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1. Úvod 

 

Tato práce se zabývá poskytováním práv na zachování menšinového jazyka a kultury 

imigrantským menšinám. Práce se zvláště soustředí na „lingvistická práva“, tedy na veřejné 

vzdělání v menšinovém jazyce a přístup menšiny k většinovému jazyku, právo na vícejazyčné 

názvy a označení, právo na financování aktivit, které zviditelňují menšinovou kulturu, a právo 

na použití menšinového jazyka při jednání s úřady. 

 Práce shrnuje úpravu lingvistických práv v mezinárodněprávních dokumentech. 

Budou popsány závazky, které pro státy vyplývají z následujících dokumentů: Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech (1966), Deklarace OSN o právech osob náležejících 

k národnostním, etnickým, náboženským a jazykovým menšinám (1992), Všeobecná 

deklarace lingvistických práv (1996), Všeobecná deklarace kulturní diversity (2001), 

Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných 

příslušníků (1990), Římská smlouva (1957), Evropská úmluva o lidských právech (1950), 

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (1992), Podobně Rámcová úmluva o 

ochraně národnostních menšin (1995), Haagská doporučení vztahující se k právům 

národnostních menšin na vzdělání (1996) a Doporučení z Oslo vztahující se k lingvistickým 

právům národnostních menšin (1998). 

 Cílem práce je zjistit, jak se lingvistická práva imigrantských komunit odlišují od 

lingvistických práv menšin tradičně žijících na území státu (dále jen „tradiční menšiny“). 

Práce podrobuje kritice neexistenci závazného lidskoprávního dokumentu v oblasti 

lingvistických práv a poukazuje na to, že v důsledku nedostatečné právní úpravy 

v mezinárodním právu se s různými imigrantskými skupinami nejedná stejně. Bude 

posouzeno, jestli jsou takové rozdíly v zacházení (mezi jednotlivými imigrantskými 

skupinami) způsobeny rozdíly v jejich potřebách nebo jestli jsou důsledkem diskriminace.  

 

1.1. Relevantní teorie 

 

Problematika podporování jazyků imigrantských komunit státem je komplexní a stále 

nedořešená. Will Kymlicka (1995) poznamenává, že „západní politická teorie se kupodivu 
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k této problematice nevyjádřila“.1 Zatímco je všeobecně přijímáno hledisko, že je prospěšné 

podporovat jazyky a kulturu tradičních menšin, neexistuje žádný konsensus o tom, jestli totéž 

platí pro imigranty. 

 V této problematice existují dva názory. První je pohled Willa Kymlicky a liberální 

politické teorie. Kymlicka prosazuje rozlišování mezi tradičními menšinami a imigranty. 

Prohlašuje, že zapojení různých národů do státu může být nedobrovolné. Proto je 

opodstatněná určitá ochrana kultur a jazyků inkorporovaných národů.2 Imigranti nemohou 

takto argumentovat historií. Vstoupili na území státu dobrovolně a to implikuje ochotu 

přizpůsobit se nové kultuře a učit se nový jazyk. Imigrace proto neopravňuje výsledné 

menšinové skupiny k žádnému zvláštnímu zacházení.3  

Tom Cheesman (2001) na druhou stranu navrhuje, aby se s tradičními skupinami a 

imigranty zacházelo stejně. Poznamenává, že „vyloučení imigrantů z nějaké oblasti práv – 

například lingvistických práv – je morálně, ne-li právně, neobhajitelné“.4 Obdobně Bauboeck 

(1996) odmítá „myšlenku, že imigranti se implicitně vzdávají svých kulturních nároků, když 

opouštějí svou zemi původu, když vstupují do přijímajícího státu nebo když mají možnost se 

vrátit.“5 Také Perry Keller (1998) odmítá takové rozlišování. Propaguje „univerzální právo na 

národní identitu“ a tvrdí, že imigrantské komunity by měly mít rovné výhody plynoucí z 

mezinárodního práva.6 

 

1.2. Relevantní právní závazky 
 
Některým mezinárodněprávním dokumentům může být také připsán jeden z těchto postojů. 

První skupina zastává názor, že s jazyky tradičních a imigrantských komunit by se mělo 

zacházet rozdílně. Těmito smlouvami je Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 

(1992) a Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (1995). Některé mezinárodní 

dokumenty na druhou stranu přímo nebo nepřímo kritizují rozlišování mezi tradičními a 

                                                 
1 Kymlicka, W. (1995) Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press, str. 2 
2 Ibid. str. 8 
3 Ibid. str.  10–15 
4 Cheesman, Thomas (2001) “’Old’ and ’New’ Lesser-Used Languages of Europe: Common Cause?” in C. 
O’Reilly (ed.) Language, Ethnicity, and the State. NY: Palgrave, in C. O’Reilly (ed.) Language, Ethnicity, and 
the State. NY: Palgrave, str. 149 
5 Bauboeck, Rainer (1996) “Cultural Minority Rights for Immigrants”, International Migration 
Review, 30/1, str.  203 
6 Keller, Perry (1998) “Re-thinking Ethnic and Cultural Rights in Europe”, Oxford Journal of Legal Studies, 18/1: 

29-59, str. 29 
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imigrantskými menšinami. Mezi tyto dokumenty patří Všeobecná deklarace lingvistických 

práv (1996) vydaná organizací UNESCO a Všeobecná deklarace o kulturní diverzitě (2001).  

 

1.3. Výzkumný problém 

 

Jak bylo výše vysvětleno, neexistuje žádný teoretický konsensus o tom, jak by se mělo 

zacházet s jazyky imigrantů. Také mezinárodněprávní úprava není dostatečně podrobná. 

Cílem této práce je tedy analýza rozlišení mezi lingvistickými právy imigrantů a tradičních 

menšin a jeho vyjádření v instrumentech mezinárodního práva. Dále bude popsáno, jak jsou 

výsledné mezinárodněprávní závazky reflektovány v praxi států vzhledem k imigrantským 

jazykům a kulturám.  

  

1.4. Výzkumný design a výzkumné  metody 

 

Výzkumným designem je zde případová studie vietnamské a ukrajinské komunity v ČR. 

Důvodem, proč byla zvolena případová studie, je, že není myslitelné posuzovat všechny státy, 

ve kterých jsou početně významné imigrantské komunity. Případ je „kategorie událostí, které 

sdílí určité rysy a které jsou významné pro výzkumnou otázku.“7 V souladu s touto definicí 

byly jako případy pro srovnávání zvoleny dvě imigrantské skupiny (Vietnamci a Ukrajinci) 

v České republice. 

 Vietnamci byli zvoleni z několika důvodů: Zaprvé jsou nejrychleji rostoucí cizineckou 

komunitou v ČR. 8  Zadruhé jsou novou komunitou, a proto o nich neexistuje předchozí 

rozsáhlejší výzkum. Zatřetí, vzhledem k relativní novosti komunity chybí ustálená státní 

politika a zacházení s touto komunitou. Výzkum o vietnamské komunitě může mít tedy 

praktické využití a může vést k ustálení státní politiky, která by vyhovovala potřebám 

komunity a zároveň by byla přijatelná pro stát. Ukrajinská komunita byla vybrána pro 

srovnání, protože je to nejpodobnější imigrantská skupina co se týče početnosti a dalších 

parametrů. 

 První metodou bude analýza dokumentů. V první fázi budou posouzeny mezinárodní 

dokumenty s cílem určit kritéria, která státy používají, když rozhodují, jaká lingvistická práva 

                                                 
7 George, Alexander a Andrew Bennett (2005) Case Studies and Theory Development in the 
Social Sciences. Cambridge, MA: MIT Press, str.  17–18, překlad autorky 
8 Český statistický úřad (2007), “Cizinci v  České republice”, http://www.czso.cz/ 
csu/cizinci.nsf/kapitola/uvod, datum nahlížení 15.3. 2008 
 



 10 

by měly zaručit imigrantům. Ve druhé fázi  bude posuzováno vnitrostátní zákonodárství. 

Bude analyzováno, které z vnitrostátních zákonů a politických dokumentů rozlišují mezi 

imigrantskými a tradičními menšinami a které takové rozlišení nečiní. Politické dokumenty 

jsou do výzkumu zahrnuté proto, aby bylo možné posoudit, na kolik státy v praxi plní to, 

k čemu jsou zavázány mezinárodním právem a vnitrostátní legislativou. 

 Druhou metodou budou kvalitativní rozhovory (ve fázi případové studie). 

Dotazovanými budou vůdčí osobnosti menšinových organizací dvou zkoumaných komunit. 

Cílem rozhovorů bude zjistit, která lingvistická práva tyto komunity používají a která další 

práva by si přály mít zaručena. Bude zjišťováno, jestli státní politika odpovídá potřebám 

menšin a jestli rozdíly ve státním zacházení s nimi jsou ospravedlnitelné rozdíly v názorech 

těchto dvou komunit.  

 

 

2. Kritéria, která státy používají, když rozhodují o 

lingvistických právech imigrantů 

 

Tato kapitola se zabývá kritérii, která státy používají, když rozhodují o politice, kterou budou 

uplatňovat vzhledem k menšinám. Nejdříve bude vysvětleno, proč je důležité právně 

upravovat menšinovou kulturu a jak je svázaná státní politika a vnitrostátní právo. Pak budou 

zhodnoceny mezinárodní dokumenty jako zdroje návodů a kritérií pro státní politiku. Historie 

usazování (tedy rozlišení mezi tradičními menšinami a imigranty) je zde pojednána 

samostatně jakožto nejdůležitější kritérium pro vytváření státní politiky. Nakonec jsou 

v krátkosti posouzeny další faktory.  

 

2.1. Státní politika a zákonodárství 

 

Státní politiky upravující menšinové jazyky ovlivňují pozici menšin jako takových. Wolff a 

Cordell (2003) konstatují, že jazyk je základní složkou identity každé menšiny. Je to 

prostředek, kterým se menšina odlišuje od většinové populace a zachování národnostní 

menšiny je závislé na možnostech používání jejího jazyka v soukromí a na veřejnosti.9 Státní 

                                                 
9 Wolff, Stefan a Cordell, Karl (2003) “Ethnic Germans as a Minority in Central and Eastern 
Europe: Legislative and Policy Framework in Poland, Hungary and Romania” in Hogan-Brun, 
Gabrielle and Wolff, Stefan (eds.) Minority languages in Europe: frameworks, status, prospects, 
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politiku můžeme nejlépe sledovat na vnitrostátním právu a jeho aplikaci. Joseph-G. Turi 

poznamenává o významu vnitrostátního práva: „Základním cílem jazykového zákonodárství 

je vyřešit lingvistické problémy vznikající z jazykových kontaktů, konfliktů a nerovností tím, 

že se právně určí a zavede status a použití daného jazyka.“10 

 

2.2. Mezinárodní závazky jako zdroje státní politiky  

 

Státní politiky týkající se menšinových jazyků jsou ovlivněny mezinárodními závazky 

odvozenými z dokumentů mezinárodního práva. Tyto dokumenty zahrnují mezinárodní 

smlouvy, dvoustranné dohody mezi státy a nezávazné deklarace. Většina dokumentů 

upravujících práva menšin jen krátce zmiňuje lingvistická práva. Tato sekce se zabývá zdroji 

politik pro evropské státy. 

Některé dokumenty OSN poskytují základní úpravu lingvistických práv. Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech (1966)11 zaručuje právo příslušníků menšin užívat 

své vlastní kultury a používat svého vlastního jazyka: „Ve státech, kde existují etnické, 

náboženské nebo jazykové menšiny, nebude jejich příslušníkům upíráno právo, aby spolu s 

ostatními příslušníky menšiny užívali své vlastní kultury, vyznávali a projevovali své vlastní 

náboženství nebo používali svého vlastního jazyka.“12  

Deklarace OSN o právech osob náležejících k národnostním, etnickým, náboženským 

a jazykovým menšinám (1992)13 vyzývá státy, aby svými politikami umožnily menšinám 

rozvíjet svou kulturu a jazyk: „Státy by měly činit opatření k vytvoření příznivějších 

podmínek, aby umožnily osobám náležejícím k menšinám vyjádřit své charakteristiky a 

vyvíjet svou kulturu, jazyk, náboženství, tradice a zvyky [...]” 14 . Deklarace konkrétně 

vyžaduje od států, aby umožnily příslušníkům menšin učit se svůj mateřský jazyk a vyučovat 

                                                                                                                                                         
NY: Palgrave str.  99 
10  Turi, Joseph-G. (1995)“Typology of language legislation”, in T. Skutnabb-Kangas and R. 
Phillipson (eds.) Linguistic Human Rights: Overcoming Linguistic Discrimination. Berlin: Morton 
de Gruyter, str.  111, překlad autorky 
11Human Rights Library, University of Minnesota, „International Covenant of Civil and Political Rights“, 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm, datum nahlížení 29. 8. 2008 
12 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966), článek 27 

13 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, „Declaration on the Rights of Persons 
Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities“, 
http://www2.ohchr.org/english/law/minorities.htm, datum nahlížení 29. 8. 2008 
14 Deklarace OSN o právech osob náležejících k národnostním, etnickým, náboženským a jazykovým menšinám, 
článek 4(2), překlad autorky 
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se ve škole ve svém mateřském jazyce.15 Konečně Úmluva o právech dítěte (1989)16 obsahuje 

právo dítěte na jeho kulturní identitu a jazyk: „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se 

shodují, že výchova dítěte má směřovat k [...] výchově zaměřené na posilování úcty k 

rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře, jazyku a hodnotám, k národním hodnotám země 

trvalého pobytu, jakož i země jeho původu, a k jiným civilizacím.“17 Úmluva navíc specificky 

zmiňuje práva dětí náležejících k národnostním menšinám a zaručuje jim právo pěstovat svou 

kulturu a používat svůj jazyk: „V těch státech, v nichž existují etnické, náboženské nebo 

jazykové menšiny nebo osoby domorodého původu, nesmí být dítěti náležejícímu k takové 

menšině nebo domorodému obyvatelstvu odpíráno právo společně s příslušníky své skupiny 

užívat vlastní kultury, vyznávat a praktikovat své vlastní náboženství a používat svého 

vlastního jazyka.“ 18  Některé dokumenty UNESCO pojednávají o lingvistických právech 

podrobněji. Všeobecná deklarace lingvistických práv (1996) 19  byla iniciována organizací 

UNESCO, PEN centry a konzultativními orgány. 20  Tato deklarace prosazuje podrobné 

návody pro státní politiky týkající se zachování menšinového jazyka a kulturních 

charakteristik. Deklarace má čtyři základní části: „preambuli“, „úvodní oddíl“, „oddíl jedna“ a 

„druhý oddíl“.21 V preambuli deklarace se vysvětluje, proč je třeba chránit menšinové jazyky: 

