, že menšiny k artikulaci svých zájmů upřednostňují vlastní politické síly. Toto tvrzení 

má však obecnou platnost spíše pro menšiny s vyšším početním zastoupením. Naopak „malé“ 

menšiny se v tomto ohledu spíše spoléhají na různá kulturní sdružení a spolky, známé i 

z našeho prostředí. Tuto strategii, navzdory leckdy vysokému zastoupení v populaci, 

nejčastěji využívá i romská menšina, která je v tomto zkoumaném regionu nejvíce 

podreprezentovanou minoritou.   

V západní Evropě je situace etnických stran poněkud odlišná. Subjekty založené čistě 

na etnické či národnostní bázi nejsou na nejvyšší parlamentní úrovni zastoupené
73

; ve státech 

jako je Španělsko, Francie nebo Velká Británie se spíše prosazují strany, které lze 

charakterizovat jako regionální, potažmo etno-regionální. Marginálnost etnických stran 

souvisí i s pro západní Evropu charakteristickým velkým počtem obyvatel původem z Asie a 

Afriky, kteří zpravidla své vlastní etnické strany nezakládají, ale kandidují za majoritní 

formace. V tomto ohledu je obecným trendem vzájemná spolupráce s levicovými subjekty, 

jež jsou k menšinám otevřenější, z čehož pro ně následně plyne i větší volební podpora z řad 

minority.  

Bloemraad (2013, s. 653) ve svém výzkumu politické reprezentace menšin v Dánsku, 

Holandsku, Norsku, Německu, Velké Británii a Francii potvrzuje stejný trend jako ve střední 

a východní Evropě; i v západoevropských státech většina minoritního obyvatelstva zůstává 

politicky podreprezentovaná. Navzdory tomu, že obyvatelé se severoafrickými kořeny tvoří 

ve Francii okolo 5 %, ještě v roce 2007 neměli v Národním shromáždění žádného svého 

                                                             
73 Jedním z příkladů etnické strany v západní Evropě je např. v sousedním Německu Lužická aliance, působící 

na území spolkových zemí Saska a Braniborska. Strana se v mnoha ohledech podobá již výše zmíněnému 

českému příkladu Coexistentie. Stejně jako v jejím případě, hlavní programovou náplní Lužické aliance je 
zachování kulturní a jazykové identity Lužických Srbů v Německu. Toho se strana snaží docílit hlavně 

zaměřením na mladší generaci, u které prosazuje dvojjazyčnou výuku na školách i rozšíření dějepisných  osnov o 

historii Lužických Srbů (Lausitzer Allianz, 2010). Strana prozatím kandiduje pouze v komunálních volbách. 

Dalším příkladem západoevropské etnické strany může být Enotna Lista, zatupující zájmy Slovinců v Rakousku, 

resp. v Korutanech, kde je slovinská menšina nejvíce koncentrovaná. Strana mj. usilovala o vytvoření 

rezervovaného mandátu pro Slovince v korutanském zemském sněmu. Enotna Lista je aktivní zejména na 

komunální úrovni, kde se jí v roce 2015 podařilo získat celkově 58 zastupitelských postů a 2 starosty (Wutti, 

2017, s. 65). Na zemské úrovni strana doposud úspěšná nebyla, v posledních volbách kandidovala v rámci 

volebního uskupení NEOS se ziskem 2,14 % hlasů.  
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poslance. Podobně turecká menšina v Německu se svými 3 % v celkové populaci měla v 

Bundestagu po volbách v roce 2009 zastoupení méně než 1 %. Výjimku v tomto případě 

představuje Nizozemí. Podmínky pro zisk parlamentního křesla jsou pro menšiny 

v Holandsku velmi příznivé. Jednak v Holandsku neexistuje uzavírací klauzule a dále 

samotný volební systém lze označit za jeden vůbec z nejproporčnějších na světě
74

 (Van Der 

Zwan a Lubbers, 2016, s. 3). Ačkoliv se v západní Evropě nevyužívá systém etnických kvót 

(viz níže), některé Nizozemské strany na své kandidátce garantují určitý počet míst pro 

menšinové kandidáty. Díky všem těmto opatřením se zejména neevropským minoritám 

dostává v Holandsku rovnoměrného zastoupení.
75

    

 

2. 2 Mechanismy ulehčující menšinám vstup do politického prostoru- 

etnické kvóty 

 Etnickou kvótu můžeme definovat jako formální volební pravidlo, které garantuje 

určitý počet politických zástupců vybraným skupinám obyvatel
76

. Etnické kvóty lze nalézt ve 

všech regionech světa, jsou uplatňovány od liberálních demokracií až po autoritativní režimy. 

Jejich aplikace se může vztahovat na jednu nebo i více skupin, zpravidla však na etnika 

odlišné od majoritního obyvatelstva svou národností, jazykem, kulturou či náboženstvím 

(Bird, 2014, s. 12). Jejich cílem je poskytnout reprezentaci těm národnostním menšinám, které 

toho za normálních okolností nejsou schopné docílit.  

 Bird (2014) na základě analýzy ústav, volebních legislativ a konzultací s dalšími 

odborníky identifikovala 28 zemí, kde jsou tato pravidla momentálně zavedena.
77

 Stát, který 

zaručuje zastoupení na nejvyšší politické úrovni pro většinu svých národnostních menšin je 

Rumunsko. Kromě dominantních Rumunů, dosahující v celkové populaci téměř 90 % 

obyvatel, je Rumunsko dále obýváno poměrně vysokým počtem Maďarů (7 %), kteří jsou 

navíc geograficky koncentrováni v oblasti Transylvánie. Kromě maďarské minority existuje 

v Rumunsku dalších 19 národnostních menšin, jež mají právo získat křeslo v Poslanecké 

sněmovně skrze vyhrazené mandáty. Každá menšina je ve volbách reprezentovaná svojí 

                                                             
74 Vysoká míra proporčnosti volebního systému je důsledkem jednoho celonárodního obvodu, ve kterém se 
soutěží o všech 150 křesel (Říchová, 2004, s. 107).  
75 Po volbách v roce 2012 tvořili poslanci tureckého původu 2 % z celkového 2,1% populačního zastoupení, 

Maročani dokonce se svými 1,8 % obsadili 4,7 % poslaneckých lavic; nicméně ostatní, hlavně západoevropské 

národnostní menšiny a minority bývalých nizozemských kolonií zůstávají podreprezentovány (Van Der Zwan a 

Lubbers, 2016, s. 13). 
76 Nejběžnější uplatnění etnických kvót se vztahuje k dolní komoře parlamentu, avšak v zemích 

s bikameralistickým uspořádáním nejsou vyhrazená místa výjimkou ani v komoře horní.  
77 V Evropě se etnické kvóty uplatňují v Chorvatsku, Rumunsku, Kosovu, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a 

Slovinsku.  
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vlastní etnickou stranou, a pokud tato stranu neuspěje v běžném volebním procesu
78

 a zároveň 

získá celonárodně alespoň 10 % hlasů průměrného počtu hlasů, je jí dodatečně přiděleno 1 

místo.
79

 Může dojít i k situaci, kdy ve volbách kandiduje více stran jedné národnostní 

menšiny; v takovém případě získá vyhrazený mandát pouze strana s nejvíce hlasy (Bršťáková 

a Eibl, 2010, s. 89). Celkově je pro národnostní menšiny v rumunské dolní komoře vyhrazeno 

18 křesel.
80

 V tomto důsledku, u menšin, které řádově dosahují v populaci zastoupení menší, 

než 1 % dochází k silné nadreprezentovanosti; naopak 2 nejsilnější rumunská menšina 

Romové, i díky vysoké populační fragmentovanosti nedokáže získat mandát v celostátních 

volbách a s jedním vyhrazeným mandátem je tak naopak velmi podreprezentovaná.  

 Slovinsko uplatňuje etnické kvóty do svého Národního shromáždění pouze pro 

Maďarskou a Italskou národnostní menšinu, přičemž každé z nich je vyhrazeno jedno křeslo. 

Tohoto privilegia se jim dostává i navzdory jejich počtu, který je nižší než např. u daleko 

početnějších menšin Bosňáků a Srbů
81

, kterým parlamentní reprezentace chybí. Občané, jež 

se hlásí k italské či maďarské národnosti disponují v parlamentních volbách dvěma hlasy: 

jedním hlasují pro kandidáty společné pro všechny občany, druhý hlas udělují ve speciálních 

volebních obvodech příslušníkům své menšiny. Tito zvolení poslanci pak mají v 

některých otázkách týkajících se výhradně své minority právo veta (Bieber, 2008, s. 113). 

Stejný volební systém se ve Slovinsku používá i ve volbách komunálních, ale pouze 

v municipalitách s vysokou koncentrací právě maďarských a italských obyvatel. Zde musí být 

obecní zastupitelstva tvořena alespoň 1/10 dané národnosti či alespoň jejím jedním 

zastupitelem. Navíc, novela zákona o obcích z roku 2001 zavedla ve 20 vybraných obcích 

vyhrazený mandát pro zástupce romské menšiny (Constantin, 2010c, s. 28).  

 Mechanismus vyhrazených mandátů pro národností menšiny se využívá i v Kosovu. 

Systém v kosovském Shromáždění garantuje 10 křesel Srbům, Romům/Aškalům/Egypťanům 

4 křesla (pro každou minoritu minimálně 1), Bosňákům 3, Turkům 2 a Goranům 1 zástupce 

(Bochsler, 2010, s. 18).  Po ústavní reformě 2008 zůstal i nadále tento národnostně-menšinový 

klíč stejný, nově však mohou etnické strany na základě svého volebního výsledku získat 

mandát i nad rámec těchto kvót. 

 Aplikace etnických kvót se nemusí vztahovat pouze na legislativní či exekutivní   

                                                             
78 Jedinou etnickou stranou, která dokáže pravidelně v celostátních volbách překročit 5% uzavírací klauzuli je 

Demokratický svaz Maďarů v Rumunsku.  
79 Např. v  roce 2000 hodnota pro přidělení vyhrazeného mandátu etnickým stranám byla 1273 hlasů, v roce 

2008  5612 hlasů.  
80 Původně od roku 1990 tato kvóta činila 11 míst, k současné úpravě na 18 míst došlo v roce 2004.  
81 Italové jsou v celkové slovinské populaci zastoupeni 0,11 %, Maďaři 0,32 %, Bosňáci 1,10 % a Srbové 1,98 

%. 
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těleso. V mimoevropských státech jako je Džibutsko, Singapur, Jordánsko a Libanon mají 

národnostní menšiny vyhrazená místa na kandidátních listinách politických stran. Volby 

v Singapuru probíhají ve dvou typech volebních obvodů-jednomandátových a více-

mandátových. Právě v těchto více-mandátových obvodech mají strany povinnost nominovat 

alespoň jednoho kandidáta národnostní menšiny (Bird, 2014, s. 21). 

 Politická reprezentace národnostních menšin může být dále podpořena vytvořením 

speciálních volebních obvodů, jako je tomu v případě Chorvatska, Bolívie, Indie nebo 

Nového Zélandu. Na rozdíl od výš zmíněného slovinského případu, voliči v těchto státech 

nedisponují dvěma hlasy (Bird, 2014, s. 22). V Chorvatsku mají členové minorit možnost 

rozhodnout se, zda dají přednost majoritním stranám, nebo své etnické straně, která spolu 

s dalšími menšinovými stranami soutěží právě ve speciálním volebním obvodu.
82

 

 Další možností, jak ulehčit menšinám vstup na nejvyšší politickou úroveň je snížení 

nebo jako v Polsku a Srbsku, úplné zrušení uzavírací klauzule pro minoritní poltické subjekty. 

V Polsku je navzdory tomuto mechanismu schopna získat místa v Sejmu pouze německá 

národnostní menšina.
83

 Naopak v Srbsku, zrušení klauzule po volbách 2003, kdy se žádná 

z etnických stran nebyla schopna dostat do parlamentu, mělo na menšinovou reprezentaci 

daleko pozitivnější efekt. Ihned v následujících volbách v roce 2007 uspělo 5 etnických stran: 

maďarská, bosňácká, albánská a 2 romské. (Horváth a Székely, 2014, s. 435). Rovněž 

Maďarsko v roce 2011 zavedlo nová volební pravidla pro národnostní menšiny, kterým byl 

snížen volební práh pro vstup do parlamentu. Navíc, etnické strany, které ve volbách neuspějí, 

mají možnost vyslat do Zemského sněmu svého mluvčího, který však postrádá právo hlasovat 

(Horváth a Székely, 2014, s. 436).   

 

2. 3 Poradní orgány a jiné možnosti politické participace národnostních 

menšin v zahraničí 

 Dalším prostředkem politické participace národnostních menšin, jež je v evropských 

státech hojně využíván, jsou menšinové poradní orgány. Jejich úkolem je vést společný dialog 

se státními orgány, navrhovat připomínky i samostatně iniciovat legislativu k menšinové 

tématice (Auerbach, 2011, s. 21). Struktura a jednotlivé složení poradních orgánů podléhají 

v každé zemi vlastní úpravě; orgány také mohou být zřízeny buď pouze na národní úrovni,  

nebo i na regionální a lokální. 

                                                             
82 Celkově v tomto obvodě etnické strany bojují o 8 křesel, přičemž 3 z nich jsou vyhrazené největší srbské 

národnostní menšině; poslanec Vladimír Bílek zastupuje v chorvatském parlamentu i československou minoritu. 
83 V posledních parlamentních volbách 2015 získali Němci v dolní komoře 1 křeslo. 
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 Stejně jako v České republice existuje na Slovensku instituce spadající přímo pod 

slovenskou vládu a to Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné 

menšiny a rodovú rovnosť, která dále zřizuje i Výbor pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny. Výbor je složen z reprezentantů celkem třinácti národnostních menšin, jejichž 

nominace probíhá skrze menšinové organizace. Počet zástupců národnostních menšin je 

poměrný vzhledem k jejich celkovému výskytu v populaci, tzn. nejpočetnější maďarská 

menšina je zastoupena pěti členy, naproti tomu početně malí 

 Češi pouze jedním (Úrad vlády SR, ©2011). Obdobně v Rakousku neexistuje žádný 

mechanismus
84

 podporující politickou angažovanost národnostních menšin a jedinou 

možností minorit jak zasahovat do politického procesu je skrze Poradní rady národnostních 

menšin. Jejím hlavním úkolem je hájit a zastupovat sociální, ekonomické a kulturní zájmy 

všech rakouských národnostních menšin a dále předkládat vládě svá stanoviska a doporučení 

v menšinové legislativě. Navzdory velkému počtu rezervovaných mandátů poradní orgán 

Radu národnostních menšin využívá i Rumunsko. Do Rady jsou vysíláni 3 zástupci z 

menšinových organizací za každou minoritu, jež je zároveň zastoupena i v rumunském 

parlamentu. Mimo své poradní funkce Rada podporuje a koordinuje činnost menšinových 

spolků a předkládá vládě ke schválení návrh na jejich financování (Constantin, 2010b, s. 37).  

 Propracovanější systém politické reprezentace národnostních menšin lze nalézt ve 

Slovinsku. Ve slovinských municipalitách, které jsou obývány příslušníky maďarské nebo 

italské menšiny, mohou tito obyvatelé založit tzv. autonomní národnostní společenství
85

 Tyto 

menšinové samosprávy jsou následně sloučené v jednu italskou a maďarskou autonomní 

komunitu (Kozlová, 2006, s. 62). Nejvyšším orgánem těchto organizací je Rada, která je 

volena v přímých volbách, přičemž aktivním a pasivním volebním právem disponují pouze 

členové maďarské a italské národnosti. Společenství zastávají roli politického partnera na 

lokální i národní úrovni. Státní orgány jsou povinny si vyžádat od autonomních komunit 

doporučení, komentář či schválení v národnostně-menšinových otázkách a zároveň i 

komunity mají právo iniciovat vlastní návrhy.  

 V Maďarsku se k podpoře politické participace menšin využívá systém tzv. 

menšinových samospráv. Každá menšina má ve své obci možnost založit 1 samosprávu, dále 

1 samosprávu na regionální úrovni a nakonec 1 zaštiťující samosprávu na úrovni národní. 

Cílem těchto samospráv je zaručit kulturní autonomii menšin, umožnit jim rozhodovat ve 

                                                             
84 V rakouské spolkové zemi Korutany, kterou obývá cca 2,25 % Slovinců, se dříve objevil návrh pro vytvoření 

1 rezervovaného křesla, právě pro slovinskou národnostní menšinu, jež není schopna v zemských volbách 

překročit stanovenou 5% uzavírací klauzuli (Constantin, 2010a, s. 31).  
85 V současnosti je ve Slovinsku 5 municipalit s maďarskou a 3 municipality s italskou národnostní menšinou. 
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věcech vlastních kulturních a vzdělávacích institucí a spolupracovat s orgány státní správy a 

samosprávy. Na národní úrovni je pak menšinová samospráva partnerem pro vládu a 

parlament při tvorbě nových zákonů týkajících se národnostních menšin
86

 (Dobos, 2016, s. 

21). Členové samospráv jsou od roku 2014 voleni v přímých volbách na všech 3 politických 

úrovních; voleb se mohou účastnit pouze registrovaní menšinoví voliči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 V těchto otázkách disponují jednotlivé menšiny na všech úrovních i právem veta. 
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3. Výzkum politické participace národnostních menšin v ČR 

V analytické části autor mapuje politickou participaci vybraných národnostních 

menšin v ČR. V úvodu této kapitoly je nejprve detailně představena metodologie celého 

výzkumu; od přípravy na rozhovor, vytipování vhodných respondentů až po samotný průběh 

rozhovorů. Druhá část se již zabývá analýzou získaných dat. Nejdříve je zhodnocen život 

menšin v ČR, jejich zájem o politiku a význam jejich zastoupení ve státních a politických 

strukturách. Třetí část se zabývá tématem etnických politických stran v českém politickém 

prostoru. Vzhledem k jejich pozici v politickém systému je důraz kladen na jejich reálnou 

efektivitu při prosazování menšinových zájmů, možnosti jejich progresu a vůbec, jak samy 

národnostní menšiny myšlenku etnické strany obecně vnímají. Jelikož rozhovory byly 

realizovány i se zástupci Romské demokratické strany a Coexistentie, autor představí i 

budoucí strategie a vize těchto subjektů, včetně posledních vnitrostranických změn. Čtvrtá 

část se snaží zodpovědět otázku, zda některé menšinové spolky mohou do jisté míry suplovat 

funkci etnických politických stran a ve veřejném prostoru být hlavní reprezentant své 

národnostní menšiny. Nastíněny budou i hlavní výhody, případně nevýhody menšinových 

spolků ve srovnání právě s etnickou politickou stranou. Předposlední část je zaměřena na roli 

menšinových poradních orgánů Rady vlády a výborů pro národnostní menšiny. Na závěr je 

zkoumán vztah menšin a politických stran majority. Konkrétně v jaké míře je národnostně 

menšinová problematika obsažena v programech většinových subjektů, či zda je 

k menšinovým kandidátům přistupováno stejně, jako k těm majoritním. 

 

3. 1 Metodologie 

 K naplnění všech cílů diplomové práce autor zvolil kvalitativní výzkumnou metodu. 

Důvodem tohoto výběru byl poměrně úzký okruh vhodných respondentů. Navíc byla potřeba 

získat skutečně detailní informace, čehož by pomocí kvantitativních metod bylo v podstatě 

nereálné dosáhnout.  