„Situace každého jazyka [...] je výsledkem sbližování a vzájemného působení širokého 

okruhu faktorů politického, právního, historického, demografického a teritoriálního, 

ekonomického a sociálního, kulturního, lingvistického a sociolingvistického, 

interlingvistického a subjektivního rázu.“22 Preambule také zmiňuje, že „jazykové komunity 

jsou v současnosti pod tlakem vyplývajícím z nebezpečí vzcházejícího z nedostatku 

samosprávy, z omezené populace, nebo ze skutečnosti, že populace je částečně nebo úplně 

rozptýlená, z nekodifikovaného jazyka, z kulturního modelu, který se liší od dominantního 

modelu, z čehož vyplývá, že pro řadu jazyků je nemožné přežít a rozvíjet se.“23 Deklarace 

proto chápe jako své východisko nikoli státy, ale „jazykové komunity“ a jejím cílem je 

„podporovat vytvoření politického rámce pro jazykovou rozmanitost, založeného na úctě, 

                                                 
15 Ibid., článek 4(3) 
16 Stop dětské práci, „Úmluva o právech dítěte“, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm, datum nahlížení 
29. 8. 2008 
17 Úmluva o právech dítěte (1989), článek 29(1) 
18 Ibid., článek 30 
19 Universal declaration of linguistic rights home page, „Uniersal Declaration of Linguistic Rights“, 
http://www.egt.ie/udhr/udlr-en.html, datum nahlížení 29. 8. 2008 
20 Ibid. 
21 Všeobecná deklarace lingvistických práv (1996), překlad autorky 
� Ibid., preambule, překlad autorky  
23 Všeobecná deklarace lingvistických práv (1996), preambule, překlad autorky 
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harmonické koexistenci a vzájemném užitku.“24  V úvodním oddíle je definován základní 

pojem „jazyková komunita“, jako „jakákoli lidská společnost usazená historicky v určité 

územní ploše, ať už je tato plocha uznaná či nikoli, která se považuje za národ a vyvinula 

společný jazyk jako přirozený prostředek komunikace a kulturní soudržnosti mezi svými 

členy“. 25  V úvodním oddíle jsou dále vyjmenována nezcizitelná práva, která mohou být 

uplatněna v jakékoli situaci: „právo být uznán za člena jazykové komunity, právo používat 

svůj jazyk v soukromí i na veřejnosti, právo používat své vlastní jméno, právo sdružovat se a 

stýkat se s ostatními členy komunity původu, právo udržet si a rozvíjet svou kulturu“.26 

Rozlišení mezi tradičními a imigrantskými komunitami je zmíněno v článku 5, podle kterého 

„práva všech jazykových komunit jsou rovná a nezávislá na jejich právním statutu jako 

oficiálních, regionálních nebo menšinových jazyků“. 27  Oddíl jedna se zabývá obecnými 

principy. Pro rozlišování mezi tradičními menšinami a imigranty je relevantní článek 10, 

podle něhož „všechny jazykové komunity mají rovná práva“ a „diskriminace vůči jazykovým 

komunitám je nepřípustná, ať už by byla založená na jejich politické suverenitě, 

společenských, ekonomických nebo jiných podmínkách, míře, do jaké byly jejich jazyky 

kodifikované, aktualizované nebo modernizované nebo na nějakém jiném kritériu“.28 Druhý 

oddíl se zabývá vzděláváním, vlastními jmény, médii, kulturou a socioekonomickou sférou. 

Vedle ochrany menšinových jazyků tato deklarace také zmiňuje nezbytnost přístupu 

menšinových členů k většinovému jazyku: „Každý má právo znát jazyk příznačný pro území, 

ve kterém žije“.29  

Dalším dokumentem UNESCO je Všeobecná deklarace kulturní diversity (2001).30  

Tato deklarace popisuje obecné principy podporování kulturní rozmanitosti. Mezi nimi je 

například „kulturní rozmanitost jako společné dědictví lidstva“,31  „kulturní diverzita jako 

faktor v rozvoji“,32 „všeobecný přístup ke kulturní rozmanitosti“33 a „kulturní rozmanitost 

jako pramen kreativity“.34 Deklarace zavádí příslušnou roli organizace UNESCO. UNESCO 

má podporovat „zapojení principů vytyčených v této deklaraci do vývojových strategií 

                                                 
24 Ibid., preambule, překlad autorky 
25 Ibid., článek 1, překlad autorky 
26 Ibid., článek 3, překlad autorky 
27 Ibid., článek 5, překlad autorky 
28 Ibid., překlad autorky 
29 Ibid., článek 13, překlad autorky 
30 UNESCO, „Universal declaration on cultural diversity“, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf, datum nahlížení 29. 8. 2008 
31 Všeobecná deklarace kulturní diversity (2001), článek 1, překlad autorky 
32 Ibid., článek 3, překlad autorky 
33 Ibid., článek 6, překlad autorky 
34 Ibid., článek 7, překlad autorky 
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navržených v této deklaraci mezi různými mezivládními orgány“ 35  dále má sloužit jako 

„referenční bod a fórum, kde státy, mezinárodní vládní a nevládní organizace, občanská 

společnost a soukromý sektor se mohou spojit při vypracovávání koncepcí, cílů a politik ve 

prospěch kulturní rozmanitosti“.36 Dále má UNESCO zvyšovat informovanost v oblastech 

působnosti deklarace 37  a umožňovat realizaci akčního plánu v hlavních odvětvích této 

Deklarace.38 

 Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva vydal Mezinárodní úmluvu o ochraně 

práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků (1990). Pracovní skupina 

OSN, která úmluvu navrhla, byla vytvořena v roce 1980 a sídlila v Mexiku. Tato skupina 

sepsala  Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných 

příslušníků, která byla jednohlasně přijata na 69. plenárním zasedání 18. 12. 1990. Kampaň 

směřující k ratifikaci Úmluvy začala v roce 1998. Kontrolní výbor byl svolán do Ženevy 

nevládní organizací „Migrants Rights International“. V současnosti se kontrolní výbor 

Kampaně skládá ze čtrnácti organizací, mezi které patří odborové organizace, nevládní 

organizace a další mezinárodní organizace. Úmluva požadovala 20 ratifikujících států k tomu, 

aby mohla vstoupit v platnost. Tento požadavek byl splněn, když ji ratifikoval El Salvador a 

Guatemala 14. 3. 2003. Úmluva vstoupila v platnost 1. 7. 2003.39   Sekce relevantní pro 

lingvistická práva jsou ty týkající se vzdělávání. Podle článku 30 „každé dítě migrujícího 

pracovníka by mělo mít základní právo na přístup ke vzdělání na základě rovnosti zacházení 

s občany daného státu.“40 

V rámci Evropské unie je významná Římská smlouva (1957), 41  která obsahuje 

ustanovení o vyučování národních jazyků a pracovních jazyků Evropské unie: „Společenství 

by mělo směřovat k rozvíjení evropského rozměru ve vzdělání, zvláště skrze vyučování a 

rozšiřování jazyků členských států.“ 42  Použití menšinových jazyků však není ošetřeno. 

                                                 
35 Ibid., článek 12(a), překlad autorky 
36 Ibid., článek 12(b), překlad autorky 
37 Ibid., článek 12(c) 
38 Ibid., článek 12(d) 
39 Office of the High Commissioner for Human Rights, „International Convention on the Protection of the Rights 
of All Migrant Workers and Members of Their Families“, http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm 
40 Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků (1990), 
článek 30, překlad autorky 
41 Hellenic Resources Network, Treaty Establishing the European Community, http://www.hri.org/docs/Rome57/, 
datum nahlížení 29. 8. 2008 
42 Římská smlouva (1957), článek 126(2), překlad autorky 
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Rezoluce evropského Parlamentu vedly k vytvoření Evropské kanceláře pro méně užívané 

jazyky a Informační sítě Mercator.43  

 Některé dokumenty Rady Evropy zmiňují téma lingvistických práv. Evropská úmluva 

o lidských právech (1950) 44  zmiňuje jazyková práva jen okrajově. Závazky vzhledem 

k jazyku jsou omezené na praktické otázky jako je porozumění jazyku v soudním jednání  a 

právo na tlumočníka: Úmluva stanoví, že každý, kdo je obviněn z trestného činu má nárok na 

„bezplatnou pomoc tlumočníka, když nemůže porozumět jazyku nebo mluvit jazykem 

používaným u soudu“.45 

 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (1992)46 pojednává jazyková 

práva detailněji. Zaručuje abstraktnější jazyková práva jako je uznání, prosazování, rozvíjení 

a zachovávání menšinových jazyků. Charta byla přijata jako výsledek dlouholetého vývoje a 

potřeby specifické ochrany regionálních a menšinových jazyků: Různé orgány v rámci Rady 

Evropy po mnoho let vyjadřovaly znepokojení nad tím, že situace regionálních a 

menšinových jazyků je nedostatečně ošetřená. Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a 

základních svobod ve článku 14 sice zakotvuje princip nediskriminace a zakazuje 

diskriminaci založenou na důvodech jako je jazyk nebo sdružení v národnostní menšině, 

avšak zabývá se pouze právy jedinců a neochraňuje menšinové jazyky a komunity, které je 

používají. To bylo zdůrazněno Poradním shromážděním Rady Evropy již v roce 1957 v jeho 

Rezoluci 136. V roce 1961 Výbor ministrů v Doporučení 285 vyzval k přijetí ochranného 

opatření, které by doprovázelo Evropskou úmluvu a chránilo práva menšin na pěstování 

kultury, použití jejich jazyka, zakládání škol atd. V roce 1981 Parlamentní shromáždění Rady 

Evropy přijalo Doporučení 928 o vzdělávacích a kulturních problémech menšinových jazyků 

a dialektů v Evropě. Na základě těchto doporučení a usnesení Stálá konference evropských 

místních a regionálních orgánů rozhodla zahájit přípravy Evropské charty regionálních či 

menšinových jazyků. Přípravné práce před skutečným návrhem charty zahrnovaly průzkum 

současné situace regionálních a menšinových jazyků v Evropě a v roce 1984 navštívilo 

veřejné slyšení 250 lidí reprezentujících přes 40 jazyků. Původní návrh byl připraven za 

přispění skupiny znalců. Stálý výbor nakonec přijal svou rezolucí  192 (1988) text charty. 

V závislosti na tomto podnětu Výbor ministrů založil dočasný výbor znalců na regionální a 

                                                 
43 Lab for Culture, „Mercator Network“, http://www.labforculture.org/en/Directory/Contents/Research-
organisations/Mercator-Network, datum nahlížení 2. 9. 2008 
44 Hellenic Resources Network, „European Convention of Human Rights“, 
http://www.hri.org/docs/ECHR50.html, datum nahlížení 2. 9. 2008 
45 Evropská úmluva o lidských právech (1950), článek 6(3), překlad autorky 
46 Council of Europe, „European Charter for Regional or Minority Languages“, 
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=148&CL=ENG, datum nahlížení 2. 9. 2008 
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menšinové jazyky v Evropě. Tento mezivládní výbor zahájil práce na konci roku 1989. Charta 

byla přijata jako úmluva Výborem ministrů 25. června 1992 a otevřena k podpisu 5. listopadu 

1992 ve Štrasburku.47  

V preambuli charty je zdůrazněno, že základním cílem charty je ochrana kultury. Je 

zaměřená na ochranu menšinových jazyků jako ohroženého aspektu kulturního dědictví 

Evropy. Z toho důvodu nezahrnuje pouze nediskriminační klauzuli týkající se použití jazyků, 

ale také jim poskytuje aktivní podporu: cílem je zajistit, jak dalece to bude možné, použití 

regionálních a menšinových jazyků ve vzdělání a médiích a umožnit jejich použití ve správě a 

soudnictví, v ekonomickém a společenském životě a v kulturních aktivitách. Jedině tímto 

způsobem může být těmto jazykům vynahrazeno nepříznivé zacházení v minulosti a jedině 

tak se mohou rozvíjet jako živý aspekt evropské kulturní identity. Charta směřuje k ochraně 

regionálních či menšinových jazyků, nikoli menšin. Charta nezaklá žádná individuální a 

kolektivní práva mluvčích regionálních či menšinových jazyků. Nicméně závazky stran 

vzhledem ke statutu těchto jazyků a domácímu zákonodárství, které mají být založeny ve 

shodě s chartou, mají samozřejmě účinek i na dané komunity a jejich jednotlivé členy. Je 

třeba zdůraznit, že charta neupravuje vztah mezi většinovým jazykem a regionálními či 

menšinovými jazyky jako soutěž či nepřátelství. Spíše přijímá multikulturní přístup, ve 

kterém má každá kategorie jazyka své vlastní místo. Tento přístup plně odpovídá tradičním 

hodnotám Rady Evropy a jejím snahám prosazovat bližší vztahy mezi národy, zvýšenou 

evropskou spolupráci a lepší porozumění mezi národnostními skupinami v rámci státu. Charta 

se nezabývá pozicí nových, mnohdy neevropských jazyků, které se mohly objevit 

v signatářských státech jako výsledek novodobé migrace, která je mnohdy ekonomicky 

motivovaná.48 

V části II charta vyjmenovává společné principy, které se uplatňují u všech 

regionálních a menšinových jazyků. V této části jsou upravena výše zmíněná abstraktní práva.  

Státy jsou vyzývány, aby uznávaly regionální a menšinové jazyky jako „výraz kulturního 

bohatství“49, aby podporovaly vytvoření vazeb mezi skupinami používajícími tyto jazyky a 

jinými skupinami ve státě, aby umožnily vyučování menšinových jazyků na různých úrovních 

školství, aby podporovaly použití regionálních a menšinových jazyků v soukromí a na 

veřejnosti, aby podporovaly studium a výzkum těchto jazyků na univerzitách a aby 

                                                 
47 Coucil of Europe, „European Charter on Regional or Minority Languages- explanatory report“, 
http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/148.htm, přeloženo, zkráceno a upraveno autorkou, datum 
nahlížení 4. 9. 2008 
48 Ibid. 
49 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (1992), článek 7, překlad autorky 
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podporovaly transnacionální výměnu v oblastech ošetřených chartou mezi jazyky, které se 

shodně používají ve více státech.50 

Část III charty obsahuje řadu specifických ustanovení týkajících se místa regionálních 

nebo menšinových jazyků v různých oblastech života komunity: jednotlivé státy mohou 

svobodně určit, která z těchto ustanovení uplatní na jazyky, kterými se mluví na jejich území. 

Část III charty obsahuje řadu specifických ustanovení týkajících se místa regionálních nebo 

menšinových jazyků v různých oblastech života komunity: jednotlivé státy mohou svobodně 

určit, která z těchto ustanovení uplatní na jazyky, kterými se mluví na jejich území. Článek 8 

se týká vzdělávání. Státy jsou zavázány poskytovat vzdělávání v regionálních či menšinových 

jazycích, a to buď úplně nebo jako část curricula, nebo musí alespoň zaručit vzdělávání 

v menšinovém jazyce těm žákům, jejichž rodiny o to požádají, za předpokladu, že je takových 

žáků dostatečný počet.51 Článek 9 se zabývá soudnictvím a zakotvuje pravidla pro trestní, 

soudní a správní řízení. Státy mají v případě, že to opodstatňuje počet obyvatel používajících 

menšinový jazyk, zajistit jednání soudů v daném jazyce, zajistit obviněnému možnost 

používání tohoto jazyka, podání a důkazy nesmí být odmítnuty jen proto, že jsou sepsány 

v regionálním či menšinovém jazyce. 52  V článku 10 je upraveno použití regionálních a 

menšinových jazyku při jednání se správními orgány. Takové použití je podmíněno 

dostatečným počtem uživatelů regionálního či menšinového jazyka a postavením daného 

jazyka.53 Článek 11 se zabývá médii. Smluvní strany se zavazují zajistit vytvoření alespoň 

jedné rozhlasové či televizní stanice v regionálním či menšinovém jazyce podpořit nebo 

usnadnit vytvoření takové stanice nebo alespoň přijmout poměřená opatření, aby hlasatelé 

mohli nabízet programy v regionálních či menšinových jazycích. 54  Dále jsou upraveny 

kulturní aktivity a kulturní zařízení (tedy knihovny, kulturní centra, muzea, archivy, divadla, 

kina atd.).55 Ekonomický a společenský život je upraven v článku 13. Strany se zavazují 

vyloučit ze svého zákonodárství ustanovení, která by zakazovala nebo omezovala použití 

regionálních či menšinových jazyků v dokumentech ekonomického a společenského života, 

kterými jsou pracovní smlouvy a technické dokumenty (návody k použití). Dále se státy 

zaručují, že budou zakazovat vkládání takových ustanovení do svých vnitřních předpisů, která 

by zakazovala nebo omezovala použití regionálních a menšinových jazyků, přinejmenším 

mezi uživateli těchto jazyků, a také se zavazují bránit postupům, které by bránily použití 

                                                 
50 Ibid., článek 7 
51 Ibid., článek 8 
52 Ibid., článek 9 
53 Ibid., článek 10 
54 Ibid., článek 11 
55 Ibid., článek 12 
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regionálních či menšinových jazyků při ekonomických a společenských aktivitách, a nakonec 

se státy zavazují umožňovat a podporovat použití regionálních a menšinových jazyků při 

všech dalších příležitostech.56 Konečně článek 14 pojednává o přeshraniční výměně: strany se 

zavazují uplatňovat existující bilaterální  a multilaterální dohody, které uzavřely se ostatními 

státy, ve kterých se užívají tytéž jazyky ve shodné nebo podobné formě, nebo, pokud je to 

nutné, uzavírat takové dohody, které by směřovaly k vytvoření kontaktů mezi uživateli téhož 

jazyka. V rámci přeshraniční výměny se státy také zavazují usnadnit komunikaci mezi 

místními úřady území, ve kterých se používá tentýž jazyk ve shodné formě.57  

Část IV obsahuje prováděcí ustanovení.58 Strany jsou zavázány pravidelně předkládat 

generálnímu tajemníkovi Výboru ministrů Rady Evropy zprávu ve formě předepsané 

Výborem ministrů. Tato zpráva má obsahovat popis plnění jejich závazků v souladu s částí II 

charty a opatření přijatá v souladu s ustanoveními části III. První zpráva musí být podána rok 

poté, kdy charta vstoupila v platnost, další zprávy mají vstoupit v platnost ve tříletých 

intervalech po první zprávě. Smluvní strany musí tyto zprávy zveřejňovat.59 Tyto zprávy jsou 

pak vyhodnocovány výborem znalců. Různá tělesa a sdružení sídlící ve smluvním státě 

mohou výbor znalců upozorňovat na záležitosti týkající se závazků této strany podle části III 

charty. Po konzultaci s danou smluvní stranou může vzít výbor znalců v úvahu tyto informace, 

když vypracovává zprávu pro Výbor ministrů. Tato zpráva obsahuje konkrétní návrhy výboru 

znalců  pro Výbor ministrů, který má připravovat doporučení pro smluvní strany. Generální 

tajemník Rady Evropy má vytvářet každé dva roky podrobnou zprávu o provádění charty a 

předkládat ji Výboru ministrů.60 Do výboru znalců je jmenován vždy jeden člen za každou 

smluvní stranu. Členové jsou jmenováni na šest let a mohou být jmenováni opakovaně. 

Tajemnické práce pro výbor vykonává Generální tajemník Rady Evropy.61 

Podobně Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (1995)62 zaručuje právo 

rozvíjet kulturu a zachovávat prvky národní identity jako je jazyk a kulturní dědictví. Obě 

naposled zmiňované úmluvy umožňují vytvoření kontrolních mechanismů, které detailně 

monitorují dodržování jejich pravidel v státech, které jsou jejich stranami. 

 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vydala dva dokumenty týkající se 

lingvistických práv: Haagská doporučení vztahující se k právům národnostních menšin na 
                                                 
56 Ibid., článek 13 
57 Ibid., článek 14 
58 Ibid. 
59 Ibid., článek 15 
60 Ibid., článek 16 
61 Ibid., článek 17 
62 Council of Europe, Human Rights and Legal Affairs, http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/, datum 
nahlížení 3. 9. 2008 
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vzdělání (1996)63 a Doporučení z Oslo vztahující se k lingvistickým právům národnostních 

menšin (1998).64 

                                                 
63 High Commissioner on Natonal Minorities, „Tematic Recommendations“, 
http://www.osce.org/hcnm/documents.html?lsi=true&limit=10&grp=45, datum nahlížení 4. 9. 2008 
64 Ibid. 
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2.3. Princip nedisikriminace a rovnosti v mezinárodním právu 

 
V souvislosti s kritérii, která státy používají, když rozhodují o lingvistických právech 

imigrantů, je třeba zmínit zásadu rovnosti a nediskriminace v mezinárodním právu. Tato 

zásada stanoví, že rozdíly zacházení státu s jednotlivci nebo skupinami osob, které se 

nacházejí v podobných podmínkách, musí mít objektivní důvody. V této části jsou 

vyjmenovány mezinárodní dokumenty, které upravují princip rovnosti a nediskriminace 

v mezinárodním právu. 

 

2.3.1. Charta OSN (1945)65 

 

Hlavní ustanovení týkající se nediskriminace jsou článek 1(3): „Cílem OSN je dosažení 

mezinárodní spolupráce v řešení mezinárodních problémů ekonomického, společenského, 

kulturního a humanitárního rázu a prosazování a podporování úcty k lidským právům a  

základním svobodám pro všechny bez rozlišení rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství,“66 

článek 55(c): Cílem OSN je „podporovat všeobecnou úctu a zachování lidských práv a 

základních svobod pro všechny bez rozlišení rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství“.67 

Další články pak zdůrazňují, že ochrana lidských práv je hlavním posláním OSN: Charta 

dále prohlašuje, že cílem OSN je „vyvíjet přátelské vztahy mezi národy založené na úctě 

k principu rovnosti práv a právu na sebeurčení národů“68 a „podporovat a povzbuzovat úctu 

k lidským právům a svobodám pro všechny bez rozlišení rasy, pohlaví, jazyka nebo 

náboženství.“69 

 

2.3.2. Všeobecná deklarace lidských práv (1948)70 
 

Všeobecná deklarace lidských práv rozvíjí ustanovení Charty OSN o rovnosti. Zásada 

rovnosti prolíná Deklaraci. Ze třiceti článků se některé týkají zásady rovnosti explicitně, 

                                                 
65 United Nations, „Charter of the United Nations“, http://www.un.org/aboutun/charter/, datum nahlížení 4.9. 
2008 
66 Charta OSN, článek 1(3), překlad autorky 
67 Ibid., článek 55(c) překlad autorky 
68 Ibid., článek 1(2), překlad autorky 
69 Ibid., článek 13(1), překlad autorky 
70 All Human Rights for All, “Universal Declaration of Human Rights”, http://www.un.org/Overview/rights.html, 
datum nahlížení 4. 9. 2008 
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jiné implicitně.71 Například podle článku 1: „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní v 

důstojnosti i právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu 

bratrství.“72 Také podle článku 4: „Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo v nevolnictví; 

všechny formy otroctví a obchodu s otroky jsou zakázány.“73 Zásada rovnosti se odráží i 

v článku 7: „Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou zákonnou ochranu 

bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli 

diskriminaci.“74  

 

2.3.3. Mezinárodní pakty 
 

Hlavní ustanovení týkající se nediskriminace je obsaženo v článku 26 Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech (1966)75: „Všichni jsou si před zákonem rovni a mají 

právo na stejnou ochranu zákona bez jakékoli diskriminace. Zákon zakáže jakoukoli 

diskriminaci a zaručí všem osobám stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci z 

jakýchkoli důvodů, např. podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo 

jiného přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, majetku a rodu.“ 76  Také 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966) 77  obsahuje 

podobná ustanovení o nediskriminaci. 

 

2.3.4. Úmluva o vyloučení všech forem rasové diskriminace 
 

Úmluva o vyloučení všech forem rasové diskriminace (1965)78 je jedna z prvních hlavních 

úmluv, které rozvíjí nediskriminační ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv. Přestože 

v podstatě opakuje diskriminační ustanovení Mezinárodních paktů, její existence jako 

                                                 
71 Weiwei, Li (2004). „Equality and Non-discrimination under International Human Rights Law“. Norwegian 
Centre for Human Rights: University of Oslo 
72 Západočeská univerzita v Plzni, „Všeobecná deklarace lidských práv“, 
http://juristic.zcu.cz/dostal/docs/udhr_cz.htm, datum nahlížení 2. 9. 2008, zvýraznění autorkou 
73 Ibid., zvýraznění autorkou 
74 Ibid., zvýraznění autorkou 
75 Západočeská univerzita v Plzni, „Mezinárodní pakt o občanských a  politických právech“, 
http://juristic.zcu.cz/dostal/docs/mpopp_cz.htm, datum nahlížení 29. 8. 2008 
76 Ibid., článek 26 
77 Vláda České republiky, „Mezinárodní pakt o občanských a politických právech“, 
http://www.vlada.cz/cs/rvk/rlp/dokumenty/mezinarodni_umluvy/pakt_hksp/default.html, datum nahlížení 29. 8. 
2008 
78 Vláda České republiky, „Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech“, 
http://www.vlada.cz/cs/rvk/rlp/dokumenty/mezinarodni_umluvy/pakt_hksp/default.html, datum nahlížení 29. 8. 
2008 
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zvláštního instrumentu podtrhává význam, který mezinárodní komunita přikládá 

nediskriminaci.79  

 

2.3.5. Oblastní lidskoprávní úmluvy 
 

Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) 80  obsahuje 

nediskriminační ustanovení v článku 14: „Užívání práv a svobod přiznaných touto 

Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je 

pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národností nebo 

sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.“81 

Americká úmluva o lidských právech (1969)82 obsahuje podobnou nediskriminační klauzuli 

v článku 24: „Všichni lidé jsou si rovni před zákonem. Proto jsou oprávněny, bez jakékoli 

diskriminace, k rovné právní ochraně.“83 

                                                 
79 Weiwei, op cit 
80 Lexis Nexis, „Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod“, http://www.lexisnexis-
online.cz/umluva-o-ochrane-lidskych-prav-a-svobod.html, datum nahlížení 3. 9. 2008 
81 Ibid., článek 14 
82 Human Rights and Constitutional Documents, „American Convention on Human Rights“, 
http://www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html, datum nahlížení 29. 8. 2008 
83 Ibid., článek 14, překlad autorky 
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2.4. Belgian linguistic case – rovnost jako proporcionalita 

 

Rovnost je příliš neurčitý pojem, a proto je třeba rozlišit diskriminaci od přiměřeného 

rozlišování. V mnoha právních řádech se proto uplatňuje rovnost jako proporcionalita. 

Antidiskriminační judikatura Evropského soudu pro lidská práva také pracuje 

s proporcionalitou mnohem více než s přímou a nepřímou diskriminací. 84  V souvislosti 

s lingvistickými práva je třeba zmínit „Belgian linguistic case“, ve kterém Evropský soud 

pro lidská práva rozhodoval o stížnosti francouzsky mluvících rodičů, kteří žili v holandské 

oblasti a požadovali právo na francouzské vzdělání v místní škole.85 Stěžovatelé uváděli, že 

stát dostatečně neumožňuje vzdělávání ve francouzském jazyce a že zákonná ustanovení 

týkající se tohoto vzdělávání jsou nedostatečná. Dále uváděli, že stát neuznává platnost 

diplomů vydaných těmito institucemi a nedovoluje dětem žadatelů navštěvovat 

francouzskou výuku v určitých oblastech. Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že čl. 14 

evropské Úmluvy o lidských právech nezakazuje rozlišování, která jsou založena na 

„veřejném zájmu a vytvářejí spravedlivou rovnováhu mezi ochranou zájmu komunity a 

svobodami zaručovanými Úmluvou“.86  

 

 

2.5. Kritérium historie usazování 

 

2.5.1. Teorie 

Liberální politická teorie reprezentovaná Willem Kymlickou (1995)87 hlásá, že imigrantské 

etnické skupiny by neměly mít práva na zachovávání menšinového jazyka a kultury. Rainer 

Bauboeck (1996) obhajuje opačný pohled, který nazývá „kulturním multikulturalismem“.88  

První argument liberální teorie je založen na myšlence společenské smlouvy. Zatímco 

člen tradiční menšinové komunity uzavřel implicitní společenskou smlouvu se státem a tato 

smlouva zahrnuje záruky kulturních práv poskytovaných státem, imigrant uzavřel jiný druh 

smlouvy, která kulturní práva neobsahuje. Kymlicka poznamenává: „Věřím, že očekávání 

                                                 
84 Fredman, Sandra (2007), Antidiskriminační právo, Praha: Poradna pro občanská a lidská práva, str. 112 
85 Ibid., str. 113 
86 Belgian Linguistic Case (No. 2) Series A No. 6, (1988) I EHRR 252, odst. 10 
87 Kymlicka, op cit 
88 Bauboeck, op cit str. 204 
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integrace není nespravedlivé, pokud měli imigranti možnost zůstat ve své původní 

kultuře“. 89 Podle Bauboecka naopak společenská smlouva domorodce je implicitní a 

společenská smlouva imigranta je explicitní to je totéž. Bauboeck však tvrdí, že je možné 

představit si, že dlouhodobý pobyt imigranta vytváří situaci podobnou k té, ve které je rodilý. 

To znamená, že pobyt zakládá implicitní společenskou smlouvu, která je podobná 

společenské smlouvě domorodce a tato další smlouva zakládá další práva. Domorodci mají 

zaručena kulturní práva, protože jsou členy společnosti. Imigranti se po určité době také 

stanou členy společnosti a podmínky, za jakých byli přijati do společnosti, už nehrají roli. 