 Sběr dat byl prováděn terénní výzkumnou metodou, konkrétně pomocí techniky 

polostrukturovaného rozhovoru. Ten výzkumníkovi umožňuje držet se v rámci předem 

připraveného scénáře, u kterého však není povinen být striktně dodržován. Tato technika tak 

přináší i velkou výhodu v podobě jisté míry flexibility (Hendl, 2005, s. 164). Na základě 

výpovědí respondentů, které mohou být buď nejasné, neúplné nebo naopak přinést nějaký 

nový poznatek, jež potřebuje být blíže specifikován, může tazatel pokládat doplňující dotazy. 

V průběhu rozhovoru lze také mezi jednotlivými otázkami přeskakovat či je z různých 
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důvodů zcela vynechat. V části, která se zabývá vztahem národnostních menšin a majoritních 

stran byla k ověření získaných informací použita také metoda obsahové analýzy. Ta se týkala 

stranických programů pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017, všech majoritních 

subjektů, kterým se podařilo překročit 5% volební klauzuli, nutnou pro vstup do dolní komory 

Parlamentu ČR. V neposlední řadě byl pro doplnění a srovnání informací do této práce 

zahrnut i dřívější autorův výzkum, mapující politickou participaci Romů na komunální úrovni 

(Větrovec, 2017), stejně tak i výzkum Vitovské (2017), zabývající se stejnou tématikou, avšak 

u národnostní menšiny vietnamské. 

 Samotný scénář polostrukturovaného byl složen ze dvou částí, na část obecnou a část 

specifickou. Obecná část obsahovala stejné otázky pro všechny národnostní menšiny. 

Z praktických důvodů byla dále rozdělena do tří kategorií: zhodnocení života v ČR, možnosti 

politické participace a přístup majoritních stran. Specifická část byla pro každou menšinu jiná. 

Zpravidla obsahovala 2-3 otázky, které reflektovaly některé specifičnosti na poli politické 

participace či specifičnosti uvnitř komunity, které by mohly mít vliv na efektivitu zapojení do 

politického procesu.
87

 

 

3. 1. 1 Vlastní průběh výzkumu a respondenti 

 Prvním krokem před zahájením rozhovorů bylo vytipování cílové skupiny a následně 

konkrétních osob z řad národnostních menšin. Cílová skupina byla vytyčena ze současných 

členů Rady vlády pro národnostní menšiny, členů z vedení hlavních menšinových spolků a u 

minorit, jež disponují vlastní politickou stranou i právě ze stranicky vysoce postavených 

zástupců těchto stran. Výběr konkrétních osob pak probíhal skrze webové stránky Vlády ČR; 

pro identifikaci významných menšinových spolků velmi dobře posloužila poslední Zpráva o 

situaci národnostních menšin v ČR, která je každoročně vypracovávána Radou vlády pro 

národnostní menšiny. Velkou roli hráli ve výzkumu i tzv. gatekeepers (Hendl, 2005, s. 154). 

Nejčastěji se jednalo osoby, které byly prvním osobním kontaktem autora. Vždy pokud to 

bylo možné, tito lidé autorovi ochotně poskytli kontakty na další vytipované jedince, případně 

pomohli kontakt zprostředkovat nebo doporučili další vhodné kandidáty k provedení 

rozhovoru.  

 Oslovení respondentů probíhalo skrze email, v menší míře pak přes sociální sítě a 

telefon. V rámci této prvotní komunikace byla osloveným představena autorova osoba spolu 

se stručnou charakteristikou tématu. V případě zájmu byl autorem poskytnut kompletní 

                                                             
87 Kompletní scénář polostrukturovaného rozhovoru je dostupný v příloze, viz příloha č. 1. 
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výzkumný záměr, včetně scénáře polostrukturovaného rozhovoru. Pokud následovala kladná 

odpověď, byl domluven termín schůzky. Ta se nejčastěji odehrála v Praze, buď na 

pracovištích respondentů, nebo veřejných prostorách typu restauračního zařízení. Ke třem 

setkání se zástupci polské národnostní menšiny došlo v Českém Těšíně, kde právě sídlí 

všechny hlavní polské organizace. Díky ochotě respondentů a dobré organizaci se tyto 

rozhovory v Českém Těšíně podařilo uskutečnit v rámci jednoho dne. 

 Během samotné realizace rozhovoru byli nejprve respondenti znovu seznámeni se 

základními tezemi práce a následně požádáni o povolení ke zvukové nahrávce
88

, pouze za 

účelem následného zpracování informací.
89

 Ačkoliv anonymita byla dobrovolná a žádný 

z respondentů o ni nepožádal, rozhodl se autor všechny výpovědi anonymizovat, neboť se 

domnívá, že minimálně dvěma účastníkům, nehledě na jejich výpovědi, by mohla uškodit i 

pouhá účast na tomto výzkumu.
90

 Proto v následujícím výčtu respondentů budou zmíněné 

pouze organizace, kterými jsou oslovení členy. Délka všech rozhovorů trvala v rozmezí 30-50 

minut. Jejich následné převedení do písemné formy zabralo v průměru 5 hodin, v závislosti na 

jejich délce, vlivů rušivých faktorů či ověřování některých informací podanými respondenty.  

Tabulka č. 5: Rozdělení respondentů dle jejich národnosti a organizace: 

Respondent Organizace 

Nr1 

Shromáždění 

německých spolků 

v ČR 

Nr2 Spolek Němců a přátel 

německé kultury 

 
 Pr1 Klub Polski w Pradze 

Pr2 Kongres Poláků v ČR 

Pr3 
Polský kulturně-

osvětový svaz v ČR 

(PZKO) 

Pr4 Coexistentia 

 
 Rr1 RomPraha 

Rr2 Ara Art 

Rr3 Romská demokratická 

strana 

                                                             
88 S nahráním rozhovoru všichni respondenti souhlasili, jeden respondent si přál zaslat přepis rozhovoru 

k autorizaci. 
89 Z tohoto důvodu přepisy rozhovorů nebudou zveřejněny. 
90 Příčina tohoto možného negativního dopadu i národnostní menšina, které se týká, vyplyne z následné analýzy 

rozhovorů. 
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Rr4 Palaestra 

 
 

Sr1 Obec Slovákov v 

Českej republike 

Sr2 
Klub slovenskej 

kultúry 

Sr3 Limbora 

 
 Vr1 Van Lang 

Vr2 Kandidát do 

evrospkých voleb 

Vr3 Van Lang 

Zdroj: autor 

 Celkem se rozhovorů účastnilo 16 respondentů
91

. Ti, jak znázorňuje i Tabulka č. 5, 

byli rozděleni do 5 skupin dle jejich národnosti. Množina „Nr“ představuje zástupce německé 

menšiny, „Pr“ zástupce menšiny polské. „Rr“ jsou respondenti z řad Romů, „Sr“ označuje 

příslušníky slovenské menšiny a poslední „Vr“ příslušníky menšiny vietnamské
92

. V tomto 

výčtu respondentů je každá menšina reprezentována jejím současným zástupcem v Radě 

vlády pro národnostní menšiny a u polské, romské a slovenské navíc i členy bývalými. 

Respondenti, kteří jsou zároveň členové spolků a politických stran, patří v těchto organizacích 

k nejužšímu vedení a jsou skutečně respondenty na nejvyšší kvalitativní úrovni. 

 Z řad německé a polské národnostní menšiny se vyjádřili zástupci jejich všech 

významných spolků. U Spolku Němců a přátel německé kultury se navíc autorovi dostalo 

pozvání účastnit se jedné z členských schůzí, tudíž názory prezentované tímto spolkem jsou 

navíc podpořeny/doplněni i o běžnou členskou základnu. Slovenskou národnostní menšinu 

hodnotí autor jako též velmi dobře pokrytou. Rozhovor odmítl pouze ředitel posledního 

vytipovaného spolku Slovenského domu v Prahe.
93

 U Romů byl výběr, vzhledem k velké 

početnosti jejich spolků o něco složitější. Autor se tak zaměřil na osoby, jež mají zkušenosti 

z menšinových poradních orgánů, či dříve kandidovaly za nějakou majoritní stranu. Navíc, jak 

již bylo výše avizováno, nová zjištění u romské komunity lze porovnat s předchozím 

autorovým výzkumem. U vietnamské národnostní menšiny, jelikož se jedná o menšinu 

nejnověji uznanou, počítal autor s největší pozitivní odezvou na oslovení k rozhovoru. Avšak 

jak se později ukázalo, velmi pravděpodobně z důvodů, které budou prezentovány níže, není 

                                                             
91 Tento vzorek byl tvořen 14 muži a 2 ženami. 
92 Nr= německý respondent, Pr= polský respondent, Rr= romský respondent, Sr= slovenský respondent, Vr= 

vietnamský respondent.  
93 Zde je nutné upozornit, že pan ředitel zprvu s rozhovorem souhlasil, nicméně po zaslání kompletního 

výzkumného záměru a scénáře polostrukturovaného rozhovoru se odmlčel a na další zprávy nereagoval. 
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do vietnamské komunity vůbec lehké proniknout. Rozhovory odmítli členové největších 

vietnamských spolků Svaz Vietnamců v ČR, Asociace Českých občanů vietnamského původu 

a zástupci spolku Viet Up.
94

 Nicméně také v případě Vietnamců lze poznatky porovnat 

s výzkumem Vitovské (2017).  

 

3.2 Zhodnocení života národnostních menšin v ČR a jejich politické 

participace 

 Na základě zjištěných poznatků lze konstatovat, že nejpočetnější slovenské 

národnostní menšině se v ČR žije velmi dobře. Sr3 poukázal na historickou blízkost českého a 

slovenského státu a z tohoto důvodu se Slovákům v ČR žít špatně ani nemůže. Připouští 

možný střet s nějakou negativní reakcí od většinového obyvatelstva na to, že je někdo 

slovenského původu, ale on sám toto nikdy nepocítil. Za slovenskou národnostní menšinu 

v pravém slova smyslu považuje ty, kteří zde žijí už od doby předrevoluční. Názory na žití v 

ČR nově příchozích Slováků, jejichž zájem je hlavně ekonomický se však mohou lišit: 

„Druhá skupina, ta která přichází po revoluci, mnoho lidí sem přichází kvůli práci, studiu a 

jejich pohledy na život v ČR se můžou lišit“ (Sr3, 2019).  Sr1 dodává, že tato „nová“ skupina, 

která do ČR přichází studovat a následně zde i pracuje, se životem na fakultě včleňuje do 

českého prostředí, je plně ovlivňována českými reáliemi a přestává si uvědomovat své 

národnostní potřeby. Pozitivní pohled na život slovenské menšiny potvrzuje i Sr2. Jelikož je 

Sr2 vědeckým pracovníkem, zabývajícím se též výzkumem v oblasti národnostních menšin, 

jeho výpověď se nezakládá pouze na subjektivním pocitu. V roce 2012 a v předchozích dvou 

letech prováděl na toto téma dotazníkové šetření, kde závěr byl skutečně ten, že Slováci jsou 

v ČR velmi spokojeni: „…my jsme na toto téma dělali dotazníkovou akci, v roce 2012 a teďka 

znovu a vyšlo nám, že opravdu jsou spokojeni. Byl to průřez mezi celou slovenskou menšinou“ 

(Sr2, 2019). Sr1 však upozornil na dlouhodobý problém, který trápí některé příslušníky 

slovenské menšiny a to absence slovenského vysílání a kultury v médiích. Představitelé Obce 

Slovákov se tento stav snaží dlouhodobě zlepšit, ale vstřícnost z druhé strany se dlouhodobě 

nedostavuje. Navíc dodává, že obnovení pořadu typu „slovenské pondělky“
95

 by vysílání pro 

majoritu nijak neomezilo, neboť i vzhledem k několika desetileté tradici společného státu je 

český a slovenský jazyk velmi podobný a dobře srozumitelný pro obě národnosti: „Jako 

                                                             
94 Ani zde se nejedná o explicitní odmítnutí. Emaily buď byly zcela ignorovány, v jednom případě se autorovi 

dostalo kladné odpovědi od člena Svazu Vietnamců v ČR, který však již na další zprávy nereagoval. 
95 Jednalo se o tradiční pondělní vysílání v Československé televizi, které zajišťovala Slovenská televize. 

Vysílání slovenských pondělků běželo od roku 1958 do roku 1993.  
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představitelé spolku často vyhledáváme vedení těchto masmédií, komunikujeme s Radou, ale 

nedaří se nám tyhle věci prosazovat“ (Sr1, 2019). 

 Situace života v ČR je u polské národnostní menšiny obdobná jako té slovenské. 

Všichni čtyři polští respondenti se shodují, že Poláci jsou se svým životem v ČR spokojeni a 

situace není od majoritního obyvatelstva nijak výrazně odlišná: „Myslím, že jejich spokojenost 

je stejná jako v případě většinové společnosti, odvíjí se od toho, jaký mají standart života 

atd.“ (Pr1, 2019). Poláci obývají historický region Těšínského Slezska už od 13. století a jak 

poukazuje Pr2, jejich vazba na toto území je velmi silná, cítí za něj odpovědnost a snaží se 

vytvářet hodnoty jak sami pro sebe, tak i pro majoritu a tudíž zde mohou žít spokojeným 

životem. To je podle Pr3 i díky právům a možnostem, které národnostní menšiny mohou 

uplatňovat při artikulaci svých zájmů, včetně toho nejdůležitějšího a to zachování své národní 

identity: „Mně se v ČR žije moc dobře, těch možností kulturního vyžití pro tu polskou menšinu 

je hodně. Máme možnost mít polsko-jazyčné školy, polská média atd. Pokud se mám špatně, 

tak za to můžu většinou já a ne systém“ (Pr3, 2019). Pr2 však upozorňuje, že stále dochází 

k občasným drobným incidentům, ohledně např. ničení dvojjazyčných označení. To je podle 

něj důsledkem historicky sporného území; nicméně současná generace by již pod tíhou 

starých sporů žít neměla: „Dochází teda i k incidentům, týkajících se ničení dvojjazyčných 

nápisů, tady na tom území, které bylo historicky sporné, se toho nastřádalo opravdu hodně, 

lidé si mají co vyčítat, co připomínat, ale nová generace by neměla žít těmi starými spory a ty 

spory by neměli vytvářet hranice naší existence“ (Pr2, 2019). Pr3 k tomuto tématu dodává, že 

nějaké posměšky na Poláky ze strany majority vždy byly, jsou a budou a jsou důsledkem 

špatné informovanosti a neznalosti historie. K vymýcení těchto útoků je podle něj hlavně 

v rukách českých Poláků, kteří mají dělat mezi lidmi osvětu, vzdělávat o historii regionu 

majoritní i minoritní obyvatele. Podle Pr4 jsou strůjci těchto negativních reakcí nejčastěji tzv. 

Škoprtoci, původem Poláci, kteří však na svou národnost zanevřeli a plně se identifikují jako 

Češi: „Nejhorší jsou ty původem polské národnosti (škoprtoci), ale už jsou jako počeštění, tak 

těm se tu třeba ty nápisy dost nelíbili, ale Čechům obecně polská menšina nevadí“ (Pr4, 

2019).  

 Všichni dotazovaní za vietnamskou národnostní menšinu se jednomyslně shodují, že 

Vietnamci jsou v ČR spokojeni. Vr3 toto tvrzení odůvodnil odkazem na statistiku o 

vzrůstajícím počtu lidí z Vietnamu v ČR: „Pokud se podíváme na statistiku Vietnamců v ČR, 

tak jejich počet tady narůstá, takže odpověď je jasná“ (Vr3, 2019). Spolek Viet up ve Zprávě 

o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018 upozornil na nedobrou situaci 
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Vietnamců z 2. generace na trhu práce a bydlení. Spolek Van Lang zase na nedostatek služeb 

v poradenské a tlumočnické oblasti (Úřad vlády, 2019b, s. 222). 

 Podle Nr1 se německé národnostní menšině v ČR příliš dobře nežije. Vzhledem 

k historickým událostem zde podle něj nemají Němci dobré postavení. Češi jsou česko-

německou historií velmi citelně zasaženi a to spíše v negativním smyslu. Proto německá 

menšina neustále trpí pod různými předsudky a klišé, jež jsou v majoritě stále hojně 

zastoupeny: „Pořád žije majorita v těch předsudcích, protože Češi dost trpěli pod tím 

německým elementem“ (Nr1). Nr2 souhlasí, že předsudky vůči Němcům v české společnosti 

stále existují, ale on sám se je snaží nevnímat. Všímá si, že tyto různé zkreslené názory 

vycházejí spíše od lidí z nižších sociálních vrstev, ale u vzdělané části společnosti se s nimi 

nesetkal. Jinak ale dodává, že čeští Němci jsou v podstatě zatíženi stejnými problémy, jako 

majorita: „Máme stejné výhrady jako majorita. Někdo má rád Babiše, někdo ne“ (Nr2). 

Největší problém, který se momentálně nejvíce dotýká přímo německé minority je její 

populační pokles, resp. pokles lidí, kteří se aktivně hlásí k německé národnosti. To je podle 

Nr1 právě důsledek postavení Němců v ČR: „Ty historický události, které nejsou příznivé pro 

ty lidi, aby se nějak otevřeně hlásili k té menšině, pakliže nemají tu identitu jasně danou. 

Nikdo totiž nechce být konfrontován s něčím negativním, a když má možnost si vybrat, tak si 

vybere to jednoduší, pakliže to opravdu necítí hluboko v sobě“ (Nr1). Do budoucna půjde 

tento trend velmi obtížné zastavit, neboť k migraci lidi z Německa do ČR přirozeně 

nedochází. Se stejným problémem se však musí vypořádat i druhá tradiční menšina v ČR, 

Poláci, pro které by další úbytek mohl v budoucnu znamenat horší pozici při prosazování 

svých zájmů. Jak ale ukazuje Pr3, podle posledních dat z polských škol a školek se tento jev 

daří stabilizovat. Avšak dodává, že příčinou mohou být obecně silné populační ročníky, ale i 

tak je to určitá naděje do budoucna. Nárůst počtu žáku v polských školách potvrzuje i Pr4: 

„Ale momentálně nám počet žáků v polských školách roste, minulý rok byl sice mírný úbytek, 

ale v porovnání s dnešními deváťáky je jich daleko víc“ (Pr4, 2019).  

 Stejně jako němci, i Romové podle Rr2 trpí v české společnosti předsudky, stereotypy, 

diskriminací a v poslední době i rozvojem extrémistických stran, které se na romské menšině 

snaží sbírat politické body. Spokojeni jsou podle Rr3 pouze ti, jež mají práci, jsou 

zabezpečeni, ale to je u Romů menší část komunity, dle odhadů respondenta se jedná zhruba o 

15 %. Rr4 dodává, že velká část Romů žije v sociálně vyloučených lokalitách, což není úplně 

standardní prostředí pro život. Ovšem jak velká část Romů se v ČR cítí dobře si bez tvrdých 

statistických dat, netroufá odhadovat: „Neexistuje žádný výzkum, který by na tohle odpověděl. 

Ale řekněme, že velká část Romů žije v prostředí, které není úplně standardní, ve kterém by se 
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Romové cítili úplně dobře. Ale opět, je to jenom nějaká část z celkové populace Romů, žijící v 

ČR, takže se nedá paušalizovat“ (Rr4, 2019). Na rozdíl od svých kolegů je Rr1 přesvědčený, 

že díky štědrému českému sociálnímu systému se Romům žije velmi dobře: „Já nemůžu 

mluvit za všechny, ale myslím, že takhle se flákat jako v ČR se nikde jinde nemůžou…ale 

myslím, že ano, že jsou spokojený. Tady v tom státě je jenom laskavot, taky by bylo potřeba 

trochu přitáhnout otěže“ (Rr1, 2019).  