Z toho vyplývá, že dlouhodobý pobyt zakládá nároky na kulturní práva.90 

Liberálové dále tvrdí, že imigranti nepotřebují, aby jejich kultura byla chráněna, 

protože jsou ve výhodnější pozici než domorodci vzhledem k tomu, že se mohou vrátit do 

svých zemí původu. Bauboeck namítá, že toto tvrzení není opodstatněné. Existují sice podle 

něj určitá práva, založená na rozdílu ve společenské pozici imigrantů a členů původních 

menšin, avšak potřeba uznání kultury je rys, který mají obě skupiny společný. Možnost 

návratu do země původu a další práva imigrantů, která jsou z této možnosti odvozena, by 

neměly ovlivnit kulturní práva, která jsou nezávislá.91 

Kymlicka prohlašuje, že imigranti, kteří dobrovolně opustili svou zemi původu, se 

zřekli svých kulturních práv tím, že opustili zemi, kde je jejich kultura hegemonická. 

Bauboeck kritizuje dva prvky tohoto argumentu. Zaprvé odporuje předpokladu, že jedinec si 

může svobodně zvolit, že se vzdá svých kulturních práv. Taková premisa je vadná, protože 

kulturní práva jsou nezcizitelná. U nikoho tedy nemůžeme předpokládat, že si svobodně zvolil 

vzdát se svých základních práv, když opustil svou zemi. Vzdání se práv na kulturní uznání by 

se rovnalo uzavření nicotné smlouvy. Emigrace by neměla být chápána jako vzdání se 

kulturních práv, ale spíše jako vzdání se ochrany takových práv ze strany země původu.92 

Zadruhé, i kdyby kulturní práva byla zcizitelná, opuštění něčí země původu by nutně 

nepředstavovalo čin vzdání se takových práv. Motivy pro opuštění země původu jsou různé, 

ale většinou není motivem, že by imigranti pociťovali odpor ke své kultuře.93  

Kymlicka dále poznamenává, že „imigranti se dobrovolně zříkají některých práv, která 

jsou spjatá  s jejich původním kulturním členstvím“. 94  Bauboeck naopak poukazuje na 

                                                 
89 Kymlicka, op cit str. 12, překlad autorky 
90 Bauboeck op cit str. 215–216 
91 Ibid. str. 216–217 
92 Ibid. str. 219 
93 Ibid. str. 220 
94 Kymlicka, op cit str. 96, překlad autorky 
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skutečnost, že neexistuje jasný rozdíl mezi dobrovolnou a nedobrovolnou migrací. Zaprvé, i 

těm migrantům, kteří opustili svou zemi původu dobrovolně, může být znemožněno, aby se 

vrátili. Zadruhé, dobrovolná migrace je nejčastěji spojována s vyhledáváním lepších 

ekonomických podmínek nebo se sjednocováním rodin. Je třeba mít na zřeteli, že žádný 

z těchto faktorů nezpůsobuje jednoznačně dobrovolnou migraci. Ekonomická migrace může 

být motivována nesnesitelnými podmínkami v zemi původu a také migrace s cílem připojit se 

k některému členu rodiny nemusí nechávat žádný prostor pro svobodné rozhodnutí.95  

Bauboeck vyjadřuje uvažování opačné k liberální představě, že imigranti si 

nezasluhují kulturní práva, protože mají možnost návratu. Podle Bauboecka by kulturní práva 

měla být zaručena v závislosti na míře, v jaké jsou požadována. Požadavky poživatelů práv 

jsou zvláště relevantní v oblasti kulturních práv, protože tato práva zaručují lidskou schopnost 

vyjadřovat se, a tedy musí být jasně vyjádřena svými potenciálními nositeli. Bauboeckův 

pohled na věc je takový, že imigranti, kteří uvažují o návratu do svých zemí původu, jsou 

zároveň ti, kteří mají největší potřebu uznání své kultury, a proto by jim mělo být zaručeno 

nejvíce kulturních práv.96  

Rozlišování liberálů mezi imigranty a tradičními menšinami je založeno na myšlence, 

že menšiny si zasluhují kulturní ochranu po tom, kdy žily na území státu po celé generace. 

Podle Bauboecka mají příslušníci imigrantských komunit, jejichž rodiče ještě vyrůstali v zemi 

původu, silnější potřebu kulturního uznání než ti, kteří náležejí k následným generacím. Navíc 

v případě dětí imigrantů nepřichází v úvahu použití argumentu o dobrovolném opuštění země 

původu a případné možnosti návratu.97 

 

2.5.2. Právní závazky 

 

Navzdory teoretickým nejasnostem je historie menšiny v zemi důležitým faktorem k určení 

politiky, kterou stát zaujme při právní úpravě používání menšinového jazyka. Některé 

dokumenty mezinárodního práva rozlišují mezi menšinami, které jsou tradiční na státním 

území a dalšími menšinami, které jsou imigrantské a nové na daném území. Některé 

dokumenty naopak neobsahují takové rozlišování a garantují rovné zacházení s oběma druhy 

menšin.  

                                                 
95 Bauboeck, op cit str. 221 
96 Ibid. str. 222–223 
97 Ibid. str. 224–227 
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V rámci Evropy je nejvýznamnějším nástrojem, který prosazuje rozlišování mezi 

imigranty a tradičními menšinami, Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 

(1992) vydaná Radou Evropy. Charta explicitně vylučuje ze své působnosti jazyky 

imigrantů. 98  Nejvýraznějším dokumentem vyjadřujícím opačné stanovisko je Všeobecná 

deklarace lingvistických práv (1996). Tato deklarace bere za základ své úpravy „jazykové 

skupiny“ místo menšin. V článku 1 jsou vyjmenované jazykové skupiny, které explicitně 

zahrnují imigranty. Článek 5 obsahuje kritiku přístupu, který rozlišuje mezi tradičními a 

imigrantskými menšinami: „Práva všech jazykových komunit jsou rovná a nezávislá na 

politickém statutu jejich jazyka jakožto regionálního, oficiálního nebo menšinového“.99 

 

2.6. Další kritéria 

 

Tato kritéria nejsou explicitně zmiňována v mezinárodních dokumentech. Neexistují závazná 

vodítka pro státy. V důsledku toho se můžeme v rámci jednoho státu setkat s nekonzistentní 

politikou vzhledem k různým etnickým skupinám.  

 

2.6.1. Početnost 

 

Velikost komunity je důležitý faktor pro určení jazykové politiky vzhledem k ní. 100  Je 

praktičtější a efektivnější, když stát umožní rozvíjení jazyka menšiny, která je početně 

významná. Například v Litvě je počet členů menšiny faktorem pro reprezentaci v Radě 

národnostních komunit.101  Kromě počtu členů jazykové skupiny jako takové je významným 

faktorem počet dětí ve školním věku. Počet dětí ve školním věku je například kritériem 

v Polsku, kde realizace hodin vyučovaných v menšinových jazycích záleží na minimálním 

vyžadovaném počtu žáků.102 

 

                                                 
98 Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (1992), Článek 1 
99 Všeobecná deklarace lingvistických práv (1996), Článek 5, překlad autorky 
100 Wolff, Stefan, 2006 The Comparative Politics of Linguistic Diversity: National and International 
Dynamics. Nepublikováno, str. 7 
101 Evropská komise (2007) “Lithuania country profile”, http://ec.europa.eu/ 
education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/lith_en.pdf, 
datum nahlížení 12. 7. 2008 
102 Evropská komise (2007) “Poland country profile”, http://ec.europa.eu/ 
education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/pol_en.pdf, 
datum nahlížení 12. 7. 2008 
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2.6.2. Teritoriální koncentrace 

 

Pro stát je jednodušší umožnit rozvíjení jazyka skupiny, jejíž osídlení je celistvé. U celistvě 

sídlících skupin je efektivnější poskytnout jim veřejné služby s cílem rozvíjení jazyka, jako je 

možnost komunikace s úřady v daném jazyce, nebo použití tohoto jazyka ve volbách. 

Geografické rozložení například určuje reprezentaci menšiny na Slovensku: jestliže existuje 

dostatečný počet menšinových příslušníků v městě nebo okrese, má menšina nárok na místní 

reprezentaci.103 

 

2.6.3. Organizovanost menšiny 

 

Organizační struktura komunity je další faktor, který státy používají, když určují, která 

lingvistická práva jí mají být zaručena. Ochota menšiny zorganizovat se ukazuje její zájem na 

kulturních právech a na aktivním zapojení. Například ve Slovinsku samosprávné etnické 

komunity podávají samosprávným místním tělesům návrhy, iniciativy a vyjádření o otázkách 

týkajících se etnických komunit.104 

                                                 
103 Evropská komise (2007) “Slovakia country profile” http://ec.europa.eu/ 
education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/slov_en.pdf, 
datum nahlížení 12/07/2008 
104 Evropská komise (2007) “Slovenia country profile”, http://ec.europa.eu/ 
education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/slov_en.pdf, 
datum nahlížení 12/07/2008 
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3. Případová studie: srovnání Vietnamců a Ukrajinců v ČR 

 

3.1.  Jak Vietnamci a Ukrajinci v ČR splňují tato kritéria 

 

Tato kapitola hodnotí, jak vietnamská a ukrajinská komunita v ČR splňují kritéria popsaná 

v předchozí kapitole. Tyto dvě skupiny jsou porovnány a je odvozeno, jaké zacházení  

by jim mělo být poskytnuto státem. Pojem „menšina“ je zde používán ve významu, v jakém je 

definován  českém Zákoně 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o 

změně některých zákonů (tedy občané ČR s národností jinou než českou). Pojem „etnická 

skupina“ nebo „komunita“ je použit pro označení obyvatel území ČR vietnamské nebo 

ukrajinské národnosti bez ohledu na občanství (tedy vietnamští, ukrajinští a čeští občané). 

 

3.1.1. Historie usazování 

 

První Vietnamci přišli do České republiky na základě mezivládních dohod po roce 1950. 

V současnosti je většina Vietnamců v ČR cizinců a živí se drobným podnikáním. Hlavním 

důvodem, proč si Vietnamci přicházející do Evropy vybírají právě Českou republiku, je 

relativní příznivost legislativy v oblasti migrace, podnikání atd.105 

 První významný příliv Ukrajinců do ČR se odehrál ve 20. letech 20. století. Po letech 

kultirního rozkvětu způsobila německá a později sovětská okupace rozpuštění ukrajinských 

kulturních spolků a vývoj ukrajinské kultury v Čechách byl přerušen do roku 1989. Národní 

spolky se znovu obnovily po roce 1989, ale to už byla většina Ukrajinců nenávratně 

asimilována. 106  Po roce 1990 je většina ukrajinských imigrantů zahraničními dělníky a 

ekonomickými migranty. Většina těchto imigrantů se nestane příslušníky ukrajinské 

národnostní menšiny v právním slova smyslu, protože nezískají státní občanství ČR. Většinou 

nemají o občanství ČR zájem nebo ho nemohou získat, protože nesplňují podmínku 

dlouhodobého pobytu na území ČR.107 

 

                                                 
105 Ibid. str. 20 
106 Leontiyeva, Yana “Ukrajinská komunita” in Drbohlav, D. and Ezzeddine-Lukšíková, P. (2003- 
2004) Výzkumná zpráva: Integrace cizinců v ČR; Studie arménské, vietnamské a ukrajinské  komunity 
v Praze a středočeském kraji, Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, str. 23 
107 Ibid. str. 25–26 
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3.1.2. Početnost 

 

U Vietnamců se tři různé věrohodné zdroje neshodují v počtech občanů a rezidentů. Sčítání 

lidu z roku 2001 uvádí, že 18 210 obyvatel ČR má vietnamské občanství a 17 462 obyvatel 

ČR má vietnamskou národnost.108 Tato čísla jsou skutečně matoucí: není logické, že existují 

občané Vietnamu s českou národností. Dalším zdrojem je tvrzení pana Ing. Nguyen Thunga, 

předsedy „Klubu Bambus“ (společnosti vietnamsky mluvících českých občanů), podle něhož 

je v ČR 50 000 rezidentů s vietnamskou národností a z nich 1 500 má české občanství.109 

Odbor všeobecné správy oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra ČR nebyl 

schopen odpovědět na otázku, kolik lidí s vietnamskou národností má české občanství, 

protože nevede v evidenci informace tohoto druhu.110 

 Vietnamská menšina v ČR (tedy skupina osob vietnamské národnosti s českým 

občanstvím) rychle nabývá na počtu. Neexistují dostupné informace nabytí občanství 

narozením, protože se nevede v evidenci národnost nově narozených občanů a jejich rodičů. 

O nabývání občanství udělením naopak existují dostupné informace: každý rok si významný 

počet vietnamských občanů změní občanství na české. V roce 2005 bylo takových lidí 62 a 

v roce 2006 jich bylo 43.111 Vietnamská menšina tedy roste rychleji než řada dalších menšin 

v ČR, které jsou považovány za významné a které jsou zastoupeny v Radě vlády pro 

národnostní menšiny (bosenská, bulharská, chorvatská, německá a srbská).  

Počet vietnamských dětí je důležitým faktorem pro určení lingvistických práv, zvláště 

pro vzdělávání v menšinovém jazyce. Neexistují informace o tom, kolik dětí, které jsou 

příslušníky menšiny (tedy českými občany), v ČR žije. Jsou však přístupné informace o tom, 

kolik je cizinců v českých školách. Ze všech cizinců je mezi žáky 28% Vietnamců, 22% 

Ukrajinců, 17% Slováků, 8% Rusů a 25% dalších.112  

 Podle sčítání lidu z roku 2001 je v ČR 22 112 rezidentů, kteří mají ukrajinskou 

národnost. Z nich 20 628 má ukrajinské občanství.113 Dále však existuje řada ukrajinských 

pracovníků, kteří v ČR pobývají ilegálně. Odhaduje se, že skutečný počet Ukrajinců v ČR byl 

v roce 2001 kolem 200 000.114 

                                                 
108 Český statistický úřad, op cit 
109 Tung, Nguyen (2007), email, 05/02/2007 
110 Ministerstvo vnitra ČR (2007), email, 15/02/2007 
111 Český statistický úřad, op cit 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Leontiyeva, op cit str. 24 
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3.1.3. Kompaktnost osídlení 

 

Struktura vietnamského osídlení se mění. Původně bylo nejhustší osídlení v okolí 

průmyslových center. Nyní je nejvíce Vietnamců ve velkých městech. Také většina Ukrajinců 

žije ve velkých městech, existuje šest hlavních center: Praha, Karlovy Vary, Děčín, Brno, 

Přerov a Ostrava.115 

 

3.1.4. Organizovanost menšiny  

 

V ČR jsou čtyři vietnamské organizace. Jsou primárně zaměřené na obchod. Tyto organizace 

také vydávají vietnamský tisk.116 Ukrajinské organizace jsou naproti tomu více zaměřeny na 

rozvíjení kultury. Kromě vydávání tisku také organizují plesy, folklórní festivaly, večerní 

školu ukrajinského jazyka atd.117 

 

3.1.5. Rozdíly a podobnosti 

 

Z hlediska historie usazování je ukrajinská kultura tradičnější. Zatímco první Vietnamci přišli 

na území dnešní ČR v 50. letech, Ukrajinci se začali objevovat už ve 20. letech. Navzdory 

tomu jsou tyto dvě skupiny srovnatelné v tom smyslu, že většina jejich současných členů 

přišla na české území po roce 1990. Z hlediska početnosti jsou tyto dvě skupiny srovnatelné: 

17 462 rezidentů vietnamského původu a 22 112 rezidentů ukrajinského původu. Počty 

českých občanů jsou také srovnatelné: 1 500 občanů vietnamské národnosti a 1 484 občanů 

ukrajinského původu. Tyto dvě etnické skupiny jsou nejpočetnějšími skupinami cizinců na 

českých školách. Vzhledem k tomu, že obě skupiny sídlí převážně ve velkých městech, jsou 

také srovnatelné v kompaktnosti osídlení. Obě mají menšinové občanské organizace. Zatímco 

Ukrajinci se více soustředí na kulturu, Vietnamci mají jako prioritu obchodní záležitosti. 

Vietnamci jsou na druhou stranu aktivnější při vydávání menšinového tisku. 

 Můžeme tedy vyvodit závěr, že těmto dvěma skupinám by se od státu mělo dostat 

stejného zacházení. Jak bylo výše zmíněno (v části 2.3), mezinárodní právo zakotvuje princip 

nediskriminace v řadě dokumentů. Pro lingvistická práva je zvláště relevantní Charta OSN a 

                                                 
115 Vláda České republiky, op cit 
116 Kocourek, op cit, str 43–44 
117 Drbohlav, op cit, str. 45 
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její články 1(3) a 55(c), které zavazují k úctě k lidským právům bez rozlišení různých kritérií, 

mezi nimiž je i jazyk.118 Všeobecná deklarace lidských práv zavazuje k právu na ochranu 

proti jakékoli diskriminaci.119 Také Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

zavazuje k ochraně proti diskriminaci z jakýchkoli důvodů, například jazyka. 120  Z toho 

vyplývá, že k zaručování různých práv Vietnamcům a Ukrajincům musí vést objektivní 

důvody. V souladu s principem proporcionality není v rozporu s mezinárodním právem 

rozlišování, které je opodstatněné zájmy komunity.121 Můžeme považovat za opodstatněné, že 

se někdy s Ukrajinci jedná příznivěji, protože jsou na našem území usazeni po delší dobu. Na 

druhou stranu by bylo na první pohled spravedlivější zvýhodňovat Vietnamce ve školství, 

protože vietnamsky mluvících žáků je více. Je však třeba zmínit, že Vietnamci nemají takový 

zájem o výuku  ve svém jazyce.  

                                                 
118 Charta OSN, op cit, článek 1(3), 55(c) 
119 Všeobecná deklarace lidských práv, op cit, článek 7 
120 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, op cit, článek 26 
121 Belgian linguistic case, op cit 
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3.2. Právní a faktické zacházení s vietnamskou a ukrajinskou komunitou v ČR 

 

Tato kapitola popisuje právní a faktickou pozici vietnamské a ukrajinské komunity v ČR. 

Tento popis je uskutečněn prostřednictvím analýzy právních a politických dokumentů. 

Právními dokumenty je zde národní legislativa o menšinových právech, vzdělání, lidských 

právech atd. Politické dokumenty zahrnují rozhodnutí o přidělení grantů na kulturní aktivity 

národnostních menšin. 

 

3.2.1. Pojem národnostní menšiny 

 

Definice v zákoně o právech příslušníků národnostních menšin 

 

Termín „národnostní menšina“ je definován v zákoně o právech příslušníků národnostních 

menšin (dále jen „menšinový zákon“).122 Koncept národnostní menšiny je spojen se státním 

občanstvím - národnostní menšina je společenství občanů, které splňuje určitá kritéria: 

„Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné 

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

původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň 

projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování 

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

jejich společenství, které se historicky utvořilo“.123 Proto jsou definici příslušníka menšiny 

splňují  jen ti Vietnamci a Ukrajinci, kteří jsou českými občany. Aby mohli užívat práva 

zaručená národnostním menšinám, musí tedy nabýt české státní občanství. 

 Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky124 (dále jen „zákon 

o občanství“) vyjmenovává několik způsobů nabytí českého státního občanství: narození, 

určení otcovství, adopce, nalezení na území České republiky, prohlášení a udělení.125 Kromě 

výjimečných případů je nabytí státního občanství narozením založeno na principu ius 

sanguinis. Proto imigrantské skupiny většinou předávají své původní občanství na následující 

generace, vyjma případů, kdy se děti rodí ze vztahu imigranta a Čecha. 
                                                 
122 Zákon 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů 
123 Menšinový zákon, §2 
124 Zákon 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR 
125 Zákon o občanství, §2 
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 Vietnamci v ČR jsou převážně endogamní. 126  Nejpřípustnější způsob, jak mohou 

nabýt státní občanství je tedy udělením. Žadatel o udělení občanství musí splnit několik 

podmínek: trvalý pobyt na území ČR během posledních pěti let (trvalý pobyt je udělen po pěti 

letech nepřetržitého pobytu na území127), ztráta původního občanství, trestní bezúhonnost 

v posledních pěti letech, znalost češtiny a plnění povinností vyplývajících z ustanovení 

zvláštních právních předpisů (zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, daně atd.).128 

 Někteří Ukrajinci nabývají českého státního občanství narozením. To jsou zvláště děti 

narozené příslušníkům historické části komunity. Většina Ukrajinců v ČR jsou však 

zahraniční dělníci. Tito často nejsou vnímáni pozitivně českou většinou a nemají tendenci 

uzavírat s Čechy smíšená manželství. 129  Proto, podobně jako Vietnamci, také Ukrajinci 

většinou nabývají české občanství udělením. 

 

Zastoupení v Radě vlády pro národnostní menšiny 

 

Zákon o právech příslušníků národnostních menšin nevyjmenovává explicitně všechny 

menšiny v ČR. Nejvěrohodnějším ukazatelem toho, které etnické skupiny jsou považované za 

národnostní menšiny, je seznam dvanácti menšin zastoupených v Radě vlády pro národnostní 

menšiny (dále jen „Rada“). 130  Zatímco Ukrajinci jsou v něm zahrnuti, Vietnamci ne. 131 

Neexistuje žádný oficiální postup, který by měly menšiny sledovat, když chtějí být 

zastoupeny v Radě. Podle slov RNDr. Milana Pospíšila, tajemníka Rady, závisí oficiální 

uznání menšiny na posouzení vlády. Menšina získá zastoupení, jakmile vláda usoudí, že  

„menšina je dostatečně konzistentní v české společnosti“. Dr. Pospíšil poznamenává, že 

pokud komunita vykazuje konzistentní tlak, je nakonec uznána. Zmiňuje, že toto byl případ 

srbské menšiny, která získala zastoupení v roce 2003. Věří, že Vietnamci brzo dosáhnou 

stejného cíle.132 

 

                                                 
126 Kocourek, op cit str. 46 
127 Zákon 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, § 68 
128 Zákon o občanství, §7

 

129 
Leontiyeva, op cit str. 26

 

130 Evropská komise (2007) “Czech Republic country profile”, http://ec.europa. 
eu/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/cze_en. 
pdf, datum nahlížení 12. 7. 2007 
131 Statut Rady vlády pro národnostní menšiny, §2 
132 Pospíšil, Milan (2007), email, 6. 8. 2007 
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Informace vydávané vládou 

 

Vláda publikuje oficiální informace týkající se jednotlivých menšin zastoupených v Radě na 

svých internetových stránkách. Zpráva o každé menšině shrnuje její historii a udává počet 

členů. Vláda se nedrží právní definice národnostní menšiny zákona o právech příslušníků 

národnostních menšin, která je založená na občanství: pro každou etnickou skupinu uvádí 

počet obyvatel ČR s danou národností, namísto počtu českých občanů s danou národností. 

 Vietnamská etnická skupina, která není v Radě zastoupena, je jen krátce zmíněna pod 

kolonkou „další“: „Specifické postavení zaujímají také menšinová společenství migrantů, 

zejména z asijských zemí. Nejvýznamnější je vietnamská komunita.“133 

 U ukrajinské etnické skupiny je uveden celkový počet členů komunity namísto počtu 

příslušníků menšiny (tedy občanů ČR): „tzv. historickou část tvoří cca 10 000 osob, nová 

imigrační vlna cca 15 - 20 000 osob (počet zahraničních dělníků se odhaduje na cca 50 000 

osob)“.134  

 

3.3. Státní instituce pro národnostní menšiny 

 

Státní instituce pro menšiny jsou zřizovány na centrální i místní úrovni.  

 

3.3.1. Rada vlády pro národnostní menšiny 

 

Rada je nejvýznamnější institucí pro národnostní menšiny, je to iniciativní a poradní orgán 

vlády. Je založena na základě zákona o právech příslušníků národnostních menšin a její 

činnost upravuje její Statut.135 Každou menšinu zastupuje jeden až tři členové Rady, a to 

v závislosti na početnosti menšiny a její historické a současné pozici. Zastoupené menšiny 

jsou jak tradiční tak imigrantské: bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, 

rumunská, ruská, rusínská, řecká, srbská, slovenská a ukrajinská.136 Ukrajinci mají jednoho 

zástupce, zatímco Vietnamci nejsou zastoupeni.  

 

                                                 
133 Vláda České republiky, op cit 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Statut Rady vlády pro národnostní menšiny, § 3 
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3.3.2. Jiné centrální instituce 

 

Na ústřední úrovni jsou dva stálé výbory složené ze členů Rady: Výbor Rady pro dotační 

politiku a Výbor Rady pro spolupráci s orgány samosprávy. Navíc existují dočasné pracovní 

skupiny. V současnosti je jimi pracovní skupina Rady pro rozhlasové národnostně menšinové 

vysílání a pracovní skupina Rady pro televizní národnostně menšinové vysílání. 

 

3.3.3. Místní instituce 

 

Na místní úrovni (tedy na úrovni obcí a krajů) jsou menšiny zastoupeny v místních 

zastupitelských sborech za předpokladu, že je v oblasti dostatečný počet menšinových 

příslušníků. Výbory pro menšiny na úrovni obcí a krajů jsou koordinovány Výborem Rady 

pro spolupráci s orgány samosprávy. Výbor pro národnostní menšiny je zřizován v každé obci, 

kde se 10% občanů hlásí k národnosti jiné než české. 137  V krajích je třeba pouze 5% 

menšinových občanů. 138  V ČR je 47 obecních a 14 krajských výborů pro menšiny a 

Vietnamci ani Ukrajinci nejsou zastoupeni ani v jednom.139 

                                                 
137 Zákon o obcích, č. 128/2000 Sb., § 117 
138 Zákon o krajích č. 129/2000 Sb., § 78 
139 Rada vlády pro národnostní menšiny, op cit 
 



 36 

 

3.4. Legislativa upravující menšinová lingvistická práva 

 

3.4.1. Práva zaručená Listinou 

 

Nejobecnější úpravu lingvistických práv národnostních menšin upravuje Listina.140 Listina 

obsahuje obecnou nediskriminační klauzuli, která se vztahuje na členy jakékoli národnostní 

menšiny. Další relevantní ustanovení zaručují právo na rozvoj menšinové kultury, rozšiřování 

a přijímání informací v mateřském jazyce, vzdělání v mateřském jazyce a použití mateřského 

jazyka v jednání se státními úřady. Tato specifická ustanovení odkazují na běžné zákony, co 

se týče využití těchto práv. Mezi prováděcí zákony, které se týkají lingvistických práv, patří 

zákon o právech příslušníků národnostních menšin, školský zákon a další. 

 

3.4.2. Práva zaručená Zákonem o právech příslušníků národnostních menšin 

 

Zákon o právech příslušníků národnostních menšin specifikuje podrobnosti týkající se 

lingvistických práv. Zákon jasně rozlišuje mezi národnostními menšinami, které „tradičně a 

dlouhodobě žijí na území ČR“141 (tedy tradičními menšinami) a dalšími menšinami (tedy 

imigrantskými).  

 Všechny menšiny jsou oprávněny používat osobní jména v souladu s gramatickými 

pravidly svého jazyka a je jim zaručeno právo prosazovat svou kulturu a rozšiřovat a přijímat 

informace ve svém jazyce.  

 Tradiční menšiny mají navíc právo používat vícejazyčné názvy a označení, používat 

menšinový jazyk v jednání  s úřady a při volbách, vzdělávat se v menšinovém jazyce, zakládat 

soukromé školy, kde se vyučuje v menšinovém jazyce, a využívat státní granty na podporu 

své kultury a na přijímání a rozšiřování informací ve svém jazyce. Zákon nevyjmenovává, 

které menšiny jsou tradiční. 

 Ukrajinci ani Vietnamci nejsou na území ČR tradičně usazeni. Proto by obě tyto 

skupiny měly spadat do kategorie, se kterou se zachází méně příznivě, pokud k takovému 

zacházení nevedou objektivní důvody. Podle menšinového zákona nejsou explicitně 

oprávněné k vzdělávání v menšinovém jazyce (ani v soukromých školách) a ani nejsou 

                                                 
140 Listina základních práv a svobod, č. 2/1993 Sb. 
141 Menšinový zákon, § 8 
 



 37 

výslovně oprávněné k přijímání státní podpory na aktivity propagující jejich kulturu. Podle 

těchto právních kritérií jsou Vietnamci ve stejné pozici jako Ukrajinci. Avšak v praxi se 

Vietnamcům a Ukrajincům nedostává stejného zacházení ve smyslu poskytování financování 

na kulturní aktivity. 

 

3.4.3. Práva zaručená školským zákonem 

 

Školský zákon142 obsahuje podrobná ustanovení týkající se vzdělávání v menšinovém jazyce 

poskytovaného státem. Tento zákon je příznivější k imigrantským komunitám než menšinový 

zákon. Nerozlišuje mezi nimi a tradičními menšinami. Státní orgány mají povinnost 

poskytovat vzdělávání v menšinovém jazyce v obcích, kde je splněn požadavek minimálního 

počtu žáků, kteří jsou příslušníky menšiny. K tomu, aby bylo umožněno vzdělávání  

menšinovém jazyce, je třeba následující počet žáků: deset žáků v ročníku ke zřízení třídy 

v menšinovém jazyce na základní škole, dvanáct žáků v průměru v každé třídě na zřízení celé 

školy v menšinovém jazyce, 12 žáků na zřízení třídy na střední škole a 15 žáků v průměru 

v každé třídě na střední škole pro zřízení celé střední školy s výukou v menšinovém jazyce. 

V případě, že není toto minimální číslo splněno, může ředitel školy se souhlasem zakladatele 

fakultativně určit předměty nebo jejich části, které budou vyučovány dvojjazyčně.143 

 Školský zákon je tedy velkorysejší než menšinový zákon. Zatímco vietnamská a 

ukrajinská komunita nejsou podle menšinového zákona oprávněné ani ke zřizování 

soukromých škol, jsou podle školského zákona teoreticky oprávněné k zřízení státem 

financovaných škol s výukou ve svém jazyce, za předpokladu dostatečného počtu žáků, kteří 

jsou mluvčími daného jazyka. 