 Co se týče obecného zájmu o politiku a politickou participaci, mnoho Slováků kteří 

jsou včleněni do majoritní společnosti, se podle Sr1 svou přímou účastí podílí na politickém 

životě v ČR. Vlivem inkluze nemusí už nutně ovládat slovenský jazyk, nemusí se otevřeně 

hlásit ani ke svému slovenskému původu, ale hodně z nich lze dneska nalézt na poměrně 

vysokých politických postech. S tímto tvrzením se ztotožňuje i Sr2: „Jenom se podívejme na 

naše ministry a premiéra máme slovenského původu, ale to už jsou lidi, kteří se necítí jako 

Slováci“ (Sr2, 2019). Slovenského politika, který by se otevřeně hlásil ke slovenské 

národnosti Ss2 nezná. Nedisponuje rovněž žádnými daty, která by kvantifikovali např. 

volební účast českých Slováků a jejich aktivní politickou participaci si tak netroufá 

odhadovat. Druhá skupina Slováku, která do ČR přichází pouze z ekonomických zájmů, nemá 

o nějakou hlubší asimilaci zájem, tak o ní lze říci, že politické dění pro ni není prioritou. Sr3 

se domnívá, že zájem slovenské minority o českou politiku se nijak neliší od většinové 

populace, ale do této problematiky přidává „národnostní“ rozměr. V primárním zájmu 

Slováka, žijícího v ČR je česká politika, ale zároveň ho zajímá i dění na Slovensku: „Určitě i 

Čechy zajímá politika na Slovensku, ale ne tak jako Slováka, který tu žije“ (Sr3, 2019).  

 Zájem českých Poláků o politiku dokazuje podle Pr2 poměrně vysoká volební účast 

v polských obcích, tj. obce, kde se k polské národnosti hlásí více než 10 % všech obyvatel. 

Jak znázorňuje Tabulka č. 6, průměrná volební účast v těchto municipalitách ve volbách do 

obecních zastupitelstev v roce 2018 je 55,25 %, oproti celorepublikovému průměru, který 

dosahuje hodnoty 47,35 %. Lze namítnout, že vyšší hodnota volební účasti v těchto obcích 

může být ovlivněna jejich menší velikostí, kde je obecně účast ve volbách vyšší, než ve 

velkých městech. Nicméně to nevylučuje, ba naopak potvrzuje fakt, že Poláci aktivně 

politicky participují, neizolují se a podílí se na chodu své obce. Ve volbách na vyšších 

samosprávných úrovních bývá volební účast obecně nižší, ale i v těchto případech se Pr2 

domnívá, že zájem polské menšiny bude větší než u Čechů: „Poláci žijí ve větší iluzi, že ten 

jejich hlas je potřebnější pro to, aby prosadili i své zájmy, ale to je subjektivní“ (Pr2, 2019). 

Pr3 a Pr4 poukázali, že větší zájem Poláků o politiku může vzbuzovat fakt, že v jejich zájmu 

je jak česká, tak polská scéna. Jinak se však domnívají, že účast na politice bude stejná jako 
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v případě majority: „Podle mě je zájem o politiku totožný, jako u majority. Možná je to jiný v 

tom, že máme zájem i polskou politiku“ (Pr3, 2019). Pr1 poukázal i na situaci v případě 

pasivní politické participace. Pokud se kandidát chce profilovat jako skutečně reprezentant 

své menšiny, jej jeho volební úspěch podmíněn velkou koncentrací menšiny v dané lokalitě: 

„Ta možnost zapojit se do politiky jako menšinový reprezentant se pak bude odvíjet od toho, 

jak velká společnost té menšiny v daném místě funguje; v našem případě je to Těšínské 

Slezsko“ (Pr1, 2019).  

 

Tabulka č. 6: Volební účast v polských obcích: 

Obec Volební účast 

Albrechtice 51,19 

Bocanovice 35,98 

Bukovec 61,69 

Bystřice 51,35 

Český Těšín 39,32 

Dolní Lomná 65,24 

Hnojník 63,86 

Horní Lomná 74,19 

Hrádek 58,47 

Jablunkov 44,55 

Komorní 

Lhotka 66,39 

Košařiska 58,45 

Milíkov 55,77 

Mosty u 

Jablůnkova 
45,69 

Návsí 46,42 

Nýdek 53,99 

Petrovice u 

Karviné 
49 

Písek 52,99 

Ropice 60,08 

Řeka 71,65 

Smilovice 49,28 

Střítěž 59,29 

Třanovice 61,58 

Třinec 34,44 

Vělopolí 71,49 

Vendryně 54,35 

Zdroj: autor na základě (ČSÚ, ©2019) 
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 Obecně je téma politické participace u vietnamské národnostní menšiny 

problematickým tématem a to z několika důvodů. Podle Vr1 žije momentálně na území ČR 

odhadem 65 000 Vietnamců, z čehož přibližně 80-85 % jsou občané Vietnamu, kteří 

nedisponují českým občanstvím. Část Vietnamců, která má již české občanství nesplňuje 

zákonné podmínky k politické participace (nedosažení plnoletosti). To znamená, že zapojovat 

se do politiky může pouze zlomek vietnamských obyvatel v ČR. Druhým faktorem 

ovlivňujícím politickou participaci Vietnamců je jednak pozůstatek politické kultury 

z Vietnamu, ale i vliv vietnamské vlády, která v ČR prostřednictvím své ambasády a 

strukturami Svazu Vietnamců kontroluje místní komunitu
96

: „Je třeba říct, že Vietnam je 

pořád komunistická země a projevit zájem o politiku, nebo i říct ten samotný pojem politika 

může být problém a i rodiny často radí svým dětem, ať se o politiku nezajímají. “ Avšak u 

Vietnamců s českým občanstvím spatřuje Vr1 a Vr2 v posledních několika volbách daleko 

větší zájem a zapojení: „Ale poslední dobou si uvědomují, že ta politika tady hraje v životě lidí 

velkou roli a chtějí mít svého reprezentanta“ (Vr2, 2019). Jelikož většina Vietnamců podniká, 

svou pozitivní roli o zvýšený zájem o politiku sehrála i EET. Co se týče pasivního volebního 

práva, to je zatím u vietnamské menšiny využíváno minimálně. Vr2 si je jistý, že snovými 

generacemi bude politická participace uvnitř vietnamské komunity narůstat, ovšem zdaleka se 

nebude jednat o rychlý proces. Minimálně bude narůstat občanská angažovanost, jejímž 

obsahem však budou i politická témata, dodává Vr3. I on spatřuje u Vietnamců růst, 

přinejmenším občanského aktivismu u první i druhé generace. To dokládá na nedávných 

protestních akcích v Hongkongu, kdy vietnamská menšina nezůstala lhostejná, se tamními 

studenty soucítila a podporovala je.
97

 Ovšem dodává, že pokud by k takovým událostem došlo 

ve Vietnamu, rozhodně by čeští Vietnamci tak aktivní nebyli, právě kvůli působení místních 

vietnamských struktur
98

: „Netušila jsem, až právě ze Zprávy Rady jsem zjistila, že se 

Vietnamci bojí, mají strach z těch struktur. Ten vliv tady je“ (Vr3, 2019).  

 Nr1 vidí vstup člověka do politiky, jež by neskrýval svou německou identitu, téměř 

nereálný. Takový politik by právě v důsledku německého postavení v české společnosti 

nemohl navenek sebevědomě vystupovat. Navíc by za sebou neměl ani dostatečnou volební 

podporu své minority, neboť ta je početně slabá a stále ubývá. Nr2 jako občan ČR, bere zájem 

                                                             
96 Více o Svazu Vietnamců viz kapitola 3.4 Role menšinových spolků. 
97 Série protestních události vypukla v Hongkongu v červnu 2019. Tamní studenti protestují za větší demokracii 

a proti čínskému režimu. 
98 V roce 2018 byl z Berlína unesen bývalý vietnamský komunistický funkcionář. Únos byl realizován 

vietnamskou policií, která si jako základnu pro přípravu své akce vybrala ČR. Tento akt vyvolal i obavy mezi 

česko-vietnamskými občanskými aktivisti, kteří jsou rovněž terčem různých forem represí ze strany Vietnamu, 

viz dále (Úřad vlády, 2019b, s. 222). 
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o politiku jako zcela normální věc. Zmiňuje několika set letou tradici Němců v českých 

zemích a je přirozené, že německou menšinu zajímá veřejné dění i budoucí vývoj ČR: „Je to 

stejný jako u Čechů, tam není žádný rozdíl, máme stejný zájem o tu zemi, možná větší než 

majorita, určitá vrstva majority“ (Nr2, 2019). 

 Téměř všichni romští respondenti se shodují, že využívání aktivního a pasivního 

volebního práva je mezi Romy velmi malé. Ačkoliv je samozřejmě i mezi Romy spousta 

aktivních občanů, v politice najdeme jen pár jedinců, hlavně na komunální úrovni: „Na 

současný politický scéně je aktivních jen pár jedinců a spíš v komunální politice“ (Rr4, 2019). 

Rr2 a Rr3 se shodují, že politická aktivita romské menšiny je ovlivněna jejich 

socioekonomickou situací. Hodně Romů nemá žádnou motivaci chodit k volbám, nevěří, že 

svým hlasem můžou něco změnit: „Máme tady početnou skupinu demotivovaných lidí, kteří 

třeba nikdy nebyli volit, i když celý život mohou“ (Rr2, 2019). Rr4 dodává, že minimálně 

nějaký pasivní zájem o politické dění v romské komunitě je. Poukázal na nedávné oslavy 30 

let od Sametové revoluce, kdy si toto výročí Romové připomínali na svých webech a 

sociálních sítích. Rr1 se domnívá, že Romové sice k volbám chodí, ale v politice se absolutně 

nevyznají, nevědí komu odevzdat svůj hlas, často mění své politické preference, protože 

pochopit společenské dění je pro ně složité: „Vemte si, že po roce 1989 bylo v parlamentu 6-7 

Romů a nejhorší docházku měli Romové, jasný důkaz, jak se o tu politiku zajímají“ (Rr1, 

2019). Rr3 spolu s dalšími členy RDS se tento negativní jev snaží zlepšit. Pořádáním různých 

přednášek a seminářů se v Romech zájem o politiku snaží vzbudit, pomáhají Romům zlepšit 

jejich podmínky a ukázat, že vstupu do politiky se není třeba obávat. 

 Všichni respondenti ze zkoumaného vzorku národnostních menšin se shodují, že je 

důležité mít své vlastní zástupce v poradních menšinových orgánech jako je Rada vlády a 

výbory pro národnostní menšiny. Pr2 oceňuje toto legislativní řešení, které menšinám 

umožňuje zřizovat vlastní výbory, ve kterých se dá menšinová problematika skutečně 

projednávat. Pr3 poukazuje na to, že pro menšiny je to jedna z mála možností, umožňující jim 

vliv na veřejné dění. Nr1 označuje tuto možnost pro německou minoritu za životně důležitou, 

neboť tyto poradní orgány hrají důležitou roli ve snaze zachovat německou identitu a zvrácení 

jejího negativního demografického vývoje. Sr1 upozorňuje, že bez zastoupení v těchto 

orgánech by menšina nebyla efektivně informována o přípravě legislativy, která se jí týká. 

Kladně také hodnotí možnost propojení nejnižších obecních jednotek až s Radou: „Také 

dochází ke komunikaci od spolků, přes krajské výbory až nahoru k zástupci v Radě a naopak, 

takže organizace se mohou vyjádřit k nově připravovanému zákonu přes svého zástupce v 
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Radě a zase naopak“ (Sr1, 2019). Zástupci politických subjektů Rr3 a Pr4 shodně doplnili i 

důležitost zastoupení v politických zastupitelských institucích na více politických úrovních. 

 

3.3 Role etnických stran 

3. 3. 1 Coexistentia 

 Jak již bylo výše v teoretické části zmíněno, COEX se daří získávat mandáty pouze na 

komunální úrovni v obcích Moravskoslezského kraje. Strategie hnutí do budoucna je zachovat 

si stabilitu právě na této úrovni: „My se vždycky snažíme kandidovat přibližně ve 20-25 

obcích, s tím, že Poláci kandidují ještě na jiných kandidátkách, někde taky jenom 

podporujeme NK, to je obec od obce jiné“ (Pr4, 2019). Ze současných 29 zastupitelů má 

COEX 4 starosty a 3 místostarosty. V krajských, ani dalších jiných volbách se hnutí 

kandidovat samostatně nechystá: „Kdyby nebylo Ostravy, tak by se to dalo“ (Pr4, 2019). 

Nejblíže k zisku krajských křesel byla COEX v roce 2012, kdy spolupracovala se Stranou 

práv občanů ZEMANOVCI. Hnutí kalkulovalo s tím, že v kraji existuje mnoho stoupenců p. 

Zemana, pro které by tak SPOZ mohla být atraktivní volba. Zároveň COEX doufala, že její 

kvalitativně lepší kandidáti ziskem preferenčních hlas přeskočí některé zástupce SPOZ. Tato 

druhá část plánu byla skutečně naplněna, ovšem celkový zisk SPOZ činil 4,56 % hlasů.  

 Momentálně se uvnitř COEX ve volbách na vyšších politických úrovních prosazuje 

spolupráce se dvěma stranami a to buď s KDU-ČSL, nebo s ČSSD. Právě s lidovci 

spolupracovala COEX i při posledních parlamentních volbách v roce 2017: „V těch minulých 

jsme napsali panu Bělobrádkovi před volbami. No a za dva dny přišla odpověď, že pan 

Bělobrádek bude zítra v Českém Těšíně a chce se setkat. To nás překvapilo, většinou jsou jako 

od těch stran odpovědi ano, chceme s váma spolupracovat, ale většinou to vyšumí do 

ztracena“ (Pr4, 2019). Navíc Pr4 poukazuje na fakt, že spousta majoritních stran se 

momentálně pohybuje okolo 5% hranice, nutné ke vstupu do Poslanecké sněmovny. Právě 

spolupráce s COEX by mohla některé takové to straně přinést až několik tisíc polských 

voličů, což je určitě nezanedbatelný počet. 

 Co se týče spolupráce s Romskou demokratickou stranou, Pr4 uvádí, že COEX sice 

dříve spolupracovala s panem Holomkem z Romské občanské iniciativy, ale momentálně 

spolupráci s RDS jako reálnou nevidí. Poukazuje na rozdílné zájmy obou menšin, kdy 

Romové se snaží prosadit změny hlavně v sociální oblasti, která ale Poláky tolik netrápí. Cíle 

COEX mají více národnostní charakter, týkající se výhradně polské národnostní menšiny. 

Stejný názor na případnou spolupráci mezi Romy a Poláky má i Pr3: „Myslím, že smysl 
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spolupráce RDS a COEX moc nevidím, vidím tam málo styčných bodů mezi Poláky a Romy“ 

(Pr3, 2019). 

 Za jeden z největších politických úspěchů COEX lze považovat prosazení 

dvojjazyčných nápisů na vlakových nádražích v několika obcích, včetně Českého Těšína: „My 

jsme třeba iniciovali provedení dvojjazyčných nápisů na vlakových zastávkách, dokonce jsme 

tehdy psali na vládu, ministru Mlynářovi
99

, že na to tady máme právo. Odpověď jsme žádnou 

nedostali, ale začlo se to realizovat. Nějaká firma nás kontaktovala a chtěla po nás pomoc, s 

nějakými překlady a zjistili jsme, že měli podklad nějakýho vládního právníka, který na ten 

dopis dělal posudek, že v podstatě máme pravdu a potichu se to začlo realizovat, v Bystřici a 

Hrádku se udělala na nádražích plná dvojjazyčnost, tzn. komplet všechno polsko-české. Bylo 

to tak půl roku a pak to sundali, přišli s tím, že pouze název obce má být dvojjazyčný, ale ty 

různé informace ne“ (Pr4, 2019). Dále se COEX angažuje v oblasti polského školství, kde 

v obecních zastupitelstvech bojuje pro polské školy za co nejvyšší dotace. Také vydává 

polské noviny a snaží se starat o polské pomníky z 2. sv. války. Hnutí také vyvíjí iniciativu za 

vyrovnání Benešových dekretů, jelikož majetková vyrovnání se týkají nejen Němců, ale i 

Poláků. COEX si je také vědoma otázky česko-polského vyrovnání, avšak v tomto 

konkrétním případě se neangažuje. Před sčítáním lidu také společně s Kongresem Poláků a 

PZKO, vede kampaň, aby se Poláci hlásili k polské národnosti, neboť je důležité, aby v co 

největším počtu obcí byla překročena 10% hranice, nutná ke zřízení výborů pro národnostní 

menšiny. Kromě těchto aktivit zřizuje hnutí také obecně prospěšnou společnost Coexistentia, 

skrze kterou se COEX věnuje své vydavatelské činnosti, pořádání seminářů, konferencí a 

výrobě volebních materiálů. 

 Hnutí si nevede žádnou evidenci svých členů, proto jejich přesný počet není známý. 

Pr4 ho však na základě podpisů k GDPR odhaduje na 50-60. Pokud se někdo chce stát členem 

COEX, vstup není nijak omezený. Jedinou podmínkou je samozřejmě zákaz být členem jiné 

politické strany. COEX je financována z dobrovolných členských příspěvků, jedinou finanční 

položkou strany tak je výdej na každoroční audit. Propagační materiály v komunálních 

volbách si hradí členové ze svých nákladů sami. Zisky v komunálních volbách COEX žádné 

finance nepřinesou a hnutí není finančně podporováno ani polským státem. Pr4 také potvrdil, 

že ačkoliv hnutí bylo zakládáno jako mnohonárodnostní, Poláci v něm hrají klíčovou roli. 

Avšak důležitost Maďarů byla významná právě v době vzniku COEX, na začátku 90. let: „ 

Pro nás mají velmi důležitou váhu, protože kdybychom byli čistě polská strana, tak by to 

                                                             
99 Vladimír Mlynář byl ministrem bez portfeje, jež měl na starost právě i problematiku národnostních menšin, 

v roce 1998. 
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mohlo být vnímáno, no možná teď už ani ne, ale před 15 lety určitě, že jsem v uvozovkách 

nacionalisté“ (Pr4, 2019). Stále také v COEX existuje i ukrajinská sekce, ale ta je v podstatě 

mrtvá. 9. 11. 2019 se také konal již 16. stranický kongres. Na něm došlo k formálním 

úpravám stanov a programu. Předsedou byl znovu zvolen Josef Przywara, 1. místopředsedou 

Zoltán Domonkos.
100

 

 

3. 3. 2 Romská demokratická strana 

 Zatímco COEX se v komunálních volbách daří získávat několik desítek mandátů a lze 

za prací jejích zastupitelů najít i reálné výsledky pro svou menšinu, u RDS je situace zcela 

opačná. Strana nikdy žádný mandát nezískala, tudíž schopnost pro Romy něco prosadit, je 

téměř nulová. Jednou ze strategií, jak tento stav prolomit je podle jejího představitele Rr3 

vytvoření více-menšinové strany. Rr3 tuto svojí iniciativu konzultoval v rámci výboru pro 

národnostní menšiny magistrátu hl. města Prahy a vše je momentálně v jednání. Avšak 

upozorňuje, že kvůli velké averzi vůči Romům v české společnosti mohou mít z tohoto 

projektu ostatní menšiny obavy, neboť by je tento krok mohl nějakým způsobem poškodit. 