 Kromě ustanovení o vzdělávání příslušníků menšin obsahuje školský zákon také 

ustanovení o vzdělávání cizinců (tedy občanů jiných států). Cizinci žijící na území ČR jsou 

oprávněni k předškolnímu, základnímu, střednímu  a vyššímu odbornému vzdělání za 

stejných podmínek jako čeští občané.144 Rozdíl mezi českými občany vietnamské a ukrajinské 

národnosti a vietnamskými  a ukrajinskými občany tedy spočívá v právu vzdělávat se 

v mateřském jazyce. Zatímco vietnamští a ukrajinští občané jsou oprávněni k bezplatnému 

                                                 
142 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, č. 561/2004 Sb. 
143 Školský zákon, § 14 
144 Školský zákon, § 19 
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vzdělávání v českém jazyce a za stejných podmínek jako čeští občané, nejsou oprávněni 

k vzdělávání ve vietnamském či ukrajinském jazyce. 

 

3.4.4. Práva zaručená bez ohledu na příslušnost k menšině 

 

Právo na tlumočníka v soudním řízení je zaručeno mluvčím cizích jazyků bez ohledu na 

příslušnost  tradiční menšině a bez ohledu na občanství. Podle Listiny každý, kdo „prohlásí, 

že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka“.145 Toto právo je rozvedeno 

v občanském soudním řádu146: „Účastníku, jehož mateřštinou je jiný než český jazyk, soud 

ustanoví tlumočníka, jakmile taková potřeba vyjde v řízení najevo.“147 Podobné pravidlo je 

uzákoněno v trestním řádu148: „Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je oprávněn 

používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o 

kterém uvede, že ho ovládá.“149 

 Lidé ukrajinské a vietnamské národnosti by se proto v ČR při soudním řízení neměli 

setkávat s žádnými jazykovými obtížemi. V případě, že prohlásí, že neovládají češtinu, je jim 

přidělen tlumočník, bez ohledu na jejich občanství. 

 

3.5. Státní financování kulturních aktivit 

 

3.5.1. Financování kulturních aktivit národnostních menšin – právní úprava 

 

Státní financování menšinové kultury a rozšiřování a přijímání informací menšinových jazyků 

je upraveno nařízením vlády o dotacích ze státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin 

(dále jen „nařízení o dotacích“)150. Toto nařízení specifikuje instituce, které jsou zodpovědné  

za rozhodování o menšinách, a celkově určuje pravidla pro rozdělování grantů. Nařízení 

rozlišuje mezi imigrantskými a tradičními menšinami.  

Rada vlády pro národnostní menšiny hraje klíčovou úlohu v procesu výběru uchazečů 

o přidělení státní podpory podle nařízení o dotacích. Celý proces řídí poskytovatel (tedy 

                                                 
145 Čl. 37 (4) 
146 Zákon č. 99/1963 Sb. 
147 § 18 
148 Zákon č. 141/1961 Sb. 
149 § 2 
150 Nařízení vlády 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu 
na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity 
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Ministerstvo kultury ČR), ale Rada ovlivňuje celkovou velikost rozpočtu a také termín konání 

výběrového řízení. Přihlášky do výběrového řízení jsou navíc posuzovány komisemi, jejichž 

členy jmenuje právě Rada.151 Z toho vyplývá, že Vietnamci mohou být ve výběrovém řízení 

oproti ostatním etnickým skupinám (například Ukrajincům) znevýhodněni v důsledku toho, že 

nejsou zastoupeni.  

Podpora podle nařízení o dotacích může být kategorizována na dvě oblasti. Zaprvé, 

všem menšinám by se mělo dostat podpory na rozvoj jejich kultury, tradic a jazyků. Zadruhé, 

zvláštní důraz je kladen na jazyky tradičních menšin, konkrétně na rozšiřování a přijímání 

informací v mateřském jazyce a vzdělávání v jazyce menšiny.152 

 

3.5.2. Financování kulturních aktivit národnostních menšin – praxe 

 

V souladu s nařízením o dotacích jsou zveřejňovány seznamy úspěšných uchazečů o státní 

podporu na internetových stránkách vlády. 153  Praxe se nedrží právního rozlišení mezi 

tradičními a imigrantskými komunitami, jak je nastíněna v menšinovém zákoně. Vládní praxe 

je velkorysejší než právní úprava, a v důsledku toho získávají někdy i imigrantské etnické 

skupiny podporu, která by právně měla připadnout pouze tradičním menšinám.  

V první oblasti (tedy podpora kultury, ke které jsou oprávněné všechny menšiny), jsou 

pravidelně na seznamu podpořených menšinových skupin ty, které jsou zastoupené v Radě. 

V roce 2007 byly podpořené projekty těchto menšin: Bulhaři, Chorvaté, Maďaři, Němci, 

Poláci, Rumuni, Rusové, Rusíni, Řekové, Slováci a Ukrajinci (tedy ty, které jsou zastoupené 

v Radě) a dále Židé a mnohonárodnostní skupiny. 

V druhé oblasti (tedy vzdělávání a média, oblast financování, které je právně zaručené 

pouze tradičním menšinám) jsou žádosti  o podporu vzdělání vzácné. Častější jsou žádosti o 

podporu médií a jejich činnosti v menšinovém jazyce. V roce 2005 154  požádaly o 

financování výuky v menšinovém jazyce pouze polské školy. Konkrétně žádaly financování 

na kulturní a sportovní aktivity svých žáků. Tyto žádosti byly úspěšné. Žádosti o podporu 

periodik a rozhlasového a televizního vysílání v menšinovém jazyce jsou naproti tomu 

poměrně frekventované. Pravidelně je podávají všechny menšinové skupiny reprezentované 

v Radě. Všechny tyto skupiny, včetně těch, které nejsou tradiční (bulharská, řecká, ukrajinská, 

                                                 
151 Nařízení o dotacích, §2-7 
152 Nařízení o dotacích, §1 
153 Ministerstvo kultury, op cit 
154 Nejnovější přístupné informace ohledně této oblasti financování pochází z roku 2005 
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srbská atd.) získaly v roce 2007 financování. Zatímco Vietnamci vydávají periodika ve svém 

jazyce, nejsou úspěšní v žádostech o financování.  

Podle menšinového zákona i nařízení o dotacích má být vzdělání v menšinovém 

jazyce i rozšiřování  přijímání informací v menšinovém jazyce podporováno státem pouze 

v případě tradičních menšin. Ve skutečnosti však stát finančně podporuje rozšiřování  

přijímání informací v jazyce všech menšin, včetně těch, které vstoupily na území ČR ve 20. 

století a neměly by proto být považované za tradiční (tedy Řekové, Ukrajinci atd.). Seznam 

financovaných menšin je téměř shodný se seznamem menšin zastoupených v Radě a rozlišení 

mezi tradičními imigrantskými menšinami je očividně rozostřené. Příslušníci Vietnamské 

menšiny nejsou úspěšní v žádostech o podporu. Protože je však jejich postavení podobné 

postavení Ukrajinců, měli by získávat stejnou finanční podporu. 

 

3.5.3. Financování aktivit cizinců 

 

Vietnamská etnická skupina pravidelně žádá o financování v rámci „Programu na podporu 

integrace cizinců žijících v ČR“, kterou spravuje Ministerstvo kultury. Dalšími žadateli jsou 

různá mnohonárodnostní občanská sdružení a organizace etnických skupin, jejichž členové 

jsou na území ČR málo početní (například Arméni, Indonésané, Kurdové atd.). Vietnamské 

sdružení „Klub Bambus“ bylo jedním z žadatelů v tomto programu v roce 2006. 155  Klub 

Bambus žádal o granty na dva projekty: „Kulturně vzdělávací odpoledne zaměřené na 

zlepšení znalostí kultury a tradic českého národa pro vietnamské děti“ a „oslava 

nejvýznamnějšího svátku vietnamských dětí zahrnující sociální a kulturní programy“. Tento 

druhý projekt byl úspěšný a získal 50% žádané částky.156 

 

3.6. Závazky vyplývající z mezinárodního práva 

 

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků byla podepsána v ČR v roce 2000, 

ratifikována v roce 2006 a nabyla pro ČR účinnosti 1. března 2007. Podle části II jsou 

chráněny čtyři jazyky: němčina, polština, romština a slovenština. Část III se vztahuje na 

polštinu a slovenštinu.157 

                                                 
155 Nejnovější přístupné výsledky 
156 Ibid. 
157 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (2007), “Ministerstvo zahraničních věcí”, 
http://www.mzv.cz/, datum nahlížení 1. 4. 2007 
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 Další menšinové jazyky jsou chráněny podle Rámcové úmluvy na ochranu 

národnostních menšin, která byla podepsána v roce 1995, ratifikována v roce 1998158 a pro 

ČR vstoupila v platnost 1. 4. 1998159 . Podle Ministerstva vnitra ČR jsou těmito jazyky 

bulharština, chorvatština, řečtina, maďarština, ruština, rusínština, srbština a ukrajinština.160 

Ministerstvo vnitra nezmiňuje právní režim který by se měl vztahovat na vietnamský jazyk, 

na rozdíl od ukrajinského jazyka. 

                                                 
158 Council of Europe, „Framework Convention for the Protection of National Minorities“, 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=157&CL=ENG, datum nahlížení 6. 9. 2008 
159 Zákon 96/1998 Sb. o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin 
160 Jirasová, Martina, Pospíšil, Milan and Sulitka, Andrej (2005), “Česká republika v přípravě na ratifikaci 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků”, http://www.mvcr.cz/casopisy/ 
s/2005/46/tema1.html, datum nahlížení 27. 3. 2007 
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3.7. Rozdíly v zacházení 

 

Srovnání faktického postoje k oběma sledovaným komunitám ukazuje, že některé státní 

instituce poskytují ukrajinské komunitě více výhod, než společenství vietnamskému. První 

rozdíl spočívá v zastoupení v Radě. Vietnamci, kteří nejsou zastoupeni, na rozdíl od 

Ukrajinců, mají obtížnější přístup ke státnímu financování na své kulturní aktivity a nejsou 

jednou z oficiálně uznávaných menšin. Druhý rozdíl spočívá v podpoře jejich kulturních 

aktivit. Vietnamci na rozdíl od Ukrajinců nezískávají státní finanční podporu, kromě 

financování zaměřeného na integraci cizinců. Je třeba připomenout, že Vietnamci o podporu 

ani nežádají, je však otázka, zda o ni nemají skutečně zájem, či jestli jsou si předem jistí 

neúspěchem. 

 

3.8. Srovnání názorů zástupců Vietnamců a Ukrajinců žijících v ČR 

 

3.8.1. Cíl rozhovorů 

 

V mezinárodním právu i v literatuře jsou nesrovnalosti v názorech ohledně toho, jakou 

politiku by měly státy zaujmout vzhledem k imigrantským komunitám a jejich lingvistickým 

právům. Menšinová politika ČR odráží tyto teoretické  a právní neshody. Na právní úrovni (v 

menšinovém zákoně) se rozlišuje mezi tradičními a imigrantskými menšinami. Na praktické 

úrovni však není zřejmé, jak by se mělo právo interpretovat a které etnické skupiny lze 

považovat za tradiční menšiny. Zaprvé, i s cizinci se někdy zachází stejně příznivě jako 

s menšinovými příslušníky (tedy českými občany). Zadruhé, s některými menšinami, které 

mohou být stěží považovány za tradiční, se jako s tradičními zachází. Vietnamská a 

Ukrajinská komunita v ČR byly zvoleny pro srovnání a pro poukázání na fakt, že politika ČR 

vzhledem k těmto dvěma skupinám je nekonzistentní. Přestože jsou si tyto dvě komunity 

podobné v početnosti, zeměpisném rozložení, organizaci jako menšina a historii usazování na 

území ČR, s Ukrajinci se zachází příznivěji. Klíčové osoby v obou komunitách byly požádány 

o rozhovor, aby objasnily postoje a preference menšinových organizací v oblasti 

lingvistických práv. 
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3.8.2. Proces rozhovorů 

 

Kvalitativní rozhovory byly uskutečněny s vedoucími osobami ukrajinské a vietnamské 

komunity v ČR: s panem Le Minh Cau, který je místopředsedou Svazu Vietnamců v ČR, a 

s panem Viktorem Rajčincem, který je prezidentem Ukrajinské iniciativy v ČR. Rozhovory se 

konaly v kancelářích těchto dvou organizací a byly vedeny v českém jazyce. Dotazovaní měli 

otázky k dispozici předem a rozhovory byly nahrávány. Dotazovaní byli také upozorněni, že 

jejich názory budou zpracovány v diplomové práci. 

Otázky byly seřazeny do čtyř souborů. První soubor otázek se týkal přístupu 

k menšinovému a většinovému jazyku, veřejnému a soukromému vzdělávání v menšinovém 

jazyce a možnostem výuky češtiny. Druhý soubor otázek směřoval k organizaci kulturních 

aktivit s cílem zachovat si menšinovou kulturu a prezentovat tuto kulturu většině. Třetí soubor 

otázek se týkal názorů imigrantů na práva, která jsou specificky vyhrazena tradičním 

menšinám, jako je právo na vícejazyčné názvy a označení a právo na použití menšinového 

jazyka při jednání se státními úřady a ve volbách. 

 Tato sekce pojednává jednotlivě o těchto čtyřech souborech otázek. U každé otázky se 

explicitně vysvětluje, proč byla dotazována. Následuje odpověď vietnamského a ukrajinského 

zástupce. Následně jsou oba názory krátce srovnány. 
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3.8.3. Přístup k menšinovému  většinovému jazyku 

 

První soubor otázek se týkal vzdělávání v menšinovém jazyce a přístupu k vyučování češtiny. 

Cílem bylo zjistit, jestli menšiny mají zájem na státních zásazích v těchto záležitostech a jestli 

tyto rozdíly ve státním zacházení jsou vysvětlitelné rozdíly v jejich přístupech.  

 

Menšinové jazyky jako jazyky výuky 

 

Respondenti byli tázáni, jestli považují za výhodné, aby se děti vzdělávaly v menšinovém 

jazyce, vzhledem k jejich další kariéře, vzdělávání a zaměstnání. Cílem těchto dotazů bylo 

zjistit, jestli je na straně menšin poptávka po takových lingvistických právech. Je totiž snadno 

představitelné, že zakládání škol, kde se vyučuje v menšinovém jazyce, není pro tyto etnické 

skupiny vůbec prioritou.  

 Pan Cau řekl, že použití Vietnamštiny jako vzdělávacího jazyka pro všechny by bylo 

nevýhodou. Zmínil, že všechny zkoušky (například přijímací zkoušky na vysokou školu) se 

konají v českém jazyce, a proto by se mělo vietnamským dětem poskytnout co nejvíce 

možností učit se česky. Pan Cau také zmínil, že by se děti měly učit vietnamštinu jako svůj 

druhý jazyk, aby svou mateřštinu nezapomněly. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že pan 

Cau očividně zmínil potřebu učit se vietnamsky, protože byl na toto explicitně dotázán. Jeho 

primárním zájmem je jednoznačně výuka češtiny.  