Pokud ke vzniku takové to strany nedojde, plánem RDS zůstává uchytit se na komunální 

úrovni, prosazovat svůj program a rekrutovat romské elity do vyšších pater politiky.  

 Stejně jako COEX, i RDS se ve volbách do vyšších samospráv snaží podporovat 

majoritní strany, které jim na oplátku vyhrazují místa na svých kandidátkách. V posledních 

volbách do obecních zastupitelstev v roce 2018, v místech kde RDS nekandidovala, se 

nejdříve snažila navázat spolupráci se Stranou zelených, se kterou nakonec k dohodě nedošlo. 

RDS nakonec „tichou dohodu“ podpořila Piráty, za něž v některých obcích kandidovali i 

Romové. Otázka této spolupráce je však do budoucna nejistá. 

 RDS se alespoň soustavně snaží přesvědčovat Romy, aby chodili k volbám. V případě 

své ne kandidatury dává doporučení, jaké alternativy jsou vhodné volit a v místních buňkách 

RDS vzdělává politicky negramotné voliče. V plánu strany je také vytvoření informačních 

letáků, které by Romy informovaly o budoucích volbách, změnách legislativy apod. Straničtí 

lídři se také snaží jednat na různých sekcích ministerstev, kde upozorňují na romské problémy 

a předkládají i návrhy k jejich řešení. 

 Ostatní romští respondenti i respondenti z řad ostatních národnostních menšin, které se 

k tématu vyjádřili, se domnívají, že schopnost pro minoritu něco prosadit bez politického 

mandátu je téměř nemožné. Sr1 jistou naději vidí v tom, že pokud zástupce RDS někdo 

                                                             
100 Předseda a 1. místopředseda musí být vždy z jiné národní sekce. 
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vyslechne a „chytí se toho“, lze i z její pozice něco prosadit. Sr3 jako jedinou možnou cestu 

pro RDS vidí ve spolupráci s majoritními stranami. Rr1 vnímá jako hlavní příčinu volebních 

neúspěchů RDS romskou nejednotnost, doprovázenou jejich nezájmem o politiku, neochotou 

platit členské příspěvky a strachem z majoritní společnosti: „To je voničem, z týhle pozice 

nedokáže nic prosadit. Já je všechny znám, Tancoše, Rusenka. Je to úplně směšný ta strana. 

Ten neúspěch je taký daný hlavně tím, že Romové se hrozně kastujou v ČR a dokud tam není 

moje kasta, tak já je volit nebudu a to ani nemusí vědět, do který kasty patří, protože to není 

jejich bratranec nebo strejda, tak ho volit nebudu“ (Rr1, 2019). Romské nejednotnosti si 

všímá i vietnamský respondent Vr1. Na problém s placením členských příspěvků upozornil i 

Rr3, ale jeho podstatu vidí spíše v socio-ekonomické situaci Romů: „U nás, členové jsou 

Romové, a když mají platit ze svýho ročně 1200, tak jim to výrazně zasáhne do rodinného 

rozpočtu“ (Rr3, 2019). Rr2 zmínil jako jeden z hlavních problémů RDS nízkou úroveň 

mluveného projevu jejich lídrů, což automaticky odrazuje potenciální voliče: „To jsou starý 

pardálové, nevzdělaní, mají opravdu strašnou češtinu. Já už jsem jim několikrát říkal, 

nemluvte česky, mluvte romsky, protože nebudete působit jako takový blbci, klidně mějte 

překladatele, jo protože v tý romštině jsou fluentní a dává to smysl“ (Rr2, 2019). Rr1 dodává, 

že předseda strany Tancoš má kriminální minulost, což jen těžko vyvolá u veřejnosti velkou 

důvěru. 

 

3. 3. 3 Budoucnost etnických stran v ČR 

 Rr2 a Rr4 nejsou obecně zastánci politických stran, které se profilují na národnostně-

minoritní bázi. Rr4 dodává, že romská strana v nějaké podobě bude v ČR existovat i nadále, 

ale politický úspěch se pravděpodobně nikdy nedostaví. S tím souhlasí i Rr1, který poukázal 

na to, že strany Romů v ČR vznikly takřka ihned po pádu komunistického režimu a existují 

dodnes, ačkoliv jejich relevance je mizivá. Rr2 se domnívá, že Romové by vzhledem ke 

svému počtu vůbec vlastní stranu mít neměli: „…protože nemáme žádný potenciál, protože i 

kdyby šli všichni Romové volit, tak se naše strana do parlamentu nedostane“ (Rr2, 2019). Za 

nejlepší řešení považuje kandidovat za majoritní strany, ve kterých se následně pokoušet 

prosazovat nějaká vlastní politická témata. Do budoucna však nevylučuje variantu založení 

politické strany dnešní mladou vzdělanou romskou generací, která by se však musela 

prezentovat čistě jako strana většiny. Rr3 vidí budoucnost etnické strany v ČR také nejistě, 

neboť vlivem asimilace ubývají RDS její klíčoví voliči. Tento jev spatřuje zejména u 

vzdělaných Romů, kteří jsou dobře integrováni a svojí romskou identitu už pomalu ztrácí: 
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„Pokud to takhle půjde dál, tak to romství třeba v dalším století vymizí“ (Rr3, 2019). Rr1 však 

toto tvrzení vyvrací, Romové podle něj tomu, co je to romství, nebo češství vůbec nerozumí. 

K tomu, aby Romové politicky prorazili, se potřebují s někým spojit, najít silného vůdce, 

který by dokázal oslovit široké romské masy, ale nikoliv Roma. Zda fenomén identity Romů 

může být i odrazem v tom, že se pouhých 7026 občanů hlásí k romské národnosti, Rr2 

vyvrací. Romové se díky mnoha negativním historickým zkušenostem pouze bojí uvádět svou 

pravou národnost. To potvrzuje zase na základě své zkušenosti i Pr4: „Měli jsme i nějaká 

jednání ve Frýdku-Místku v rámci menšinového výboru, kde jsme mluvili s 2 Romy a říkali 

jim, že je důležité, aby se přihlásili jako Romové při sčítání, abychom dosáhli na těch 10 % a 

oni mi odpověděli, že se můžou přihlásit jako Slováci a bude to totéž. Oni se neradi hlásí jako 

Romové“ (Pr4, 2019). 

 Polští respondenti Pr1, Pr3 a Pr4 se shodují, že fungování etnické strany, resp. jejich 

COEX má smysl pouze na komunální úrovni. Do vyšších politických pater se COEX vlastní 

silou nemá šanci dostat, pouze ve spolupráci s majoritní stranou, čehož hnutí také velmi dobře 

využívá. Pr3 nevidí úplně jako vhodné zakládat poltické strany na etnické bázi. Pokud má být 

jediný společný jmenovatel těchto stran zájem určité národnostní menšiny, je velmi 

pravděpodobné, že strana bude složena z různých názorových proudů celého politického 

spektra, což by mohlo vyvolávat problémy. Otázka politiky by neměla být řešení pouze 

národních zájmu, ale měla by obsáhnout velkou škálu dalších praktických oblastí. Je 

nakloněný myšlence spolupráce členů COEX s majoritními stranami, nebo spíše obecně 

kandidatuře Poláků ve většinových subjektech, které mají co nabídnout pro všechny občany. 

Avšak dodává, že COEX svým zaměřením může dobře fungovat na komunální úrovni a i 

nadále sbírat mandáty. Co však může být pro COEX do budoucna velký, existenční problém 

je její stará členská základna: „Sem tam někdo přijde, ale u nás v COEX je mladší člověk 

okolo 60 let, ale takový 30-40 let, to ne“ (Pr4, 2019). S tím souhlasí i Pr3, který možné řešení 

spatřuje v rozšeření volebního programu hnutí: „Je třeba, aby ta COEX nezanikla, jen možná 

třeba oživit tu členkou strukturu nějakou mladší krví, ale na to by právě potřebovala i jiná, 

než národnostní témata“ (Pr3, 2019). Pr4 dále jako problematickou zmínil i klesající polskou 

identitu u mladých lidí. Ani ne tak příklonem k češství, spíše pocit sounáležitosti s Evropou a 

jejími hodnotami. Problém v posunu identity spatřuje i Pr1. Jelikož COEX působí pouze na 

jednom území, každý rok jí ubývají její voliči. Možné řešení spatřuje v rozšíření působnosti 

COEX na celé české území a vytvoření vše menšinové strany, což jak dále dodává, je 

vzhledem k počtu národnostních menšin prakticky nerealizovatelné. Vzhledem k postupně se 

zmenšujícímu počtu mandátů se Pr2 domnívá, že je ke zvážení, zda má v tomto projektu 
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polské strany smysl nadále pokračovat. Svým romským kolegům Pr4 doporučuje soustavnou 

práci v mezi-volebním období, rekrutovat do svých řad inteligenci a hlavně vytrvat. Pr3 a Nr2 

vidí v romské straně, vzhledem k reálnému počtu romské menšiny jistý potenciál a 

díky jejímu plošnému rozmístění může získávat mandáty v celé ČR, minimálně na té obecní 

úrovni. Musí však přicházet s dobrými tématy, která budou mít dopad na celou společnost, 

nejen pouze na romskou minoritu a pilně pracovat. 

 Všichni vietnamští respondenti shodně etnickou stranu, jako prostředek prosazování 

zájmů pouze pro svoji menšinu odmítají a rozhodně by se vznikem nějakého čistě 

vietnamského subjektu nesouhlasili. Vr1 poukazuje na to, že názor „musíme volit Vietnamce, 

protože jsme Vietnamci“, by zejména u první generace vyvolal velký odpor a i pro druhou 

generaci je to velmi slabý argument. Vietnamci se shodují, že je třeba vstupovat do 

majoritních stran, které nestojí na etnické bázi, ale na obecných hodnotách a ty potom 

prosazovat i pro celou společnost. Pokud něco prosazovat pouze pro vietnamskou menšinu, 

tak jedině v rámci těchto stran a zároveň, aby výsledný efekt měl co největší dopad i na 

majoritní společnost. Jako největší nevýhodu etnických stran Vr1, stejně jako Pr3 vidí v její 

možné názorové neshodě na obecná politická témata: „Můj názor, že ten etnický princip je 

problematický v tom, že každé etnikum se skládá z lidí s různými názory, někdo je více nalevo, 

někdo více napravo“ (Vr1, 2019). Vr3 dodává, že každá národnostní menšina má právo 

založit si svou politickou stranu, jež minimálně danou minoritu alespoň ve veřejném prostoru 

zviditelní. V otázce posunu identity je toho názoru, že pokud někdo žije dlouhodobě v ČR, tak 

je zcela přirozené, že část své původní identity ztrácí.  

 Nr2, Sr1 a Sr2 vidí budoucnost etnických stran pouze na komunální úrovni 

v oblastech, kde je velká koncentrace jedné národnostní menšiny. Tento faktor byl již autorem 

v této práci několikrát zmiňován a jeho skutečnou relevanci v českém prostředí ukáže na 

praktickém případě z voleb do obecních zastupitelstev 2014. V těchto volbách získala COEX 

celkem 30 874 hlasů
101

, což ji vyneslo celkem 30 mandátů. RDS obdržela dokonce 34 148 

hlasů, ale mandát nezískala žádný (ČSÚ, ©2019). Z toho celkem jednoznačně vyplývá, že 

územní koncentrace národnostní menšiny je při volebním úspěchu její strany zásadní faktor. 

Zároveň však tito respondenti shodně dodávají, že tyto strany budou ve stále složitější situaci, 

neboť počet lidí, kteří se identifikují se svou původní národnostní, neustále klesá: „Integrací 

do majoritní společnosti se všechny národností specifičnosti časem vytratí a mluvme o 

horizontu 50-100 let, protože často je vidět, že třeba jazyk už druhá, třetí generaci u menšin 

                                                             
101 Toto číslo navíc dokazuje, že Poláci jsou skutečně v ČR velmi politicky aktivní. 
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vytrácí. Poláci jsou tady na severu Moravy tady jedna z nejstarších skupin, ale i jim se ten 

posun identity týká“ (Sr1, 2019). Jak uvádí Nr2, celý tento proces však nemusí být jen 

důsledkem postupné integrace. Většina příslušníků národnostních menšin si najde partnera 

v majoritní společnosti, jejich potomci se potom identifikují už jen jako Češi a národnostní 

menšina postupně zaniká: „I když si Němec, který nemusí mluvit vůbec česky, vezme Češku, 

pak celý příbuzenstvo jsou tady Češi a i jejich děti potom vyrůstají bez toho německého 

elementu“ (Nr2, 2019). Nakonec, Nr1 věří, že každá politická iniciativa národnostní menšiny, 

byť sebemenší nebo méně efektivní a s malou nadějí na úspěch, je dobrá. Etnická strana 

jednak může zesílit a hlavně ta národnostní menšina ukazuje, že tady je a má nějaké ambice. 

 

3. 4 Role menšinových spolků 

 Obecně lze říci, že spolky hrají v životech národnostních menšin opravdu velkou roli. 

K tomu, aby minority přežily, potřebují uchovat svůj jazyk a kulturu, k čemuž slouží právě 

jejich spolky. Autor se však snažil zjistit, zda některé spolky národnostních menšin kromě 

kulturních aktivit, vstupují do politického procesu a mohou do jisté míry plnit funkci jejich 

etnické strany. S tímto tvrzení shodně souhlasí oba zástupci za německou menšinu. Nr1 uvádí, 

že minimálně po kulturní stránce spolky roli jejich strany naplňují, ale zvlášť u menšin, které 

svoje politické zastoupení v podobě vlastní strany nemají, je žádoucí, aby měli daleko širší 

zaměření: „Po té kulturní stránce oni tu funkci strany suplují, ale trošku některé i po 

politické“ (Nr1, 2019). Spolek Shromáždění německých spolků v České republice se 

v minulosti velmi angažoval v otázce odškodnění za Benešovy dekrety a momentálně jedná o 

rozšíření ochrany německého jazyka. V těchto, ale i mnoha dalších případech se zástupci 

spolku obrací přímo na politické instituce, kdy vedou jednání se členy vlády a špičkami 

politických stran. Výhodu v takovém to fungování spolku spatřuje Nr1 v tom, že jednak sami 

němci žádnou stranu nemají a i kdyby měli, pravděpodobně by žádné mandáty nezískala.  

S tím také souvisí i financování spolku. Ten na rozdíl od politické strany může čerpat státní 

dotace a granty a běžná je i podpora „domácího“ státu: „…nelze počítat s tím, že bychom měli 

moc mandátů a sílu něco prosadit, od toho se odvíjí i financování, to máme jako spolek také 

jednoduší, že nejsme vázáni na zisk mandátů“ (Nr1, 2019). Shromáždění německých spolků 

také za účelem co nejvíce efektivního prosazení menšinových zájmů využívá i své osobní 

konexe na politické strany či vysoké politiky: „Lobby je staré jako lidstvo samo a je to 

normální“ (Nr1, 2019). Před každými volbami probíhají ve spolku také rozsáhlé diskuze. 

Prostřednictvím svého média LandesECHO informují a doporučují čtenářům jednotlivé 
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kandidáty, kteří jsou sympatizanti německé menšiny či jí dříve nějakým způsobem pomohli. 

Vyjednávací pozici Landesversammlung posiluje i jeho rozsáhlá územní struktura. Jako 

zastřešující orgán sdružuje 22 německých spolků po celé ČR a jeho mandát je tak daleko 

silnější. 

 Zástupce druhé německé organizace Spolku Němců a přátel německé kultury vidí 

podobné fungování spolku jako politické strany na komunální úrovni. Stejně jako 

Shromáždění německých spolků, i Kulturverband disponuje rozsáhlou sítí místních 

organizací. Právě ony jsou v místě svého působení důležitým partnerem pro místní 

samosprávu, společně se podílí na kulturním životě v obcích a plní tam funkci hlavního 

zástupce německé menšiny. V některých případech využívají i přímého personálního 

propojení s vedením obce: „ve Skalný je členka našeho spolku starostka“ (Nr2, 2019). 

V případě voleb žádná doporučení svým členům nedávají, o volbách se vedou pouze diskuze 

a konečné rozhodnutí nechávají na uvážení každého člověka. 

 Stejně jako v případě Němců, všichni 4 polští respondenti se shodují, že spolky mohou 

částečně přebírat úlohu jejich etnické strany. Pr4 potvrzuje, že základní programové priority 

COEX a dvou nejvýznamnějších polských spolků PZKO a Kongresu Poláků jsou stejné. Ale 

rozdíl je v tom, že strana musí obsáhnout daleko větší spektrum témat a v komunální oblasti 

předkládat konkrétní návrhy pro zlepšení života v obci. Pr3 poukazuje na to, že člověk je 

přirozeně homo politicus a ke kvalitnímu životu se potřebuje sdružovat. Hlavní smysl spolků 

je právě setkávat se, aby nezahynula polská kultura a sounáležitost. Jak už bylo zmíněno 

v teoretické části práce, hlavní zájem největšího polského spolku PZKO je právě kulturní 

činnost, nikoliv politika jako taková. Naproti tomu zaměření Kongresu Poláků je právě i na 

politickou oblast. Kongres se výrazně angažoval v otázce válečného odškodnění pro nucené 

nasazení a úspěch tohoto snažení potvrzuje více jak 3500 odškodněných českých Poláků. 

Skoro 20 let řešil navrácení majetku polské menšině po 2. světové válce a to se podle Pr2 také 

částečné podařilo naplnit. Kongres se také věnuje monitorování, případně i korekce 

legislativy, kde byl velmi aktivní v případě školského zákona a stejně jako Němci i ochraně 

polského jazyka. S COEX se také Kongres podílel na realizaci dvojjazyčných nápisů na 

nádražích. Zástupce COEX si také pochvaluje dobrou spolupráci s PZKO. V jejich prostorách 

se pořádají stranická setkání, spolek straně doporučuje možné kandidáty do voleb a hlavně 

tím, jak spolky udržují polskou identitu, vychovávají pro COEX její klíčové voliče. 

 Zástupci oslovených polských spolků se shodují, že jejich politické úspěchy i 

vyjednávací síla jsou oproti COEX daleko větší: „No, kdybychom srovnali ty politické 

úspěchy spolků a strany, tak to bude asi 80 ku 20“; „Určitě je vyjednávací pozice Kongresu a 
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PZKO větší než COEX, přeci jenom, těch členů je víc, je to větší síla“ (Pr2 a Pr3, 2019). 

Zároveň Pr3 dodává, že v obcích, kde je COEX významnou silou v zastupitelstvu, má 

mnohem větší politickou váhu než místní PZKO a Kongres dohromady. Pokud se však na 

celou věc podíváme z globálního hlediska, pozice spolků oproti COEX je silnější a roli 

v tomto hraje i jejich napojení na Radu vlády pro národnostní menšiny, v které má PZKO i 

Kongres každý svého zástupce. 

 Největší výhodu spolků oproti etnické politické straně vidí Pr4 v jejich financování. 

Spolky dostávají na svou činnost pravidelné dotace od státu, kdežto politická strana může 

získat finanční příspěvek ziskem mandátu ve volbách, což se ale COEX, vzhledem k jejímu 

působení pouze na komunální úrovni netýká. Naproti tomu, výhodu strany oproti spolku vidí 

Pr3 a Pr4 shodně v tom, že může jednat s ostatními politické subjekty, v otázce předvolebních 

a povolebních koalic a dalších oblastech spolupráce: „Je to důležitý, aby takový aktér 

existoval, protože třeba KDU-ČSL nebude jednat třeba s PZKO, ale může jednat s COEX o 

vytvoření společné kandidátky“ (Pr3, 2019).  

 Zástupci polských spolků také uvedli, že existují pokusy koordinovat nějakým 

způsobem postup ve volbách. Spíše než konkrétní doporučení, komu odevzdat hlas, informuje 

PZKO před komunálními volbami
102

 ve svém magazínu Zwrot o jednotlivých kandidátek 

COEX, nebo o majoritních stranách, za které kandidují právě příslušníci polské menšiny: 

„Když byly poslední volby do obecních zastupitelstev, tak jsme to přímo probírali na hlavním 

výboru PZKO, jaký zaujmout stanovisko“ (Pr3, 2019). Kongres Poláků také při artikulaci 

různých polských zájmů využívá i konexe na vysoce postavené politiky. Politici, kteří v rámci 

kampaně zavítají do Českého Těšína, také často vedou jednání právě s Kongresem. Pr2 také 

zmínil osobou Evžena Tošenovského z ODS, jež se dokonce zúčastnil sjezdu Kongresu 

Poláků, z čehož potom polská menšina měla také nějaký užitek: „…tady bylo spolkové 

loutkové divadlo a on to navrhl zestátnit, udělat z toho 3. scénu těšínského divadla a udělal 

to“ (Pr2, 2019). Pr3 zmínil senátora z řad polské menšiny Jiřího Cieńciału, kterého sice pro 

své zájmy spolky nijak nevyužívají, nicméně hraje roli jakési morální podpory, v tom smyslu, 

že Poláci vítají, že mají své lidi na takto vysokých politických postech. Pr2 velmi ocenil 

bývalého poslance za Unii svobody Marian Bielesze
103

, který se nebál hrát na svojí 

národnostní kartu a bojoval za polské zájmy: „Když byl poslancem, tak se měnil školský zákon 

a podařilo se tam dát mnoho zajímavých paragrafů, které jsou výhodné pro polskou menšinu, 

třeba nižší naplněnost tříd“ (Pr2, 2019).  

                                                             
102 Zda se toto dělo i před parlamentními volbami si Pr3 nevzpomíná. 
103 Poslancem byl v letech 2002-2004. 
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 Kdo je ale vlastně hlavním reprezentantem Poláků ve veřejném prostoru? Je to 

Kongres, PZKO, nebo snad COEX? Podle hlavního záměru Kongres, za tím to účelem byl 

zakládán. Na tomto podle respondentů mezi polskou národnostní menšinou všeobecná shoda 

není. Někdo říká, že Kongres, někdo zase PZKO. I když mezi oběma spolky byly v minulosti 

spory, všichni polští respondenti potvrzují, že momentálně jsou vztahy na velmi dobré úrovni. 

Kongres s PZKO společně vystupují jako rovnocenné organizace, svojí činnost vzájemně 

koordinují a společně reprezentují polskou národnostní menšinu. Dokonce se i teď měnil 

volební systém do Všeobecného shromáždění Kongresu
104

 ohledně navýšení počtu delegátů 

právě ve prospěch PZKO, jež kdysi bylo volebním systémem, vzhledem k jeho obrovské 

početní síle, trochu upozaďováno: „Vazby mezi Kongresem a PZKO jsou opravdu na výborné 

úrovni. Kongres vzhledem k tomu, že sdružuje všechny ty organizace by mohl být hegemonem, 

ale morálně, gentelmensky, jednají Kongres a PZKO společně a jednohlasně“ (Pr3, 2019). 

Zároveň Pr3 dodává, že mezi Kongresem, PZKO a COEX nedochází ani k žádnému střetu 

zájmu, neboť všechny tyto organizace jsou člensky velmi silně propojené: „Jestli se tady 

bavíme o PZKO, o Kongresu nebo COEX, tak ty věci tady spolu tak úzce souvisí, personálně; 

může klidně být to, že předseda Kongresu může být členem COEX a zároveň předsedou 

místního sdružení PZKO“ (Pr3, 2019).  

 Na rozdíl od německé a polské menšiny, Slováci své spolky ke vstupu do politického 

procesu nevyužívají, ani je nevnímají jako své etnické politické strany. Všechny spolky mají 

sice nějaký program či cíle, ale jejich zaměření je čistě na kulturní oblast. Kromě jazyka a 

kultury, všechny ostatní zájmy Slováků uspokojí majoritní strany, neboť základní potřeby 

jsou pro všechny občany ČR stejné: „Já si myslím, že jsme lidé, žijeme ve stejné společnosti a 

máme podobné problémy a společně tvoříme stát. Z toho hlediska jsou pro nás plně 

dostatečné normální, majoritní strany, každému pak, jaký kdo zastává názory“ (Sr3, 2019). 

Avšak právě v případě specifických zájmů menšiny, plní podle Sr2 a Sr3 spolky svojí funkci 

velmi dobře a lze je skrze ně dobře realizovat; dokonce lépe, než by tomu bylo v případě 

etnické politické strany. Oba dva tito respondenti shodně poznamenali, že na rozdíl od 

politické strany se mohou soustředit na úzkou oblast svých zájmů, nejsou omezováni dalšími 

tématy a tím pádem jsou v tom daleko účinnější. Jejich hlavní cíle jsou mířené i na většinovou 

společnost, udržením dobrých česko-slovenských vztahů; jinak ale usilují o zachování 

slovenského jazyka v ČR a udržování povědomí o slovenské kultuře. Jako další výhodu 

spolků proti etnické straně spatřují v jejich financování, kde kromě grantů od českého státu 

                                                             
104 Všeobecné shromáždění je nejvyšším orgánem Kongresu Poláků.  
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mají možnost využívat i podpory ze Slovenska. Pr1 však v efektivitě spolku a etnické strany 

nevidí žádný rozdíl. Vždy totiž bude záležet na rozhodnutí majority a je jedno, z jaké pozice 

jednáte. Nikdo ze slovenských respondentů nevyužívá žádné své osobní konexe na majoritní 

politiky ani v jejich spolcích nedochází ke koordinaci ve volbách, pouze k běžné diskuzi. 

Pouze Sr2 poznamenal, že se jedná o zajímavou myšlenku a ve spolku, který s autorem práce 

odmítl hovořit, prý k určité koordinaci dochází.
105

 

 Autora mimo jiné zajímalo, proč u slovenských spolků neexistuje žádný zastřešující 

orgán a jaké jsou vztahy uvnitř slovenské komunity. Před revolucí existovali 

v Československu pouze dva slovenské spolky, Klub slovenskej kultúry a Limbora. Po roce 

1989 a hlavně po rozpadu federace začalo vznikat mnoho dalších, ačkoliv veškeré aktivity 

dokázaly pokrýt 2 výše zmiňované původní spolky. Nechuť sdružovat se do hierarchické 

struktury pramenila ze zkušenosti z dob komunismu na tehdejší politické uspořádání. Jediný 

slovenský spolek, který nějaké takové to upořádání má a cíleně se o něj snažil je Obec 

Slovákov: „Ještě si dají taková název…hned je v tom vidět ta chuť vytváření nějaké té 

struktury, skoro jak politická strana“ (Sr3, 2019). Ještě na začátku 90. let existovalo Fórum 

slovenských aktivit, kde se spolky Slováků scházely na diskusních rozhovorech. Nikdo tam 

neměl žádný prioritní hlas, existovalo právo veta, a když chtěl někdo něco prosadit, tak musel 

být konsensus. Tehdy se podle Sr3 podařila prosadit jedna pozitivní věc a to, že slovenští 

studenti mohli v ČR studovat zadarmo. Předtím bylo zhruba dvouleté období, kdy si Slováci 

museli platit každý semestr. Fórum ale kvůli názorovým neshodám dvou táborů, jeden 

reprezentovaný spolky Limbora a Klubem slovenskej kultúry, druhý zase Obcí Slovákov a 

Slovensko-českým klubem svojí činnost zanechalo a toto rozdělení na slovenské spolkové 

scéně setrvává dodnes. Jak udává Sr2, druhá skupina „nových“ spolků byla zakládána 

bývalými lidmi ze státních struktur komunistického režimu a s těma prostě spolupracovat 

nelze: „V 90. letech to bylo velký ty boje mezi náma. Spory byly samozřejmě ohledně 

financování spolků, prosazování úplných nesmyslů apod.“ (Sr2, 2019).  

 Romští respondenti Rr1 a Rr3 si myslí, že některé spolky mohou jistou úlohu etnické 

strany hrát, zejména v té kulturní oblasti. Zároveň spolu s Rr2 dodávají, že v kulturní oblasti 

dělají spolky opravdu záslužnou práci, jsou v ní daleko efektivnější než RDS a také, celková 

síla romských spolků vzhledem k jejich počtu, je oproti jejich etnické straně daleko větší. 

V životech Romů hraje kultura zásadní roli. Spolky romskou kulturu prezentují široké 

veřejnosti, dobře prezentují Romy a zlepšují jejich obraz u majoritní společnosti. Kromě toho 

                                                             
105 O co konkrétně se jedná, nebude v práci specifikováno, neboť toto tvrzení nemohlo být druhou stranou 

potvrzeno. 
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se také zaměřují na volnočasové aktivity romských dětí, sociální a vzdělávací oblast. RDS 

s některými romskými spolky spolupracuje, předkládá jim témata, která by měla být dále 

šířena do veřejného prostoru. Rr3 poukázal na to, že většina romských spolků je nefunkčních 

a pouze pobírají dotace, které by mohli být využity daleko efektivněji. Rr2 se domnívá, že 

spolky by určitě měly mít větší přesah a zaobírat se i politickými tématy, aktivně upozorňovat 

na lokální i celostátní problémy. Problém však spočívá v tom, že spolky získávají finance 

právě od obcí a státu a ze strachu o přerušení těchto finančních toků se do žádné kritiky ani 

politických témat nepouštějí. Rr4 se však domnívá, že spolky nemají žádná mandát od Romů, 

tudíž nemůžou vystupovat jako jejich hlavní reprezentant, ani jako etnická strana. Mohou ale 

hájit nějaké lokální zájmy v menšinových poradních orgánech, které mohou přenést až na 

Radu vlády, která už schopnost něco pro menšinu získat má.  

Spolky respondentů Rr1 a Rr4 žádné osobní konexe na majoritní politiky nevyužívají 

ani se nesnaží o žádný společný postup při volbách: „A koordinaci ve volbách bych 

nedoporučoval nikomu, to je sahání do svědomí“ (Rr1, 2019). Rr2 byl již však jednou nucen 

okolnostmi kontakt s majoritními politiky navázat. 5 let se totiž do televize snažil prosadit 

vysílání Mezinárodního dne Romů, alespoň ze záznamu či jen jeho část. Ale navzdory slibům 

nikdy nic odvysíláno nebylo: „Takže pár politiků, který znám jsem poprosil, aby napsali 

řediteli ČT, aby se vysílal živě Mezinárodní den Romů, že je to velmi důležité, takže se  poprvý 

za 5 let teď dostanu k Dvořákovi“ (Rr2, 2019). Rr2 také zmínil iniciativu několika pro 

romských spolků před komunálními volbami v roce 2018, který udělaly kampaň s názvem 

ME DŽAV! A so tu? (česky JÁ JDU! A co ty?). Byl vytvořen web i tým lidí, kteří ve městech 

po celé ČR distribuovali letáky, které Romy upozorňovali na důležitost účastnit se voleb, 

vysvětlovali systém hlasování a i díky tomu se někteří Romové dostali do obecních 

zastupitelstev. Kromě toho, webový server romea.cz informuje před každými volbami o všech 

romských kandidátech. 

Situace vietnamských spolků v ČR je poněkud složitější. Politický systém Vietnamu je 

velmi podobný tomu československému z let 1948-1989. Jeho hlavní páteří je Národní fronta, 

která slouží jako nástroj absolutní moci pro tamní Komunistickou stranu. A právě největší 

vietnamský spolek Svaz Vietnamců v ČR je začleněn do jejího systému. Svaz Vietnamců 

buduje v Čechách strukturu spolků
106

, rovněž podle modelu Národní fronty a společně 

s vietnamskou ambasádou kontrolují a ovlivňují vietnamskou komunitu v ČR: „Je to 

prodlužená ruka vietnamské vlády. Každá návštěva vietnamských představitelů je provázena 

                                                             
106 Svaz Vietnamců v ČR má pod sebou okolo 50 svých poboček po celé ČR a zhruba dalších 30 spolků, jako 

např. Svaz studentů a mládeže, Svaz vietnamských žen apod. 
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právě doprovodem této společnosti“ (Vr2, 2019). Svaz Vietnamců existuje prakticky ve všech 

zemích na světě, kde je nějaká signifikantní vietnamská menšina. Od oficiální vietnamské 

vlády má přidělený statut orgánu, který spravuje Vietnamce žijící v zahraničí. A v Čechách je 

Svaz v ohledu té kontroly zdejších Vietnamců, docela aktivní. Předseda Svazu Vietnamců 

v ČR pan Hoang Dinh Thang se v roce 2009 stal členem Ústředního výboru vietnamské 

Národní fronty a v roce 2014 byl zvolen i do jejího předsednictva. Je také zakladatelem a 

předsedou Konfederace Vietnamských svazů v Evropě, která je také samozřejmě její součástí. 

Autor práce spolu s Vr3 učinil navíc o osobě pan Hoang Dinh Thanga překvapivé zjištění. 

Pan Hoang je totiž jediným zástupcem 62 členného předsednictva ÚV Národní fronty, který 

žije v zahraničí. Tento ojedinělý jev autor vysvětluje dvěma způsoby. Za prvé, pan Hoang 

Dinh Thang může pocházet z vlivné vietnamské rodiny a je tudíž významnou osobou. Nebo 

za druhé, vietnamská vláda se může obávat rostoucí úlohy Vietnamců v ČR, nárůstu občansky 

aktivních lidi a spolků, které by se nechtěli podrobit Svazu Vietnamců a svojí aktivitou by 

třeba mohli občansky více aktivovat lidi ve Vietnamu a nepřímo tak podkopávat tamní 

komunistický režim. Najít správnou odpověď je velmi složité.  

Než pan Hoang založil v roce 1999 Svaz Vietnamců, byl podnikatelem v oblasti 

textilního zboží. Od roku 2007 Svaz Vietnamců začíná usilovat o to, aby Vietnamci byli 

uznáni za národnostní menšinu; člen Svazu se jako host začíná účastnit zasedání Rady vlády 

pro národnostní menšiny. V roce v 2012 Ministerstvo vnitra tehdejší žádost zamítlo i 

s ohledem na to, že v té době z celkového počtu 30 tisíc Vietnamců občanstvím ČR 

disponovalo pouze okolo 800 z nich: „Já si myslím, že Vietnamci by v Čechách vůbec neměli 

být uznanou národnostní menšinou“ (Vr3, 2019). S tímto stanoviskem ministerstva 

nesouhlasil tehdejší předseda Rady Karel Schwarzenberg, který uznání Vietnamců velmi 

podporoval (Vitovská, 2017, s. 60). 
107

 Vietnamci byli nakonec za národnostní menšinu 

uznáni v roce 2013: „Jestli se nemýlím, tak na celém světě je ČR jediná země, kde Češi 

vietnamského původu jsou uznáni jako národnostní menšina a vietnamská komunita nabyla až 

nepochopitelnou pro nás důležitost, pro vietnamskou vládu“ (Vr3, 2019). Tímto se nabízí i 

druhá otázka, co bylo hlavním motivem Svazu v jeho snažení za uznáním Vietnamců jako 

národnostní menšiny. Jednak samozřejmě mohlo jít o získání nových práv a povinností, které 

se ke statutu národnostních menšin vážou. Další možností mohlo být pro Vietnam lepší 

přístup do českých státních struktur a jejich následné využití v mnoha oblastech, mj. např. v 

                                                             
107 Jedna zajímavost: Pan Schwarzenberg byl v lednu 2011 hostem v pražské Sapě na události „Miss Vietnam 

ČR 2010“. Vítězka této soutěže se pak kolem jeho osoby často pohybovala a podle Vr2 byla požádána Svazem, 

aby využila svého vlivu právě v otázce uznání Vietnamců za národnostní menšinu. 
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EU. Tomu by mohl napovídat i fakt, že mnoho předních českých politiků přislíbilo 

angažovanost v Evropské radě ohledně obchodní dohody mezi EU a Vietnamem, mezi nimi i 

premiér Babiš nebo europoslanec za ODS Zahradil. Právě Zahradil má k vietnamské 

komunitě velmi blízko. V roce 2016 se Zahradil účastnil ustanovující konference Konfederace 

Vietnamských svazů v Evropě a následně byl zvolen i předsedou komise poradců 

Konfederace. Nebo na jeho pozvání v roce 2016 navštívili zástupci Svazu Evropský 

parlament. Zároveň byl donedávna zpravodajem dohody EVFTA (EU-Vietnam Free Trade 

Agreement). Lze tak říci, že český europoslanec pracuje, resp. pracoval ve prospěch 

nedemokratického, komunistického Vietnamu. Mnozí europoslanci a zástupci nezávislých 

vietnamských organizací upozorňovali ne jeho velký střet zájmu a díky tomuto nátlaku 

z tohoto postu zpravodaje Zahradil v prosinci 2019 rezignoval: „Jestli se nemýlím, tak zatím 

žádná totalitní země nemá s EU dohodu o volném obchodu. Jestli to vyjde Vietnamu, tak 

logicky to půjde i dalšímu totalitnímu režimu.“ (Vr3, 2019). Skutečné motivy Svazu, resp. 

Vietnamu lze na základě dostupný informací, jen odhadovat. Na závěr k tomuto tématu, 

hlavní činností Svazu Vietnamců v ČR jsou kulturní aktivity, ale z výše uvedeného je jeho 

role také velmi politická.  

Podle vietnamských respondentů, spolků, které nejsou pod vlivem Svazu je v ČR 

opravdu velmi málo: „Je tady u nás minimální počet vietnamských spolků, který fungují na 

bázi demokratických, českých hodnost, já jich znám jenom pár, spočítám je na prstech jedný 

ruky“ (Vr2, 2019). Vr3 jako nezávislé, demokratické zmínil spolky Van Lang, Viet up a pod 

ním přidružených pár dalších spolků a Vietnamský spolek na Jihlavsku. Druhý největší 

Asociace českých občanů vietnamského původu vznikl v roce 2010, v období, kdy se 

lobovalo za uznání Vietnamců jako národnostní menšiny. Podle Vr3 jeho založení nebyla 

náhoda a vznikl na podnět Svazu Vietnamců. Podle Vr1, Vietnamci s českým občanstvím se 

do Svazu a jeho dalších přidružených organizací zapojují jen velmi málo. Obecně jsou spolky 

Vietnamců jako i v případě ostatních národnostních menšin zaměřeny na kulturní činnost, 

případně se angažují občansky. Do politických témat, kvůli výše zmíněným strukturám, 

vietnamské spolky moc nevstupují: „V těch spolcích jsou většinou představitelé starší 

generace a takové věci, jako pokusit se zasáhnout do politiky, si nedovolí“ (Vr2, 2019). 

Zároveň Vr2 dodává, že u mladší generace, která není tolik ovlivněna Vietnamem, bude 

občanská angažovanost stoupat.  