 Ukrajinci projevují silný zájem na výuce ukrajinštiny. Podle pana Rajčince by bylo 

ideální, kdyby byla založena celá ukrajinská základní škola, kde by se všechny předměty 

vyučovaly v ukrajinštině. Pan Rajčinec popsal četné pokusy své organizace o založení takové 

školy a zmínil finanční nesnáze a problémy s byrokracií spojené  s těmito snahami. V tom, co 

pan Rajčinec rozuměl pojmem „menšina“, byla určitá nepřesnost. Pan Rajčinec vyjádřil názor, 

že děti, jejichž rodiče se plánují vrátit zpět na Ukrajinu, by měly mít určitě možnost vzdělávat 

se v ukrajinštině. Nedržel se tedy právní definice menšiny, která je spojená s občanstvím. 

 Vietnamci mají menší zájem na výuce menšinového jazyka než Ukrajinci. Vietnamci 

mají převážně zájem na přizpůsobení se české kultuře a na uspění ve většinové společnosti. 

Ukrajinci naopak vidí hodnotu v zachování si svého jazyka.  
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Obecné či speciální školy 

 

Druhá otázka se týkala vzdělávání v menšinovém jazyce. Dotazovaní se měli vyjádřit, jestli 

by se jejich jazyk měl vyučovat ve speciálních školách (například v nedělních školách) nebo 

jestli by dávali přednost výuce menšinového jazyka ve státních základních školách. 

 Pan Cau řekl, že by se vietnamština neměla vyučovat v základních školách jako 

součást obecných osnov. Zmínil, že by se děti měly učit vietnamsky jen jako cizí jazyk, aby 

nezapomněly svou mateřštinu. 

 Pan Rajčinec projevil mnohem výraznější zájem o výuku menšinového jazyka a o 

zakládání škol, kde by se vyučovalo v ukrajinštině. Popsal ukrajinskou základní školu, která 

už je založena: tato škola je financována ze školného, které platí rodiče žáků a 

z příležitostných darů Ukrajinské iniciativy. Rajčinec vyjádřil silný zájem na získávání 

státních podpor. Zmínil, že Ukrajinská iniciativa má plány na přesvědčení státu, aby se 

v těchto otázkách více angažoval. 

 Vietnamci projevili slabší zájem na vyučování imigrantských dětí jejich jazyku. Ve 

srovnání s Ukrajinci jsou Vietnamci více motivováni praktickými ohledy, a proto mají větší 

zájem učit se česky. Zatímco Ukrajinci mají podrobné plány ohledně formy vzdělávání 

v menšinovém jazyce, Vietnamci to nepovažují za prioritu. Pan Cau pouze zmínil potřebu 

vyučovat vietnamštinu, protože na to byl explicitně dotázán. 

 

Přístup k většinovému jazyku 

 

Příležitost učit se většinový jazyk je jedním z lingvistických práv. Dotazovaní měli odpovědět, 

jestli si myslí, že by měli menšinoví příslušníci mít lepší přístup k výuce češtiny.  

 Vietnamci vyjádřili výrazný zájem na výuce češtiny. Přizpůsobení se většině se 

ukázalo jako jejich primární zájem. Podle pana Cau: „Vzhledem k tomu, že se například 

skládají zkoušky, potřebují k tomu češtinu.“ 

 Ukrajinci se také zajímají o výuku češtiny. Pan Rajčinec zvláště zmínil nespokojenost 

se státní aktivitou v této oblasti. Zmínil, že Ukrajinci jsou znevýhodněni, když mají jednat 

s imigračními úředníky, kteří jejich situaci často zneužívají. Navrhl, aby státy poskytovaly 

kurzy češtiny a příručky pro nově příchozí. Podobně jako v odpovědi na první otázku, pan 

Rajčinec se ani zde nedržel právní definice „menšiny“. Namísto menšinových příslušníků, 
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kteří jsou občany a kteří jsou trvale usazeni na území ČR, se primárně zajímal o zahraniční 

dělníky, kteří pobývají na území ČR dočasně. 

 Obě komunity vyjádřily potřebu lepší příležitosti vyučovat se češtině. Zatímco 

Vietnamci projevovali větší zájem, protože se v ČR chtějí usadit trvale a uspět ve většinové 

společnosti, Ukrajinci se projevili spíše záměr ulehčit situaci zahraničních dělníků.  

 

3.8.4. Organizace kulturních aktivit pro českou většinu 

 

Tento soubor otázek se opíral o skutečnost, že Vietnamci mají tendenci organizovat méně 

kulturních aktivit než Ukrajinci. Ukrajinci také často získávají státní financování na své 

aktivity, na rozdíl od Vietnamců. Cílem tohoto dotazování bylo zjistit důvod pro malou 

aktivitu Vietnamců. Jedním možným vysvětlením je, že Vietnamci nemají zájem na udržení 

své kultury, prezentování této kultury většině a zapojení této kultury do většinové společnosti. 

V takovém případě by bylo ospravedlnitelné neposkytovat jim příležitosti k financování. 

Dalším možným vysvětlením by mohlo být, že česká veřejnost se o vietnamskou kulturu 

nezajímá. Je snadno představitelné, že Češi mají větší zájem o kulturu Ukrajinců a jiných 

etnických skupin evropského původu než kultury pocházející z asijských zemí, které jsou 

české společnosti vzdálenější. 

 

Praktické problémy a finanční podpora od státu 

 

Dotazovaní se měli vyjádřit, jestli jejich organizace mají zájem získávat státní podporu na své 

kulturní aktivity. Vietnamci většinou nežádají o státní granty, zatímco Ukrajinci žádají častěji 

a jejich žádosti jsou většinou úspěšné. Jeden možný důvod může být nedostatečný zájem 

Vietnamců o státní financování. Další možné zdůvodnění by mohlo být, že Vietnamci mají 

zájem, ale stát je nechce podporovat tolik jako Ukrajince. Proto je představitelné, že jsou 

obvykle neúspěšní a ztrácí zájem podávat další přihlášky.  

Pan Cau prohásil, že Vietnamci nemají zájem na financování. Zmínil pro to dva 

důvody. Zaprvé, kritéria a postupy pro podávání přihlášek nejsou jasně vymezené. Podle pana 

Cau jsou přihlášky Vietnamců často neúspěšné a často neobdrží přiměřeně zdůvodněnou 

odpověď. Zadruhé, pan Cau přiznal, že žádosti podávané vietnamskými organizacemi jsou 

často v nesouladu s formáními požadavky (Vietnamci je podávají opožděně atd.). Pan Cau 

navíc zmínil, že není pravda, že vietnamské organizace nežádají o granty. Jako důkaz uvedl 

nekoherentní informaci, že vietnamští imigranti žádají o financování kurzů češtiny.  
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 Pan Rajčinec také prohlásil, že jeho organizace nemá zájem na státní podpoře. Hlavní 

obtíž, se kterou se Ukrajinci setkávají, když žádají o státní podporu, je fakt, že stát od nich 

vyžaduje, aby si našli ještě další přispěvatele. Stát většinou poskytuje sedmdesátiprocentní 

financování a žádá od menšin, aby si na zbytek nákladů vyhledaly dodatečné zdroje. Pan 

Rajčinec řekl, že stát vlastně od jeho organizace tímto způsobem vyžaduje, aby žebrala. Obě 

skupiny vyjádřily zájem na finanční podpoře státu.  

Vietnamci projevili nejasnosti ohledně postupů, které se uplatňují při podávání žádostí 

o státní finance a ohledně kritérií, podle kterých se vybírají úspěšní žadatelé. Vietnamci jevili 

méně vážný zájem než Ukrajinci. Zatímco Ukrajinci zmínili skutečné problémy s procedurou 

podávání žádostí, Vietnamci bývají očividně neúspěšní vlastní vinou. 

 

Zájem na organizaci menšinových kulturních aktivit pro Čechy 

 

Oba menšinoví předáci byli dotázáni, jestli jejich organizace mají zájem na organizování 

kulturních aktivit s cílem prezentovat svou kulturu většině.  

 Pan Cau řekl, že Vietnamci mají zájem organizovat kulturní aktivity a sdílet svou 

kulturu. Nezmínil však žádnou konkrétní akci (kromě jednoho divadelního představení), která 

by mohla být zorganizována. Když byl dotázán na detaily kulturních aktivit, začal náhle 

mluvit o kurzech češtiny pro Vietnamce. Pan Cau také řekl, že kulturní aktivity jsou 

inzerovány obecné veřejnosti. Nakonec ale vyšlo najevo, že taková propagace se děje 

prostřednictvím webových stránek, které jsou přístupné pouze ve vietnamštině. Pan Cau dodal, 

že Svaz Vietnamců pracuje také na českých webových stránkách, ale tento dovětek zřejmě 

vyslovil, protože se to v té situaci hodilo. 

  Pan Rajčinec uvedl, že ukrajinské kulturní aktivity jako plesy jsou primárně pořádané 

pro Ukrajince. Cílem není sdílet menšinovou kulturu s většinou, ale poskytnout Ukrajincům 

vzpomínku na domov. Podle pana Rajčince jsou typickými účastníky ukrajinských aktivit 

zahraniční dělníci, kteří mají málo dovolené a nemohou se často vracet domů na Ukrajinu. 

Proto si potřebují připomínat svou kulturu alespoň o víkendech. Pan Rajčinec znovu hovoří o 

zahraničních dělnících jako by byli součástí ukrajinské menšiny, což není v souladu s definicí 

„menšiny“ v menšinovém zákoně. 

 Žádná ze dvou zkoumaných komunit neorganizuje aktivity pro českou většinu. 

Ukrajinci to však narozdíl od Vietnamců otevřeně přiznávají. 
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Zájem Čechů o menšinovou kulturu 

 

Oba zástupci menšin byli dotazováni, jestli se jim zdá, že Češi jeví zájem o jejich kulturu. Pan 

Cau odpověděl, že Češi většinou nemají zájem. Zmínil, se zklamáním v hlase, že některá 

česká média byla pozvána, aby se účastnila vietnamských kulturních aktivit, ale ona toto 

pozvání nepřijala. Některá ani na pozvání neodpověděla a neomluvila svou nepřítomnost. Pan 

Cau také řekl, že někteří „čeští partneři“ se účastnili některých menšinových aktivit, ale 

nespecifikoval tyto aktivity ani „partnery“. Celkově se zdálo, že Vietnamcům se jeví Češi 

jako nezainteresovaní na jejich kultuře. 

 Pan Rajčinec prohlásil, že ukrajinské kulturní události většinou nenavštěvují jiní 

účastníci než Ukrajinci. Prohlásil, že jediní Češi, kteří se těchto akcí účastní, jsou manželé 

Ukrajinců: „Oni  potřebují vidět a slyšet svou kulturu. Proto tyto akce navštěvují hlavně 

Ukrajinci. I Češi navštěvují tyto akce, ale to jsou většinou ti, kteří žijí ve smíšených 

manželstvích. Oni přicházejí s nimi. Oni přicházejí se svým manželem nebo manželkou.“ 

 Z pohledu obou menšinovým předáků mají Češi rovný nezájem o kulturu Vietnamců i 

Ukrajinců. Oproti panu Cau není pan Rajčinec očividně zklamaný nedostatkem zájmu české 

většiny. 

 

3.8.5. Práva tradičních menšin 

 

Podle zákona o právech příslušníků národnostních menšin jsou určitá práva speciálně 

vyhrazená menšinám, které tradičně a dlouhodobě žijí na území ČR. Tato práva zahrnují 

vícejazyčné názvy a označení a právo na použití menšinového jazyka v jednání se státními 

úřady, ve volbách atd. V praxi však vzhledem k nekonzistentní politice státu tato práva 

využívají i etnické skupiny, které lze sotva považovat za tradiční. Třetí soubor otázek měl za 

účel zjistit, jestli se menšiny setkaly s nějakými praktickými problémy vzcházejícími 

z právního rozlišení mezi tradičními  a imigrantskými komunitami.  

Pan Cau řekl, že vietnamská etnická skupina se setkává s mnohem závažnějším 

základním problémem. Nejen že nemají práva tradičních menšin, ale nejsou ani uznáváni za 

menšinu: „.Takhle, tam je takový problém: Vietnamská komunita není uznaná za národnostní 

menšinu.“161 Pan Cau vyjádřil znepokojení, že kritéria, která musí etnická skupina splnit, aby 

                                                 
161  
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byla uznána za menšinu, nejsou zřejmá. Popsal, že Svaz Vietnamců připravil petici, aby byla 

vietnamská menšina uznána. Tato petice nebyla úspěšná: „Je nás tady kolem 400 000 a první 

Vietnamci přišli kolem 50. a 60. let. A z toho důvodu jsme připravili takový projekt, ale 

nevíme, jaká jsou kritéria, aby nás uznali za národnostní menšinu. Nikdo nám neodpověděl, 

na co jsme se ptali.“  

 Pan Rajčinec nepovažuje tato práva za podstatná pro ukrajinskou komunitu. Řekl, že 

názvy a označení v Ukrajinštině by nebyly proveditelné, protože osídlení ukrajinské komunity 

není kompaktní. Navíc to ani nepovažuje za žádoucí. Co se týče použití ukrajinštiny v jednání 

se státními úřady a při volbách, zmiňoval se pan Rajčinec pouze o porozumění a prohlásil, že 

je nezbytné, aby obviněný v soudním řízení rozuměl češtině. Dále zmínil, že tyto požadavky 

budou za pár let bezpředmětné, protože většina Ukrajinců bude v té době rozumět česky. 

Rajčinec byl dotázán, jestli by se ukrajinština měla používat i když to není nezbytné 

k porozumění, tedy jen pro udržení kulturní identity a poskytnutí formálního uznání 

menšinovému jazyku. Řekl, že by byl potěšen, kdyby byla možnost používat ukrajinštinu při 

oficiálních příležitostech, ale že Ukrajinská iniciativa není ochotna vynaložit příliš mnoho 

energie na tento účel: „Není to naše priorita v tom smyslu, že by se o to bojovalo. Nějakým 

nesmyslným tvrdým způsobem, já myslím, že ne. Ale potěšilo by to. Ale to víte, to musí i stát 

v tom něco podniknout.“ 

 Žádná ze dvou zkoumaných skupin to nechápe jako problém, že nemají práva 

specificky vyhraněná pro tradiční menšiny. Oba leadeři prohlásili, že jejich organizace má 

závažnější problémy. Tyto problémy však byly rozdílného druhu. Vietnamci bojují za uznání 

své komunity jako menšiny, což je základní předpoklad pro využívání práv menšin, včetně 

těch práv, která mají za cíl spíše symbolické uznání než praktické cíle. Ukrajinci naproti tomu 

mají spíše zájem na právech, která by jim zjednodušila praktické problémy. Přestože jsou, 

narozdíl od Vietnamců, na úrovni, kdy by mohli bojovat za svá symbolická práva, nemají o to 

zájem. 

 

3.8.6. Zastoupení v Radě 

 

Ukrajinci, narozdíl od Vietnamců, jsou zastoupeni v Radě. Toto jim může usnadnit přístup ke 

kulturním a zvláště lingvistickým právům. Reprezentace totiž umožňuje přístup k financování. 