Co se týče kulturní oblasti, nehodnotí Vr3 spolky v tomto ohledu příliš pozitivně. 

Kulturní akce jsou každý rok stejné a nevidí v nich žádný vývoj, žádnou kreativitu, navzdory 

široké škále možnostem, která ČR nabízí. Ale stejně jako Vr2, naději na změnu vidí 
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v mladších generacích. S touto momentální rigidností může souviset i to, že vietnamská 

menšina velmi málo čerpá dostupné dotační prostředky: „My v našem spolku jsme se rozhodli, 

že čerpat nebudem, protože ta agenda k získání dotací a potom prokázat, jak jsme s nimi 

naložili, vyčerpává veškerý čas, který máme“ (Vr1, 2019).  

Hlavní výhodu vietnamských spolků oproti případné vietnamské straně vidí Vr1 právě 

v tom, že spolky nejsou politická strana. Spolky umožňují lidem nějakou participaci, vstupují 

do nich dobrovolně, protože politická strana představuje stále u spousty Vietnamců 

psychologickou zábranu a být ve straně pro ně znamená něco „nezdravého“. Založení strany 

vnímají jen jako snahu podílet se na moci, jiný význam v tom často nevidí. 

Snaha o jednotný postup ve volbách mezi členy spolku Van Lang není, pouze se na 

toto téma vedou četné diskuse. Spolek momentálně ani nespolupracuje s nějakou majoritní 

stranou ani politiky, i když pokusy o navázání kontaktů už proběhly: „Už jednou nebo dvakrát 

jsem napsal panu Zaorálkovi a Sobotkovi něco, teď už nevím a nikdo se mi neozval“ (Vr3, 

2019). Vr3 vnímá tyto kontakty při artikulaci menšinových zájmů jako velmi užitečné a ve 

snaze o jejich navázání bude dále pokračovat. Spíše než s politiky komunikuje spolek Van 

Lang, vzhledem ke svému zaměření na lidsko-právní oblast, se státní správou, konkrétně např. 

s odborem pro lidská práva na Ministerstvu zahraničních věcí.  

 

3. 5 Role Rady vlády a výborů pro národnostní menšiny 

 Německá národnostní menšina je v Radě reprezentována dvěma zástupci, vždy jedním 

za Shromáždění německých spolků v ČR a druhým za Spolek Němců a přátel německé 

kultury. Jejich činnost hodnotí Nr2 velmi kladně, spolupracují a i po lidské stránce mají mezi 

sebou dobrý vztah. Nr1 Radu hodnotí jako nejlepší možnou cestu, jak pro menšinu něco 

prosadit. Efektivita Rady se potom odvíjí od toho, o jaký požadavek se jedná, jak silnou 

menšinou je předkládán a jaká má menšina autoritu u majoritních politiků. Pokud je 

požadavek rozumný, oboustranně výhodný pro majoritní i minoritní obyvatelstvo, šance na 

jeho realizaci skutečně je. Nr2 prozradil, že momentálně jejich zástupci v Radě pracují na 

vytvoření německé školy: „Jsou vytypované 2 oblasti, Chebsko a Jablonecko. Ale bude 

existovat ZŠ, kde výuka bude komplet v němčině a tím pádem nám vyroste i inteligence, která 

bude třeba schopná víc tu menšinu hájit“.  

 Co se týče výborů pro národnostní menšiny, oba němečtí respondenti se shodují, že 

svojí roli mohou kvalitně naplňovat za dvou podmínek. První z nich je přístup samosprávy 

k národnostně menšinové problematice, zda skutečně mají zájem něco pro menšiny udělat. 
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Zde vidí Nr2 pozitivní příklad bývalého předsedy výboru v Karlovarském kraji Pavla 

Vaculíka
108

. Nr1 ovšem zná i případy výborů, které byly zřizovány pouze z povinnosti 

dosáhnutí 10% kvóty, které žádný efekt nemají, jelikož jsou v podstatě nežádoucí. Druhá 

podmínka je přístup zástupců národnostní menšiny. Pokud jsou aktivní, dokážou i politické 

zástupce vybudit k nějaké pozitivní aktivitě. Velmi kladně hodnotí svoji zástupkyni Irenu 

Novákovou v pražském menšinovém výboru. Ovšem i tento faktor má svou opačnou stránku: 

„Znám případy, kdy tam na výbor chodí je na kávu a nechtějí dělat žádné rozbroje, hádky 

nebo jsou moc slabý na to, aby něco prosadili“ (Nr1, 2019). 

 Polští respondenty Pr1, Pr2 a Pr3 hodnotí fungování Rady velmi kladně. Pr3 ji za 

současné situace vnímá jako nejlepší platformu pro národnostní menšiny, protože záležitosti 

v ní probírané se skutečně dostanou na program jednání vlády: „Ta Rada mě opravdu 

překvapila, že je to takový akční orgán, že není zřízena jen z nějaké povinnosti“ (Pr3, 2019). 

Pr2 vidí efektivitu Rady v tom, že jejích zasedání se účastní náměstci s různých ministerstev, 

kteří se většinou chytnou nějakého nastoleného tématu, které pak následně na ministerstvech 

zpracují. Zástupce COEX vnímá Radu především jako zdroj informací ze života 

národnostních menšin pro majoritní politiky a bere jí jako nutnost. Jednou z vlastních 

iniciativ, kterou se momentálně Poláci v Radě zabývají, jsou polská hlášení na vlakových 

nádražích: „Jasně, není to žádná zásadní otázka, kvůli které by vymřela polská menšina, 

nicméně polská jazyk by zase zněl v uších dětí, mládeže, takže tohle má smysl a bez té Rady by 

to nešlo“ (Pr3, 2019). Dalším tématem v Radě nastoleným polskou menšinou je otázka sňatků 

v polském jazyce, která dříve byla běžnou praxí. Ale jak uvádí Pr2, někomu to začalo vadit a 

tak se řeší, jakou přesnou podobu mají sňatky pro polskou menšinu mít.  

 Stejně jako Němci, i Poláci mají v Radě 2 zástupce, jednoho za Kongres Poláků a 

jednoho za PZKO. Jejich výběr je výsledkem konsensuální dohody orgánem Kongresu, 

Radou představitelů
109

; stejným způsobem se nominují i kandidáti do dotačních komisí na 

různých ministerstvech. 

 I když Pr4 přiznává, že zná i menšinové výbory, které se scházejí jen jednou ročně za 

účelem vypracování zprávy pro Radu, většinu polských výborů hodnotí všichni respondenti 

kladně: „Legislativní řešení je dobré, a když je opora v legislativě, tak se to nějakým 

způsobem musí projevit i v reálu“ (Pr2, 2019). Důkazem toho, že fungují jsou právě i obce, 

kde tyto výbory vznikají zcela dobrovolně. Kromě jejich podílu na kulturním životě, se např. 

                                                             
108 Pavel Vaculík působí ve výboru pro národnostní menšiny karlovarského kraje stále, jako zapisovatel. 
109 Rada představitelů je tvořena zástupci všech členských organizací Kongresu; každá organizace má v této radě 

po jednom zástupci (Kongres Poláků, 2016, s. 4).  
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menšinovému výboru v Českém Těšíně podařilo prosadit dvojjazyčná označení ulic. Pr4 ale 

udává i příklad Havířova, kde navzdory tlaku COEX ke zřízení menšinového výboru nedošlo: 

„Třeba v Havířově není, my jsme žádali, aby tam byl, ale oni to počítali jen z občanů, kteří se 

vyjádřili ke konkrétní národnosti; ti co se nepřihlásili k žádné, tak je započítali jako Čechy. A 

ministerstvo jim to údajně posvětilo“ (Pr4, 2019).  

 I Sr3 hodnotí Radu jako nejlepší způsob k artikulaci zájmů menšin, protože zasedání 

se účastní jak člen vlády, tak i zástupci státní správy a samosprávy, jejichž přístup 

k probíraným tématům hodnotí pozitivně. Sr2 s tím, že Rada má skutečně sílu něco prosadit, 

souhlasí. Velmi dobře hodnotí její fungování za předsedů Mareše, Stehlíkové a Kocába
110

 a 

dodává, že i současná místopředsedkyně a zmocněnec pro lidská práva Helena Válková je ve 

spolupráci s menšinami také dost aktivní. Pokud chce minorita něco získat, tak musí získat 

podporu i druhých menšin, jelikož všichni zástupci hlasují společně. Musí tak buďto přicházet 

s nějakými obecnějšími tématy, nebo pokud se jí nějaký problém skutečně bytostně dotýká, 

lze si v tomto případě vyjednat podporu ostatních. Sr1 však efektivitu Rady zpochybňuje s 

ohledem na to, že se jedná pouze o poradní orgán vlády a skutečnou moc mají pouze majoritní 

politici. 

 Se situací slovenských výborů pro národnostní menšiny není Sr3 obeznámen, nicméně 

si všímá jejich kvalitní práce u polské minority, jejichž podněty jsou v Radě často 

diskutovány: „Vidím u Poláků, že to funguje, že i na Radě se probírají požadavky právě 

polských výborů, nejčastěji kvůli dvojjazyčnému označení obcí, informacím, takže tam mají ty 

výbory aktivní a pracují, ty výsledky tomu odpovídají“ (Sr3, 2019). Naopak Sr2 je s výbory 

své menšiny v kontaktu a jejich funkci hodnotí jako pouze formální a to z důvodu nízkého 

zájmu samosprávy zabývat se problémy a požadavky národnostních menšin.  

 Stejným pohledem jako Sr3 i Vr1 vidí hlavní výhodu Rady v přítomnosti ministrů či 

jejich náměstků, kteří se obvykle k projednávaným tématům snaží najít i nějaká řešení. 

Z hlediska možnosti získat něco konkrétního pro Vietnamce je prý složité, ale s odkazem na 

některé německé úspěchy, to není rozhodně nereálné. Jedním z hlavních úkolů, kterým se 

v Radě věnuje, je monitoring legislativy, aby nedošlo k případnému poškození národnostních 

menšin. S tím se zcela ztotožňuje i Vr2. Ten navíc dodává, že vietnamský zástupce by mohl 

být ve své práci aktivnější, i když určitá míra pasivity může být i důsledkem obezřetnosti před 

vietnamskými vládními strukturami. Vietnamská komunita své zastoupení v Radě reflektuje a 

považuje jej za dobrou věc. Avšak Vr3 se obává, že pokud dosavadní zástupce nebude chtít 

                                                             
110 Petr Mareš (US-DEU) působil v Radě v letech 2002-2004, Džamila Stehlíková (SZ) v 2007-2009 a Michael 

Kocáb (nestraník za SZ) v 2009-2010. 
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pokračovat v dalším funkčním období, může se na jeho místo dostat někdo z té “druhé strany“ 

a to může být nebezpečné. Když v roce 2013 místo v Radě získal člen spolku Van Lang, byl 

Svaz Vietnamců velmi nemile překvapen: „Svaz nebyl dvakrát šťastný, že člen našeho spolku 

je zástupcem Rady vlády. Pokusil se o puč. Pro nás i to je nepochopitelné“ (Vr3, 2019).  

 Ačkoliv hojné zastoupení v menšinových výborech Vietnamci zatím nemají, Vr1 si 

jako Nr2 pochvaluje fungování menšinového výboru v Karlovarském kraji. Tamní výbor 

zajišťuje vazbu mezi menšinami a krajskou samosprávou a podílí se na organizování různých 

akcí. 

 Oproti ostatním národnostním menšinám jsou Romové k fungování Rady daleko více 

kritičtí. Rr3 poukázal na fakt, že Rada je pouze poradním orgánem, který může vydávat 

stanoviska v legislativní oblasti, ale pokud chybí vůle majoritních politiků, nelze nic prosadit. 

Systém by pomohlo zlepšit vytyčení jasných kompetencí Rady a hlasování členů by měla být 

pro vládu závazná. Také upozornil na problém s nominací zástupců, kteří jsou navrhováni 

z řad spolků a následně na návrh předsedy Rady jmenováni vládou. Tito lidé nemají od 

romské menšiny žádný mandát a v jejich práci v Radě vidí hlavně osobní prospěch: „I ta 

většina těch lidí, co tam je, je tam proto, aby byli blíž k dotacím pro své spolky“ (Rr3, 2019). 

S tímto souhlasí i Rr4, podle kterého je volba napadnutelná a to se i běžně děje ve speciálním 

romském poradním orgánu Radě vlády pro záležitosti romské komunity.
111

 Další problém 

Rady vidí Rr2 v tom, že zmocněnec pro lidská práva o Romech nic neví, i když je romská 

problematika jejich největší součást agendy: „Jsou to lidi, kteří absolutně nemají přehled, 

třeba teď Válková“ (Rr2, 2019). Tímto způsobem podle něj jednají všechny politické strany i 

ty, které jsou Romům nakloněni blíže. Upozornil na příklad Strany zelených, které tento post 

právě v letech 2007-2010 náležel a ačkoliv měli ve svých týmech i Romy, tento post připadl 

někomu jinému.  

 Rr1 15 let pracoval na sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny jako poradce 

pro národnostní menšiny. Právě z jeho iniciativy byla založena Rada vlády pro záležitosti 

romské komunity. Hlavním cílem tohoto poradního orgánu je pomáhat Romům s jejich 

integrací do společnosti a na jejím chodu se mj. podílí i 15 občanských členů, kteří jsou sami 

často příslušníci romské menšiny. Kromě tohoto počinu, s týmem svých kolegů Rr1 připravil 

vládě návrh na zřízení romských poradců, kteří pracují v Romy hustě osídlených lokalitách a 

k řízení těchto poradců také romské koordinátory v rámci každého kraje. K realizaci mnoha 

romských zájmů také využíval své osobní kontakty a kamarády z řad významných osobností, 

                                                             
111 Viz níže. 
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jako např. P. Pithart, V. Havel nebo P. Rychetský: „Se všema šlo mluvit, i se Zemanem, já ho 

znám jako ještě jako chytrýho člověka, na všechny jednání ohledně Romů mě sebou tahal jako 

kočku“ (Rr1, 2019). Zároveň Rr1 spatřuje v Radě, vzhledem k přítomnosti ústavního činitele, 

nejlepší možnost pro menšiny, jak něco získat. 

 K fungování Rady vlády pro záležitosti romské komunity mají Romové totožné 

výhrady jako v případě Rady vlády pro záležitosti romské menšiny: „Ale Rada je poradní 

orgán, ten v podstatě nic nezmůže, já jsem tam byl asi půl roku a odešel jsem, vy se nadřete, 

všechno připomínkujete, trávíte u toho hodiny a potom se nic nestane“ (Rr2, 2019). Ohledně 

problematického výběru kandidátů do těchto poradních orgánů se v případě romské menšiny 

dokázal dobře vypořádat výbor pro národnostní menšiny magistrátu hl. města Prahy. Praha je 

po dlouhé době první, kdo má voleného zástupce v menšinovém výboru. Volby byly 

iniciovány na popud Pirátské strany a účastnili se jí všechny pražské romské, nebo pro romské 

spolky: „Tu volbu jsem vyhrál já, měl jsem jednoho protikandidáta a strašně mě to těší a 

historicky mám takhle jako první možnost říct, že zastupuji nějakou část neziskových 

organizací“ (Rr4, 2019). Čili spolky ne jenom navrhovaly kandidáty, ale prostřednictvím 

volby i rozhodly o tom, kdo je má v pražském výboru zastupovat. Rr4 ihned po svém zvolení 

založil svojí pracovní skupinu, do které přizval více než 20 neziskových organizací, které ve 

volbách hlasovaly. Tento specifický model výběru členů by tak podle Rr4 mohl být 

realizovatelný i v jiných krajích, jejichž výbory se svou formou podobají tomu pražskému.
112

 

Jeho fungování hodnotí výborně, jeho předseda Jiří Knitl je velmi milý a otevřený diskuzi a 

pro všechny menšiny je partnerem. Rr1 dodává, že fungování menšinových výborů je 

podmíněné lidmi, kteří jsou jeho členy: „Je to o těch lidech, který tam jsou, pokud na to 

Romové kašlou, nic nefunguje“ (Rr1, 2019).  

 

3. 6 Národnostní menšiny v majoritních stranách 

 Všichni oslovení respondenti se shodují, že problematika národnostních menšin není 

v programech majoritních politických stran v podstatě vůbec zastoupená. To ostatně potvrdila 

i analýza programů všech stran, které se v roce 2017 dostaly do Poslanecké sněmovny. Tyto 

strany se ve svých programech zaměřují na řešení celospolečenských problémů, které se 

samozřejmě týkají i menšin, ale nelze najít žádná konkrétní témata zaměřená explicitně na 

menšiny obecně, či na jednu vybranou minoritu. Jedinou zmínku lze nalézt v programu KDU-

ČSL: „Chceme systematicky pokračovat v ochraně demokracie, lidských práv a práv 

                                                             
112 Pražský výbor je složen ze všech národnostních menšin v ČR, kromě chorvatské. 
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menšin
113

“ (KDU-ČSL, 2017, s. 15). Ostatně právě KDU-ČSL označil Nr2 jako stranu, která 

je Němcům nejbližší. Pro Romy, vzhledem k jejich sociálním problémům, je podle Rr3 

nejlepší volbou ČSSD, jejíž práci oceňuje i v současné vládě: „Nejblíž nám je v této oblasti 

ČSSD, v poslední době musím ocenit i práci pani Maláčové, ale nemá to jednoduchý“ (Rr3, 

2019). Právě Romy označili Nr1 a Pr1 za jedinou menšina, která se v debatě politických stran 

objevuje. Ani ne tak v souvislosti s řešením jejich problémů, spíše se některé strany kritikou 

Romů snaží získat politické body.  

Sr3 poukázal na to, že celospolečenské problémy jsou skutečně pro menšiny a 

majoritu stejné a specifické zájmy menšin by vůbec neměly být obsahem programů 

majoritním stran. To má být úkolem státní správy, která na úrovni ministerstev, krajů a obcí 

rozděluje finanční příspěvky menšinám právě k realizaci jejich vlastních potřeb. Někteří 

respondenti také jako důvod nezájmu stran o národnostní menšiny uvedli fakt, že přehnaný 

důraz na menšinová témata by mohl u majority vyvolat negativní reakce a strana by tak mohla 

přijít o část svých voličů. Pr2 momentální postoj majoritních subjektů chápe, protože politici 

nemají o národnostně menšinové oblasti dostatek potřebných znalostí: „Chápu, že to tam není, 

protože to vyžaduje nějaké vědomosti a proto, když je nemají, tak do toho radši ani nestrkají 

nos“ (Pr2, 2019). Vr1 poukázal na některé případy politiků, kteří vystoupili před komunálními 

volbami 2018 v Sapě a mnohými nereálnými sliby se snažili získat vietnamské hlasy. 

Nejčastější důvod absence menšinových témat v politických programech byl však 

respondenty uváděn buď prostý nezájem či pro majoritu bezvýznamnost problémů 

národnostních menšin. 

 Velká část dotazovaných rovněž postrádá zkušenost, že by příslušník národnostní 

menšiny byl ve straně přehlížen, či umisťován na spodní místa kandidátky právě z důvodu, že 

se hlásí k jiné národnosti, než české. Strany spíše než na národnost hledí na osobní a profesní 

kvality a pokud je člověk ochotný pracovat, může se ve stranické hierarchii dostat velmi 

vysoko: „Národnost mě nezajímá, klidně budu mít Maďara premiéra, mě to nevadí, ani mě to 

neuráží a to jsem za slovenskou menšinu“; „Premiér Babiš je Slovák, člověk by mohl povídat, 

proč má být Slovák premiér. I jiný strany, v ODS, Udženija; jsou politici, kteří evidentně, už 

podle jména mají jiný původ“ (Sr2 a Sr3, 2019). Trošku jiná věc je vnitrostranický boj. Zde 

samozřejmě může docházet k situaci, kdy je někdo záměrně upozaďován, ale ani v tom to 

případě podle Pr2 národnost žádnou roli nehraje. Vr2 je jeden ze dvou vietnamských politiků, 

kteří kandidovali do Evropského parlamentu. A tuto zkušenost hodnotí velmi pozitivně. Lidé 

                                                             
113 I když ani tento výrok nelze brát jako výhradně zaměřený na národnostní menšiny, ale obecně na menšiny, 

kam lze zařadit např. náboženské menšiny, sexuální menšiny apod. 
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v hnutí, za které byl nominovaný, mu pomáhali s osvojením politických schopností, dokonce 

dostal důvěru ho reprezentovat v České televizi a byl oslovován i novináři dalších velkých 

mediálních společností. Podpory se mu dostalo i z řad vietnamské komunity: „Ozvalo se mi 

spousta podniků, který mě chtěly propagovat, tak jsem tisknul plakáty, letáčky a obchody po 

celé republice mě pak propagovaly. Bylo to dobrovolné a oni se do toho zapojili opravdu z 

toho důvodu, že chtěli podpořit svýho kandidáta“ (Vr2, 2019). Kromě toho, účinkování 

v těchto volbách ocenili i jeho čeští přátelé, kteří mu vyjádřili podporu do dalších voleb.  

Vr1 poukázal na to, že strany spíše kalkulují s tím, kolik jim daný kandidát může 

přinést hlasů a momentální voličská základna Vietnamců není stále příliš silná. Tuto 

zkušenost potvrzuje ze své praxe i Pr4. Majoritní strany, se kterými COEX spolupracuje, či 

dříve spolupracovala, si v některých případech vybírají kandidáty podle jejich zisku 

preferenčních hlasů, na základě předchozích voleb. Strany skutečně můžou kalkulovat s tím, 

kolik jím nominace příslušníka národnostní menšiny přinese hlasů, v případě možného 

záporného efektu ho zkrátka na svou kandidátku neobsadí: „Třeba v Bohumíně jsme kdysi 

chtěli prosadit kandidáta na 23 člennou kandidátku, nám by nevadilo, kdyby byl poslední, 

předposlední, chtěli jsme ukázat, že je podporujeme. Bohužel to nebylo schváleno s tím, že jim 

to nepomůže, že jim přineseme 100-120 hlasů a oni ztratí 200“ (Pr4, 2019). Ovšem Pr4 

dodává, že v tomto případě hrálo roli i to, že onen polský kandidát nebyl členem strany 

ČSSD; ta totiž v těchto volbách měla na své kandidátce i Roma, člena své strany. 

Jednu negativní zkušenost zmínil Rr2. Před parlamentními volbami 2013 měl být 

jeden příslušník romské menšiny na vysokém místě jedné z kandidátek hnutí ANO, ale 

nakonec mu kandidatura nebyla umožněna.
114

 Za jednu z mála strana, která je Romy ochotná 

umístit na svou kandidátku jmenoval Rr4 Stranu zelených, 3 romští respondenti také zmínili 

osobu Davida Beňáka, jenž pravidelně a poměrně vysoko kandiduje za ČSSD.
115

 Nr1 

poukázal, že většina německých kandidátů není národně uvědomělá a ani se otevřeně hlásit ke 

své národnosti nemůže, neboť by majoritou byli zavrženi a nezvoleni: „Senátor Herbert 

Pavera, starosta z Bolatic, němec jako poleno, ale nikdy neřekl, že je německé národnosti. 

Uvědomoval si, že by pak nebyl zvolen“ (Nr1, 2019). Poukázal také na jeden příklad z vysoké 

politiky, na prezidentské volby v roce 2013. V těchto volbách nedošlo podle Nr1 ke zvolení 

K. Schwarzenberg právě z důvodu jeho německého elementu, navzdory tomu, že se jedná o 

velkého českého vlastence a patriota. 

                                                             
114 Rr2 tento případ nechtěl blíže specifikovat. 
115 D. Beňák je členem ČSSD a např. ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013 figuroval na stranické 

kandidátce na 9. místě. 
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S většinou respondentů bylo “nakousnuto“ i téma etnických kvót a jejich zavedení 

v českém politickém systému. Jediný, kdo by takové opatření bez výhrad zavedl, byl Nr2.  

Rr2 by kvóty pro národnostní menšiny zavedl klidně na všech politických úrovních nebo 

minimálně volit své zástupce do Rady vlády pro národnostní menšiny. Poukázal na zkušenost, 

že myšlenka kvót se u žen poměrně daří a kvalita práce nebyla nijak snížena. Nicméně 

realizace v praxi by pro romskou menšinu, vhledem k jejímu společenskému postavení, měla 

spíše opačný efekt a jen by zvedla další vlnu nenávisti. Rr3 se obává, že národnostní menšiny 

by v parlamentu hrály pouze opoziční sílu a žádná strana by s nimi nechtěla spolupracovat. 

Pokud už zavádět nějaké opatření, které by menšinám ulehčilo vstup do zákonodárných sborů, 

tak snížit volební klauzuli. Podle Pr2 by takový systém byl opravdu velmi zajímavý a 

atraktivní a minimálně by polské menšině vyřešil otázku, kdo má být jejím hlavním 

reprezentantem. Dokonce se na toto téma občas mezi členy Kongresu Poláků diskutuje. Tento 

systém uzavřené politické soutěže by také nepochybně zvýšil roli etnických politických stran. 

Ale jelikož má Česká republika úplně jinou parlamentní tradici, takovéto opatření by jistě 

v majoritní společnosti vyvolalo velký odpor. A nejen v té. I v rámci národnostních menšin by 

došlo k velkým hádkám, kdo má právo být zastoupen. Zda všechny minority, nebo jen ty 

historicky původní, tj. Poláci a Němci. Takže realizace takového projektu je podle Pr2 velmi 

nereálná. Většina oslovených však zavedení etnických kvót jasně zamítla. Všichni jsme totiž 

občané ČR, jsme součástí jedné společnosti a nejlepší cesta je pracovat společně: „Když 

budeme pracovat společně, tak jsme schopni tu naši národnostní otázku podpořit mnohem víc, 

než mít nějaké kvóty. Stavět kolem sebe nějakou hradbu, to je cesta do pekel, ta hradba se pak 

bude jen zužovat“ (Pr2, 2019).  
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Diskuze 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že Slováci, Poláci a Vietnamci hodnotí žití v ČR 

velmi dobře a jejich situace se v podstatě nijak neodlišuje od majoritního obyvatelstva. 

Ačkoliv v případě polské menšiny stále dochází k občasnému ničení dvojjazyčných označení, 

polští respondenti se shodují, že se nejedná o žádné koordinované akce, ale pouze o projevy 

jednotlivců. Ke spokojenosti těchto národnostních menšin přispívá i soubor práv a možností, 

který menšinám umožňuje realizaci kulturních aktivit, zřizovaní vlastních škol či používat 

svůj jazyk ve veřejném prostoru. Poněkud odlišněji vnímají život v ČR Němci a Romové. 

Obě tyto národnostní menšiny jsou stále ze strany majority pod tlakem stereotypů a klišé. U 

německé menšiny je tento pohled důsledkem historických událostí, které velmi negativně 

ovlivnily česko-německé společenské vztahy. Romská minorita je zase postižena velkou 

mírou nezaměstnanosti a vyšší kriminalitou a ze strany veřejnosti je často nálepkována jako 

menšina “nepřizpůsobivá“. Tyto pohledy mají potom přímé důsledky i na politickou 

participaci. 

I když v zájmu o domácí politiku u Němců, stejně jako u Poláků a Slováků nenajdeme 

žádné signifikantní rozdíly oproti majoritě, nemůžou se němečtí političtí kandidáti veřejně 

hlásit ke své národnosti, neboť by nebyli zvoleni. Poláci a Slováci ještě zmínili fakt, že zájem 

o politické dění může být u národnostních menší větší než u majority. Kromě české politiky 

sledují i politickou scénu své mateřské země. V otázce romské politické participace došel 

autor ke zcela totožným výsledkům, jako ve svém předchozím výzkumu (Větrovec, 2017). 

Politika rozhodně nestojí v čele romských zájmů, což se odráží i na využívání aktivního a 

pasivního volebního práva. Romové ztratili důvěru v politiky, nevěří, že by svým hlasem ve 

volbách mohli něco změnit. Pokud se už o veřejné dění zajímají, je pro ně těžké se v politice 

orientovat, nevědí koho volit a často mění své preference. Tomuto stavu nepomáhá ani jejich 

ekonomická situace a absence soudružnosti uvnitř romské komunity. Právě nejednotnost, 

neschopnost se dohodnout a podpořit svého kandidáta je i jednou z hlavních příčin neúspěchů 

RDS.  

Politická participace Vietnamců je ovlivněna nízkým počtem osob s českým 

občanstvím, politickou kulturou z Vietnamu, kde je téma politika pro běžné občany tabu, ale 

také možná i strachem z vlády Vietnamu. Lidé a spolky, kteří nechtějí být součástí Národní 

fronty a podrobit se vietnamských oficiálním strukturám jsou vystavováni jejich tlaku a 

represím. Dvěma členům Výkonné rady spolku Van Lang byl zakázán vstup do Vietnamu, 

další členové spolku i s jejich rodinami byli ve Vietnamu opakovaně obtěžováni a vyslýcháni. 

V roce 2016 došlo také v pražské Sapě odpojením elektrického proudu k narušení 
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vzpomínkové akce na oběti Čínsko-vietnamské války (Úřad vlády, 2017, s. 187). Stejně jako 

v případě dřívějšího výzkumu Vitovské (2017) i tato práce potvrdila větší participaci u druhé 

generace, která již není tolik vázána na Vietnam a lze u ní i do budoucna očekávat její 

postupný růst. Skrze výchovu a vzdělání budou podle Vr3 Vietnamci vstřebávat nové 

informace a způsob myšlení, což povede k postupnému samostatnému a nezávislému 

uvažování. 

Většina oslovených respondentů nejsou zastánci etnické politické strany a pro přímý 

vstup do politiky vidí jako nejlepší cestu prostřednictví zavedených majoritních stran. 

V českém politickém systému navíc neexistují žádná opatření, která by etnickým subjektům 

ulehčovala zisk mandátu. Zkušenosti ukazují, že prosadit se na vyšší než komunální úrovni je 

i vzhledem k počtu příslušníků národnostních menšiny pro etnické strany v podstatě nemožné. 

Na vyšších politických úrovních se také zvyšuje potřeba zaujmout stanovisko k daleko více 

problematikám, což ve stranách, založených primárně na etnické bázi může způsobit 

názorový rozkol. Právě na komunální úrovni, kde ideologie, zvláště v malých obcích, často 

nehraje žádnou roli, mohou být etnické strany volitelné i pro daleko širší spektrum voličů a 

tím pádem být i úspěšné. To ostatně dokazuje i případ COEX, která také potvrzuje nesmírně 

důležitý faktor pro úspěch etnických stran a to vysokou míru koncentrace menšiny ve 

volebním obvodě. Na krajskou a celostátní úroveň by etnické strany měly pronikat ve 

spolupráci s majoritní stranou. Do budoucna však pro COEX i RDS může nastat problém 

s její voličskou základnou. Většina respondentů potvrdila, že vlivem asimilace klesá původní 

národní identita a specifické zájmy přestávají být pro mnoho lidí důležité. Také většina 

příslušníků národnostních menšin si najde svého partnera mezi majoritním obyvatelstvem a 

jejich děti jsou vychovávány pouze v českém rodinném prostředí. 

Zvrácení tohoto negativního jevu je hlavním úkolem menšinových spolků. Ty se svojí 

aktivitou zaměřují na kulturu a uchování menšinového jazyka, právě s cílem uchovat původní 

národní identitu a tím pádem zajistit i přežití národnostní menšiny. Romské spolky se také 

často specializují na začleňování Romů do společnosti a zvýšení jejich socioekonomického 

statusu. Některé spolky, konkrétně Shromáždění německých spolků a Kongres Poláků (s 

podporou PZKO), mají škálu svých aktivit mnohem širší a nezřídka zasahují i do oblasti 

politické, kde jsou v artikulaci svým zájmů nuceni jednat s vrcholnými politiky. Němečtí a 

polští respondenti se shodují, že tyto jejich spolky hrají ve veřejném prostoru roli jejich 

hlavního reprezentanta a do jisté míry suplují i funkci jejich etnické politické strany. Navíc, 

výše zmíněné spolky se svojí organizační i územní strukturou nijak od poltických stran 

neodlišují. Pokusme se na tuto problematiku podívat více z politologického teoretického 
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hlediska. Beyme (1985) jako základní funkce politických stran definoval vymezení cíle, 

artikulace a agregace zájmů, mobilizace a socializace občanů, rekrutování elit a vytváření 

vlády. První dva body obecně splňují všechny spolky národnostních menšin. Problém může 

nastat v případě těch dalších. Politickou socializací označujeme proces, ve kterém dochází ve 

společnosti k přenosu politické kultury, tj. různých zavedených politických norem, pravidel i 

institucí (Langton, 1997, s. 4-5). V případě spolků národnostních menšin jde o kulturní 

socializaci, předávání jejich kulturních hodnot, takže v tomto smyslu i tento bod lze 

považovat za splněný. Cílem mobilizace občanů je z politické perspektivy zisk co největšího 

počtu hlasů ve volbách; ze spolkové perspektivy lze tuto funkci převést např. na agitaci 

polských spolků před sčítáním lidu, jejímž cílem je “získat“ co nejvíce příslušníků 

národnostní menšiny. Jediný rozdíl je tak v tom, že spolky na rozdíl od stran, neusilují o 

vytvoření vlády (Novák, 1997, s. 19). Politická strana má za cíl získat moc a udržet ji. 

Shromáždění a Kongres sice působí na politické předáky, ale nechtějí zaujmout jejich místo. 

Polské spolky také vychovávají voliče pro COEX a blízká je i personální propojenost mezi 

těmito organizacemi. Kromě konexí na majoritní politiky, které Shromáždění i Kongres při 

artikulaci zájmů využívají, probíhají v těchto spolcích i pokusy o určitou koordinaci ve 

volbách, kdy se snaží dávat doporučení jakého kandidáta podpořit, případně nepodpořit.  

Ostatní menšiny vnímají funkci svých spolků k naplňování čistě svých kulturních 

zájmů, nikoliv jako prostředek ke vstupu do oblasti politiky. Téma voleb je v těchto spolcích 

diskutováno, ale k žádnému koordinačnímu postupu nedochází. Rovněž tyto spolky 

nevyužívají při prosazování zájmů svých známostí mezi majoritními politiky. V jednom 

případě byl nucen tento nástroj využít Rr2 a rovněž zástupce vietnamského spolku Van Lang 

se pokusil navázat kontakt s politiky ČSSD, ale žádné reakce se mu nedostalo. Výhodu spolků 

proti etnickým stranám vidí respondenti v jejich financování a užšímu zaměření, které jim 

umožňuje dělat jejich práci co nejefektivněji. Naproti tomu výhoda strany spolupracovat 

s ostatními politickými stranami, např. vytvořením společné kandidátky, díky čemuž mají 

členové etnických subjektů získat mandát i ve vyšší politice.  

Spolky Vietnamců jsou v ČR organizovány do struktury Národní fronty, v jejímž čele 

stojí Svaz Vietnamců. Díky tomuto uspořádání má vietnamská ambasáda lepší přehled o 

místní komunitě, která je ze strany Vietnamu kontrolována a ovlivňována. Navíc v čele Svazu 

stojí člen předsednictva ÚV Národní fronty, jediný, kdo žije mimo území Vietnamu. Je také 

možné, že Vietnam využívá některé české politiky ve prospěch svým zájmů. Nezávislých 

vietnamských spolků je v ČR minimum. Spolky představují pro většinu Vietnamců daleko 

lepší formu participace než politická strana, která je pro mnohé stále velkou psychologickou 
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bariérou. I Vitovská (2017, s. 80) zjistila, že vietnamské spolky málo využívají nabízených 

finančních prostředků. Kromě složité dotační administrativy jsou Vietnamci díky členským 

příspěvkům nebo příspěvkům právnických osob celkem soběstační. Svou roli hraje i vliv 

společenských zvyklostí z Vietnamu, kde nikdo žádnou pomoc od státu neočekává.  

Jako nejlepší platformu pro artikulaci specifických menšinových zájmů spatřují Poláci, 

Němci a Slováci v Radě vlády pro národnostní menšiny. Její největší předností je přítomnost 

člena vlády, díky čemuž mají předkládaná témata šanci dostat se až na její jednání. Na 

zasedání Rady jsou též přítomni náměstci ministrů financí, kultury, práce a sociálních věcí, 

vnitra a zahraničí. Vietnamská menšina možnosti Rady hodnotí také kladně, ovšem 

upozornila na nebezpečí, které by mohlo nastat v případě, že členem by byl jmenován někdo 

ze struktury Svazu. Pouze Romové Radu vlády pro národnostní menšiny i jejich speciální 

Radu vlády pro záležitosti romské komunity kritizují. Jejich výtky směřují k jejich malé škále 

kompetencí, nezávazným usnesením i systému delegování zástupců. Inspiraci ve zlepšení 

můžou Romové nalézt ve svých řadách, jak je tomu u způsobu delegování jejich zástupce do 

pražského výboru pro národnostní menšiny; případně u svých polských kolegů, jejichž 

zástupci jsou do Rady navrženi na základě konsensu zástupců všech spolků, sdružených 

v Kongresu Poláků. Zajímavé je tomto ohledu fungováni cizineckých rad v Německu. Na 

obecní úrovni jsou zástupci cizinců nikoli navrhováni spolky, ale přímo voleni, což 

automaticky může u právě Romů zvýšit i jejich zájem o politiku (Vitovská, 2017, s. 70). 

Fungování menšinového výboru je podmíněno jednak aktivitou národnostních menšin 

a hlavně přístupem majoritní samosprávy. Jak je součinnost těchto dvou pólů důležitá, 

poukázal autor na příkladu Českého Krumlova (2017, s. 53). Ten se v 90. letech mohl pyšnit 

jednou z nejlepších asimilací Romů v ČR. Tehdejší krumlovská romská komunita měla ve 

svých řadách skutečné autority a vůdce, kteří romskou problematiku řešili s tehdejšími 

starosty J. Vondroušem a poté s A. Princem. Stará generace už ale v Českém Krumlově 

pomalu vymřela, mladí Romové na jejich snažení nedokázali navázat a i změnou přístupu 

vedení města dochází v současné době k jejich vylučování ze společnosti. Provázanost výborů 

od obecní úrovně, přes krajskou až k Radě byla zmíněna pouze v souvislosti s polskou a 

slovenskou národnostní menšinou. 

Problematika národnostních menšin v programech majoritních stran prakticky 

neexistuje. Důvodů tohoto stavu bude pravděpodobně více. Svou roli hraje určitě složitost, 

která pramení z neznalosti politiků, nepopulárnost tématu, které by v majoritě mohlo vyvolat 

různé reakce až po prostý nezájem. Většina respondentů se nesetkala s tím, že by člověk jiné 

národnosti dostával v majoritních stranách méně prostoru. Avšak byla zmíněna i zkušenost, 
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kdy politické strany zařazením menšinového kandidáta na svou kandidátku kalkulovaly s 

hlasy, které tímto krokem získají i ztratí a pokud byl výsledný rozdíl těchto dvou veličin 

záporný, kandidatura byla zamítnuta. Ke stejnému závěru došel autor i při výzkumu politické 

participace Romů v Českých Budějovicích. Vzhledem k negativnímu obrazu romské menšiny 

ve společnosti se některé strany bojí umisťovat Romy na svojí kandidátku, navzdory tomu, že 

se může jednat o schopného a vzdělaného člověka. Zde je však potřeba, aby Romové byli více 

politicky aktivní a kompenzovali případnou ztrátu hlasů. Momentálně však může dojít 

k situaci, kdy je menšinový kandidát buďto “ uklizen“ na spodní místo, nebo mu kandidatura 

není ani umožněna. Odlišnou roli mezi spolky představuje Svaz Vietnamců. Ten v ČR buduje 

síť spolků podle modelu Národní fronty, s cílem usnadnit státním vietnamským strukturám 

kontrolu a vliv nad místní komunitou, čili jeho role má také politický podtext.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce byla politická participace národnostních menšin. Autor se 

zaměřil především na specifické menšinové platformy jako je Rada vlády pro národnostní 

menšiny, výbory pro národnostní menšiny, vlastní etnické strany a spolky. Všechny tyto 

instituce byly nejprve teoreticky vymezeny a následně byla zjišťována jejich reálná efektivita 

při artikulaci menšinových zájmů a možnost, jakou nabízejí ke vstupu do politického procesu. 

Do analýzy bylo zahrnuto celkem pět národnostních menšin, německá, polská, romská, 

slovenská a vietnamská; výběr právě těchto národností autor zdůvodnil v úvodu práce. 

Výzkum byl realizován pomocí metody polostrukturovaného rozhovoru se zástupci těchto 

menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny, lídry menšinových spolků a v případě 

romské a polské minority i se zástupci jejich politických stran. K doplnění a ověření 

některých získaných poznatků byla do výzkumného šetření zahrnuta i předchozí autorova 

práce a analyzovány byly též programy politických subjektů, které uspěly ve volbách do 

Poslanecké sněmovny v roce 2017.  

 Autor ve svém výzkumu dochází k závěru, že nejlepší cestou k zapojení do politického 

procesu a prosazení specifických menšinových zájmů je Rada vlády pro národnostní menšiny. 

Jedinou menšinou, která by tomuto závěru oponovala, jsou Romové; jinak však na roli Rady 

dochází mezi ostatními minoritami k větší či menší shodě.  

 Výzkum prokázal autorovu skeptickou hypotézu k otázce budoucnosti etnických stran 

v České republice. Menšiny obecně etnickou stranu odmítají, nesouhlasí s tím, že by hlavní 

“ideologií“ strany měly být zájmy národnostní menšiny a jednoznačně se přiklánějí 

k participaci v majoritních stranách. Vzhledem k početně národnostně homogennímu složení 

obyvatelstva ČR, nejsou etnické strany samy schopny uspět na parlamentní ani krajské úrovni 

a jednoduchou situaci nemají rozhodně ani ve volbách komunálních. Aby tyto strany byly 

schopné získat mandát, je třeba, aby v daném volebním obvodě žil signifikantní počet 

příslušníků národnostní menšiny. Na vyšších politických úrovních se jako nejlepší strategie 

jeví spolupráce s větší, majoritní stranou. Svou roli v budoucnosti etnických stran hraje i 

původní identita národnostních menšin, která u málo národně uvědomělých občanů vlivem 

asimilace klesá a tím pádem se snižuje i voličské jádro těchto stran. Shrneme-li všechny 

poznatky, etnické strany můžou fungovat na komunální úrovni v hustě osídlených lokalitách, 

kde zároveň dobře funguje činnost menšinových spolků, které zajišťují přežití menšiny.  

 Částečně byla prokázána i druhá hypotéza. Spolků, které se snaží proniknout i do 

politické oblasti je však minimum. Politickými tématy se zabývá Shromáždění německých 
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spolků a Kongres Poláků
116

, které jsou ze strany své menšiny pokládány za své zástupce ve 

veřejném prostoru. Tyto spolky také využívají při artikulaci zájmů svých známostí mezi 

majoritními politiky a snaží se i o určitou koordinaci ve volbách. V podstatě se od politické 

strany liší tím, že neusilují o moc, pouze se moc snaží ovlivňovat a využít ji ve svůj prospěch. 

Ostatní národnostní menšiny své spolky ke vstupu do politického prostoru nevyužívají, 

nesnaží se o jednotný postup ve volbách, ani nevyužívají konexí ve vysokých patrech politiky, 

resp. pouze ve výjimečných případech. 

 Z poloviny byla prokázána i poslední hypotéza. Problematika národnostních menšin v 

programech stran majority není ani okrajovou záležitostí, ona vůbec neexistuje. 

V programových prohlášeních najdeme obecná témata lidských práv, která s menšinovou 

oblastí souvisí patrně nejvíce. Důvodem této absence je patrně nedostatečná znalost 

národnostně-menšinové oblasti. Politické strany tak specifické zájmy menšin raději mohou 

nechávat v dikci menšinových spolků, které jsou i díky specializaci na tuto oblast 

v naplňování menšinových zájmů určitě daleko efektivnější. Dalšímu důvody může být prostý 

nezájem, nebo i prostý politický kalkul, kdy by téma národnostních menšin mohlo zapříčinit 

větší ztrátu voličů, než jejich případný nárůst. Toto může hrát roli i v nominaci národnostních 

menšin na kandidátku majoritních stran. I když většinový názor respondentů je takový, že 

nejdůležitější jsou osobní kvality kandidáta, byly zmíněny případy, kdy k takovým praktikám 

došlo.  

 Většina dotázaných příslušníků národnostních menšin hodnotí momentální legislativní 

nastavení, které minoritám umožňuje vstupovat do politické oblasti a skrze specifické 

menšinové orgány prosazovat své zájmy, pozitivně. Pouze dva respondenti by byli pro 

zavedení některých mechanismů představených v teoretické části, konkrétně v jednom 

případě se jedná o etnické kvóty na nejvyšší parlamentní úrovni, jiný oslovený navrhoval 

snížení uzavírací klauzule pro etnické politické subjekty. 

 

 

 

 

  

 

  

                                                             
116 Kongres Poláků svou činnost koordinuje s největším polským spolkem PZKO a zástupci Poláku v ČR jsou 

spíše tyto dva spolky dohromady. PZKO však do politické oblasti nevstupuje, jeho zájmy jsou čistě kulturní. 



81 
 

Summary 

The aim of this thesis was the political participation of national minorities. The author focused 

primarily on specific minority platforms such as the Government Council for National 

Minorities, committees for national minorities, own ethnic parties and minority interest 

groups. All these institutions were first theoretically defined and subsequently their real 

effectiveness in articulating minority interests and the possibility they offered to enter the 

political process were examined. The analysis included a total of five national minorities, 

German, Polish, Roma, Slovak and Vietnamese; the author justified the choice of these 

nationalities at the beginning of the work. The research was carried out using a method of 

semi-structured interview with representatives of these minorities in the Government Council 

for National Minorities, leaders of minority interest groups  and, in the case of the Roma and 

Polish minorities, with representatives of their political parties. In order to supplement and 

verify some of the acquired knowledge, the author's previous work was also included in the 

research and the programs of political entities that succeeded in the elections to the Chamber 

of Deputies in 2017 were also analyzed. 

The author concludes in his research that the best way to engage in the political process and to 

promote specific minority interests is the Government Council for National Minorities. The 

only minority to oppose this conclusion is the Roma; otherwise, however, there is a greater or 

lesser consensus on the Council's role among other minorities. 

The research proved the author's skeptical hypothesis on the question of the future of ethnic 

parties in the Czech Republic. Minorities generally reject the ethnic party, disagree that the 

main “ideology” of the party should be the interests of the national minority and 

unequivocally lean towards participation in the majority parties. In summary, ethnic parties 

can operate on a communal level in densely populated locations, where the activities of 

minority associations that ensure minority survival work well. 

The second hypothesis was partially proved. However, there is a minimum of minority 

interest groups that try to penetrate the political sphere. Political themes are dealt with by the 

Assembly of German Associations and the Congress of Poles, which are considered by their 

minority as their representatives in the public space. These minority interest groups also use 

them to articulate the interests of their acquaintances among the majority politicians and also 

seek some coordination in elections. 

The last hypothesis was proven in half. The issue of national minorities in the programs of the 

majority parties is not a marginal matter, it does not exist at all. 
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Most of the respondents of national minorities evaluate positively the current legislative 

setting, which allows minorities to enter the political sphere and promote their interests 

through their specific minority bodies. 
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Teze diplomové práce 

Institut politologických studií 

Projekt diplomové práce 

 

Zdůvodnění výběru práce 

Českou republiku lze, co se týče složení národnostní struktury obyvatelstva, označit jako 

homogenní stát. K české, potažmo moravské a slezské národnosti se při sčítání lidu přihlásilo 

více než 90 % obyvatel. Češi tak vzhledem ke svému počtu logicky disponují dominantním 

postavením ve všech společenských sférách, té politické nevyjímaje. Avšak stále zde žije 

malá, ale nezanedbatelná část populace, která se hlásí k jiné, než české národnosti. Navzdory 

tomu, že tito lidé mohli v České republice prožít celý svůj život, ba se zde i narodit, stále se 

identicky cítí být spřízněni se zemí, ze které buď oni sami či jejich příbuzní pochází. Stále si 

tak uchovávají své kulturní tradice, jazyk, životní styl apod. Nicméně pokud se dané 

národnostní menšině nedostává efektivní možnosti pro vstup do politického procesu, pak jen 

velmi těžko může artikulovat své požadavky, které zaručí kontinuitu oné specifičnosti i pro 

budoucí generace. 

Autor se bude snažit odpovědět na otázky, jaké prostředky mají národnostní menšiny k 

prosazování svých zájmů a jak jsou tyto postupy z jejich pohledu efektivní, zda spatřují při 

vstupu do politického procesu nějaké překážky a v neposlední řadě zhodnotit participaci dané 

menšiny na politice v České republice. Obecně je zkoumání politické participace 

národnostních menšin v politické vědě okrajovým tématem. Hlavní motivací autora je tak 

přinést nový soubor informací, které by lépe pomohly pochopit a zhodnotit organizování 

národnostních menšin za účelem dosažení jejich specifických zájmů. 

 

Předpokládaný cíl 

Cílem diplomové práce bude analyzovat politickou participaci u pěti vybraných 

národnostních menšin: romské, německé, polské, vietnamské a slovenské. U analýzy romské 

participace může autor využít podkladů svého předchozího výzkumu zaměřeného na 

komunální úroveň a rozšířit jej i o celostátní hladinu. Německá národnostní menšina je s 

Českou republikou historicky úzce spojena. I přes její klesající stav, došlo po roce 1989 k 

neúspěšnému pokusu o realizaci vlastní německé politické strany a dlouhou dobu z řad 

německé menšiny také silně rezonovaly politické požadavky na odškodnění za dopady tzv. 

Benešových dekretů. Polská menšina se jeví jako politicky nejaktivnější. V hustě Poláky 

osídleném Moravskoslezském kraji se pravidelně dostává do obecních zastupitelstev, jak 
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prostřednictvím své polské strany, tak i na kandidátkách stran majoritních. U vietnamské 

menšiny, vzhledem k její dobré asimilaci a výchově vietnamských rodičů, lze do budoucna 

očekávat vyšší politickou participaci a nárůst počtu vietnamských politiků. Slovenská 

menšina je v politologii neprobádaným tématem a zcela jistě tak nebude na škodu se do jejího 

zkoumání hlouběji ponořit. 

 

Metodologie práce 

Pro zjištění výzkumného záměru autor zvolil kvalitativní výzkumnou metodu. Ta umožňuje 

získat podstatné detailní informace o zkoumané problematice, čehož by pomocí 

kvantitativních metod bylo jen velmi těžko dosažitelné. Sběr dat bude prováděn pomocí 

terénního výzkumu, konkrétně technikou polostrukturovaného rozhovoru. Ten na jednu stranu 

vytyčuje předem připravený okruh otázek, na druhé straně je tato metoda velmi flexibilní, kdy 

na základě průběhu rozhovoru lze případně pokládat doplňující či upřesňující dotazy.  

Respondenti budou tvořeni zástupci zkoumaných menšin v Radě vlády pro 

národnostní menšiny a hlavními představiteli aktivních menšinových spolků. V případě Romů 

a Poláků s ohledem na existenci jejich vlastní etnické politické strany by rozhovory byly 

realizovány s některými stranickými členy, nejlépe se samotným vedením. Pro zjištění zájmu 

majoritních politických stran o národnostní menšiny v ČR bude navíc využita analýza 

stranických programů pro poslední parlamentní volby v roce 2017. 

 

Základní charakteristika tématu 

Jednou z možností, jak menšiny mohou vstoupit do politiky je prostřednictvím jejich vlastní 

etnické politické strany. V České republice v současnosti fungují 2 politické subjekty, které 

lze klasifikovat jako etnické. Romská demokratická strana a polská Coexistentia. Zatímco 

RDS je marginální, Coexistentia na komunální úrovni, především v okresech Karviná a 

Frýdek-Místek, kde je právě největší koncentrace Poláků, zaujala poměrně stabilní pozici a 

pravidelně se jí daří získávat desítky mandátů. Nicméně Kopeček (2003) ve svém výzkumu 

došel k závěru, že Poláci, kteří byli zvoleni do zastupitelstev ve výše zmíněných okresech, 

byli pouze zhruba z ¼ kandidáty Coexistentie a zbytek tvořili kandidáti zvolení za majoritní 

strany. „Mají u nás etnické strany i vzhledem k homogenitě české společnosti budoucnost, a 

pokud ano, v jaké proměně by muselo dojít, aby se staly relevantními aktéry?" 

Oproti etnickým politickým stranám se daleko v hojnější míře vyskytují menšinové 

spolky. Tyto zájmové skupiny si ve veřejném prostoru dokázaly vydobýt výraznou pozici a ze 

strany médií jsou vnímány jako zástupci národnostních menšin. „Mohou tyto spolky částečně 
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přebírat úlohu etnických politických stran, a jakým způsobem dochází právě skrze tyto 

sdružení k prosazování menšinových zájmů?“  

Politické zájmy národnostních menšin mohou ve svém programu hájit i majoritní 

strany či na svou kandidátní listina nominovat aktivního příslušníka některé menšiny, který 

pak může zkusit uplatnit svůj vliv a pracovat ve prospěch své komunity.  „Jaký je zájem 

politických stran majority o národnostní menšiny v ČR?“ 

 

Předpokládaná struktura práce 

Úvod 

1. Participace národnostních menšin v evropském (světovém) kontextu 

2. Možnosti participace národnostních menšin v ČR 

3. Výzkum politické participace národnostních menšin v ČR 

4. Přístup majoritních stran k národnostním menšinám 

Diskuze 

Závěr 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář polostrukturovaného rozhovoru 

 

Scénář polostrukturovaného rozhovoru 

Osnova: 1) Obecné- stejné pro všechny menšiny 

 A) Zhodnocení menšiny, uvedení do problematiky 

 B) Možnosti politické participace 

 C) Přístup majoritních stran o národově menšinovou politiku 

            2) Specifické- otázky, reflektující různou „vyspělost“ na poli politické participace  

 

1) Obecné 

 A) 

1. Je vaše národnostní menšina spokojena s životem v České republice? 

2. Dokážete ze své pozice zhodnotit, jaký je mezi příslušníky vaší menšiny zájem o politiku?  

3. Je důležité mít své zástupce v politických institucích a jejich poradních orgánech, zejména 

v oblastech, kde je velká koncentrace dané menšiny? 

 B) 

1. Jak jsou etnické politické strany, vzhledem ke své malé relevanci efektivní při artikulaci 

menšinových zájmů? 

 1. a. Mají etnické šanci přežít?  

1. b. Nedochází k odlivu již tak málo početného voličstva v důsledku posunu identity u 

mladé generace, u které je možné předpokládat, že její vztah k ČR bude sílit a odvrátí se od 

svých etnicko-kulturních požadavků? 

2. Jaké kroky by měli etnické strany učinit, aby nejen zůstali na české politické mapě, ale hráli 

na ní daleko větší roli?  

3. Mohou, či suplují menšinové spolky funkci etnických politických stran a staví se tak do 

role jejich hlavního reprezentanta? 

4. Jaká efektivita spolků v prosazování menšinových zájmů ve srovnání s etnickou politickou 

stranou? 

 4. a. Pokud větší, v čem je jejich hlavní výhoda?  
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 4. b. Jakou roli v artikulaci zájmů hraje právě jejich napojení na Radu vlády pro 

národnostní menšiny? Jakou roli hraje samotná Rada pro národnostní menšiny? 

5. Disponují a využívají jednotlivé spolky/ jejich zástupci v Radě svých „dobrých“ konexí na 

některé politiky/ strany? 

6. Koordinujete/ diskutujete ve spolku postup při volbách? 

7. Jak hodnotíte relevantnost výborů pro národnostní menšiny na krajské i obecní úrovni? 

 C) 

1. Je téma národnostně-menšinové problematiky dostatečně zastoupené v programech 

majoritních stran? 

2. Pokud se příslušník menšiny rozhodne kandidovat/ je členem majoritní strany, jsou mu 

dány stejné příležitosti, či je upozaďován? 

 

2) Specifické 

Poláci 

1. COEX- Jaká je volební strategie strany? Působit nadále pouze na komunální úrovni, či 

se pokoušet proniknout i do krajského zastupitelstva, byť jen třeba na kandidátce majoritní 

strany? 

2. Proč dává velká část voličů polské národnosti přednost českým politickým stranám? 

3. Druhou etnickou stranou v České republice je romská RDS, spolupracují či nabízí se 

spolupráce těchto dvou subjektů v některých otázkách? 

Vietnamci 

1. Do jaké míry je zejména první generace Vietnamců u nás, ovlivněna politickou „kulturou“ 

ve Vietnamu?  

2. Hlavní faktor malé politické participace? Bude narůstat s novými generacemi? 

3. Jak ve své komunitě vnímáte zájem o politiku u starší a u mladší generace? 

Němci 

1. Dokážete efektivněji artikulovat své zájmy díky propracované síti spolků? 

2. Měla by Demokratická strana Sudet šanci prosadit se na komunální úrovni, či by zastávala 

marginální úlohu jako RDS? 

Slováci 

1. Jaké jsou vztahy uvnitř komunity? 
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2. Odráží se tyto vztahy i na vztazích mezi spolky, neexistenci koordinačního, zastřešujícího 

orgánu a celkově mají vliv i na politickou participaci? 

Romové 

1. Spolupracuje vaše strana s romskými spolky/ zástupcem v Radě a jak tato případná 

spolupráce probíhá?  

2. Jaké jsou cíle a strategie strany v horizontu příštích 4 let? (získat pozice na komunální 

úrovni, koalice apod.) 

3. Jaký je hlavní důvod slabé romské politické participace, především v obcích, kde vaše 

strana kandidovala? (pozn.: v komunálních volbách 2018 strana získala celkem pouze 5 tisíc 

hlasů) 

 

 

 

 