Poslední dvě tázané otázky tedy měly za cíl posoudit, jestli se tyto dvě skupiny liší ve svém 

pohledu na použitelnost reprezentace, a jestli tyto rozdíly opodstatňují rozdíl v jejich pozici. 



 50 

Oba předáci byli tázáni, jestli považují reprezentaci v Radě za použitelnou a jestli si myslí, že 

tato reprezentace zdůvodňuje rozdílnost jejich postavení. 

 Pan Cau byl konkrétně tázán, jestli by si přál, aby Vietnamci byli zastoupeni. Pan 

Rajčinec byl tázán, zda jsou Ukrajinci spokojení s formou zastoupení, kterou jim Rada 

poskytuje, nebo jestli by si přál nějaký jiný druh zastoupení. Tato otázka byla položena, 

protože je snadno představitelné, že důvod, proč Vietnamci nejsou zastoupeni je prostě fakt, 

že je zastoupení neláká, a proto se nepokouší být zastoupeni.  

 Pan Cau odpověděl, že Vietnamci považují zastoupení v Radě za užitečné. Rádi by 

byli zastoupeni a nejsou si jisti, proč jim to není umožněno: „Taky by mě to zajímalo, proč 

nám tohle nepřibližují.“162 Pan Cau se dále zabýval problémem, proč vlastně není vietnamská 

národnost uznaná za národnostní menšinu. Řekl, že má pocit, že hlavními kritérii je počet 

menšinových členů, procento lidí s českým občanstvím mezi těmi, kteří se hlásí k vietnamské 

národnosti, či počet let, po která má být komunita usazena na našem území. Vietnamský Svaz 

si není jistý, jaká kritéria jsou rozhodná a státní úřady se zdráhají odpovídat na otázky na toto 

téma. Pan Cau předpokládá, že hlavním důvodem, proč nejsou Vietnamci uznáni jako 

menšina, je skutečnost, že jsou Asiaté. Toto je jediný rozdíl mezi nimi a například Řeky či 

Srby, kteří jsou relativně noví na českém území a jejichž počet je srovnatelný s počtem 

Vietnamců, a přesto mají zastoupení: „No, ale to jsou Evropané, že ano. A my jsme z Asie. 

Protože, jak vám říkám, existují kritéria, aby nás uznali, ale nevím, jak je zjistit, kam a na 

koho se mám obrátit.“163 

 Pan Rajčinec řekl, že Ukrajinci nepovažují zastoupení v Radě za nijak zvlášť užitečné. 

Měl námitky k aktivitám Rady a k úkolům, které jsou ukládány na menšinové zástupce 

v Radě. Zaprvé vyjádřil nespokojenost s hlavní aktivitou Rady, kterou je publikace zpráv. 

Ohodnotil vydávání všech takových knih jako nesmyslné: „Tady to vidíte. Ono toho vychází 

mnoho. Cizinci v České republice. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR. Já nevím, 

jestli to každého zajímá.“ 164  Na základě toho Rajčinec vyvodil, že Rada je pomalá a 

neefektivní instituce: „Ano, nepracuje se. Je to pomalé. Já myslím, že ta Rada se musí změnit. 

Měl by tam zastupovat někdo jiný. Ti lidé tam kolikrát přijdou a vůbec nevědí, o co jde. 

Takže by měla být nějaká komise, která by to udělala nějak jinak.“ 165  Rajčinec dále 

komentoval četné úkoly, které jsou ukládány menšinovým zástupcům pro účely těchto 

publikací: „Někdo to musí zpracovávat. Podívejte se na to. Všechny podklady musí dávat 
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165 Redakce autorky 



 51 

jednotlivé národnostní menšiny. Čili neustálé zařizování s papíry. Aby to fungovalo, tak oni 

se neustále musí scházet. A jeden člověk to v podstatě nemůže obsáhnout.“166 V důsledku 

toho Rajčinec navrhuje, aby namísto jednoho až tří zástupců pro každou menšinu existovala 

jakási komise složená z více jedinců. 

 Vietnamci považují zastoupení v radě za užitečné a chtěli by být zastoupeni. Ukrajinci, 

kteří zastoupeni jsou, naproti tomu nepovažují takové zastoupení za užitečné. Hodnotí činnost 

Rady jako neefektivní. 

 

3.9. Analýza 

 

Tato sekce analyzuje odpovědi obou zástupců menšin. Cílem je zjistit, jestli rozdílnost jejich 

názorů a postavení jejich komunit opodstatňuje rozdílnost v zacházení s nimi, tedy skutečnost, 

že totéž právo je někdy pro každou skupinu interpretováno rozdílně.  

 U každého bodu je nejprve ohodnoceno, jestli je právo aplikováno na obě skupiny 

stejně. Následně je odhadováno, co mohlo způsobit případnou rozdílnost výkladu. Nakonec 

jsou posouzeny relevantní rozdílnosti v názorech zástupců Vietnamců a Ukrajinců. 

 

3.9.1. Přístup k jazyku 

 

Co se týče vzdělávání v menšinovém jazyce, je právo vykládáno shodně ve státní praxi 

v případě Vietnamců i Ukrajinců. Protože neexistuje dostatečný počet žáků ani jedné z těchto 

komunit, neexistují vietnamské či ukrajinské státní základní školy. Neexistují státem 

financované programy výuky češtiny pro žádnou z těchto skupin a pro jejich příslušníky, kteří 

se chtějí v ČR trvale usadit a stát se českými občany. Rozdíl v pozici těchto dvou etnických 

skupin je, že existuje ukrajinská soukromá škola, kde se vyučuje v ukrajinštině, zatímco 

neexistuje žádná taková vietnamská škola. Tento rozdíl byl vytvořen rozdílností v přístupech 

těchto dvou skupin k jejich jazykům a rozdílnými hodnotami, které tyto skupiny svým 

jazykům přisuzují. 

 Vietnamci nemají převážně zájem na udržení vietnamského jazyka. Spíše se řídí 

praktickými ohledy. Pan Cau stále odkazoval na „instrumentální hodnotu“ jazyka, tedy jazyka 

jako prostředku komunikace a porozumění. Jenom krátce zmínil „intrinzickou hodnotu“167 
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jazyka, tedy „jazyka jako součásti širšího kulturního dědictví“.168 K tomu došlo, když hovořil 

o zachování mateřského jazyka u dětí, ale tento ohled pan Cau očividně považoval za 

nedůležitý vedle potřeby přizpůsobit se české kultuře a uspět v české společnosti.  

 

3.9.2. Kulturní aktivity 

 

Co se týče organizace kulturních aktivit, Ukrajincům se dostává větší pozornosti než 

Vietnamcům. Stát překračuje rámec svých povinností podle práva a poskytuje více, než je ve 

skutečnosti povinnen. Ukrajinci proto pravidelně žádají o granty na své kulturní aktivity a 

často tyto granty získávají, přestože stát je podle práva povinnen poskytovat tyto granty 

tradičním menšinám. Ukrajinci tak získávají podporu na vydávání periodik a pořádání 

festivalů. Z těchto kulturních aktivit benefitují i zahraniční dělníci, kteří v ČR pobývají 

dočasně. 

 Rozdíl mezi zacházením s Vietnamci a Ukrajinci je pravděpodobně způsoben rozdílem 

v přístupech obou těchto skupin. Přestože obě skupiny vyslovily zájem na finanční podpoře 

státu, zdá se, že Vietnamci mají menší zájem na této záležitosti. Tato nesrovnalost by také 

mohla být důsledkem zaujatého postoje státu vzhledem k migrantům evropského a asijského 

původu.  

Vietnamci prohlašují, že mají zájem na státním financování svých kulturních aktivit. 

Je však otázkou, jestli takové prohlášení je pravdivé, vzhledem k tomu, že se dostatečně 

neinformují o podmínkách výběrového řízení a neplánují dopředu, když žádají o granty. 

Vláda na druhou stranu nemá tendenci brát jejich žádosti vážně, vzhledem k tomu, že 

Vietnamci často nezískají formální odpověď na svou žádost. Zdá se, že Vietnamci se obávají 

diskriminace ze strany státu a možná z toho důvodu prohlašují, že jejich akce jsou pořádány 

pro Čechy.  

Ukrajinci také tvrdí, že mají zájem na státní podpoře. Jejich zájem je vážnější v tom 

ohledu, že se podrobně informují o podmínkách získávání financování a o systému podávání 

přihlášek a mají konkrétní návrhy na zlepšení systému. Protože vědí, že toto není kritérium 

pro rozdělování financování, mohou otevřeně přiznat, že tyto aktivity nejsou organizované 

pro Čechy a že se jich Češi neúčastní. Je však také možné, že stát je k Ukrajincům 

pohostinnější, a proto si mohou dovolit hovořit více otevřeně.  

                                                 
168 Ibid. str.  4, překlad autorky 
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3.9.3. Práva zaručená tradičním menšinám 

 

Práva náležející tradičním menšinám jsou odepřena jak Vietnamcům, tak Ukrajincům. Toto je 

jediná oblast, kde se stát přísně drží práva a neposkytuje více, než k čemu je zavázán.  

 Přístup obou skupin k těmto právům je shodně lhostejný. Vietnamci i Ukrajinci 

prohlašují, že mají důležitější starosti. Vietnamci mají na prvním místě zájem na tom, aby 

nebyli uznáni za národnostní menšinu. Upozorňují na to, že neexistují žádná jasná kritéria a 

postupy pro takové uznání. Ukrajinci jsou více zainteresovaní na zachování instrumentální, 

spíše než intrinsické, hodnoty jazyka. Také spíše mají zájem na zaručení práv zahraničním 

dělníkům než skutečným menšinovým příslušníkům (českým občanům ukrajinského původu). 

 

3.9.4. Zastoupení v Radě 

 

Co se týče zastoupení v Radě, je právo interpretováno u Vietnamců a Ukrajinců rozdílně. 

Protože neexistuje výčet národnostních menšin v menšinovém zákoně, je zastoupení v Radě 

jediným indikátorem toho, které etnické skupiny jsou uznané za menšiny. Zatímco Vietnamci 

zastoupeni nejsou, Ukrajinci ano. Zastoupení je spojeno s lingvistickými právy, protože 

usnadňuje financování pro kulturní aktivity. 

 Rozdílnost v zacházení s Vietnamci a Ukrajinci je pravděpodobně důsledkem státní 

neochoty přijmout změny v této záležitosti spíše než rozdíly v přístupu těchto dvou skupin. 

Bylo by nespravedlivé tvrdit, že Vietnamci nejsou zastoupeni, přestože jsou v této oblasti 

neaktivní, přestože jejich neaktivita zajisté také hraje roli.  

 Vietnamci se považují za aktivní v boji za zastoupení. Tvrdí, že podali vládě žádost, 

aby byli uznáni za menšinu, a že už se ptali různých ministerstev na kritéria, podle kterých by 

mohli být uznáni. 

 Skutečnost, že přístup státu je hlavním faktorem pro zastoupení, je zřejmá ve srovnání 

s Ukrajinci: Ukrajinci jsou zastoupeni, přestože hodnotí své vlastní zastoupení jako 

nepoužitelné a nikdy nebyli v této oblasti aktivní. 
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4. Závěr 

 

Lingvistická práva menšin se poslední dobou těšila větší pozornosti než kdykoli předtím. 

Zatím však nebylo dosaženo žádné shody ohledně lingvistických práv imigrantských komunit. 

Mezinárodní společenství zatím nepřijalo žádný jednoznačný závazný právní nástroj, který by 

obsahoval návody pro státy a jejich politiky vzhledem k imigrantům. 

Česká republika je stranou řady instrumentů mezinárodního práva, které ji zavazují 

k poskytnutí ochrany menšinovým jazykům. Konkrétně na základě Deklarace OSN o právech 

osob náležejících k národnostním, etnickým, náboženským a jazykovým menšinám (1992) je 

Česká republika zavázána umožňovat menšinám rozvíjet svou kulturu a jazyk. Také z 

Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (1992) vyplývá pro Českou republiku 

povinnost uznávat, prosazovat, rozvíjet a zachovávat menšinové jazyky. Na základě Rámcové 

úmluvy o ochraně národnostních menšin (1995) zaručuje Česká republika právo rozvíjet 

kulturu a zachovávat prvky národní identity jako je jazyk a kulturní dědictví. Některé závazky 

ohledně menšinových jazyků vyplývající pro ČR z mezinárodního práva jsou ryze praktické.  

Evropská úmluva o lidských právech se zabývá praktickými potřebami jako je porozumění 

jazyku v soudním jednání  a právo na tlumočníka. 

 Tyto mezinárodněprávní závazky se v ČR odrážejí v menšinovém zákoně a ve 

školském zákoně. Praktické otázky spojené s používáním menšinového jazyka jsou také 

upravené v trestním řádu a v občanském soudním řádu. Plnění závazků spojených s ochranou 

menšinových jazyků se také odráží ve faktickém zacházení, například v poskytování finanční 

podpory. 

 V úvodu práce bylo vysvětleno, že v literatuře ani v mezinárodní právní úpravě 

neexistuje shoda ohledně toho, jaké ochrana by se měla poskytnout jazykům imigrantů. 

Zatímco například Evropská charta regionálních či menšinových jazyků a Rámcová úmluva o 

ochraně národnostních menšin zakotvují rozdílné zacházení s jazyky tradičních komunit a 

imigrantů, Všeobecná deklarace lingvistických práv a Všeobecná deklarace o kulturní 

diverzitě naopak kritizují takové rozlišování. 

 Princip rovnosti v mezinárodním právu zavazuje státy k podporování úcty k lidským 

právům bez rozlišení různých kritérií, mezi nimiž je i jazyk či rasa. Tento princip je zakotven 

v řadě mezinárodněprávních instrumentů: v Chartě OSN, ve Všeobecné deklaraci lidských 

práv, v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, v Mezinárodním paktu o 
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hospodářských, sociálních a kulturních právech, v Úmluvě o vyloučení všech forem rasové 

diskriminace a v evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 

V souvislosti s principem proporcionality je však zřejmé, že není proveditelné, aby stát 

zacházel se všemi skupinami stejně. Rozlišování mezi různými národnostními skupinami, 

které je opodstatněné objektivními důvody, jako je jejich počet či jejich aktivita a zájem na 

státních zásazích, není v rozporu se zásadou rovnosti. 

V praxi závisí postavení imigrantských komunit a jejich jazyků hlavně na jejich aktivitě. 

Srovnání názorů vůdčích osobností dvou nejvýznamnějších imigrantských komunit v ČR 

ukazuje, že hlavní důvod, proč se s některými etnickými skupinami zachází méně příznivě, je 

jejich vlastní nezájem na udržování své kultury. 
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7. Přílohy 

7.1. Příloha 1 – otázky pro pana Rajčince 

 

Zachovávání menšinového jazyka a kultury 
 
Je vhodné, aby se děti vzdělávaly ve ukrajinštině (vzhledem k jejich dalšímu studiu, 
pracovnímu uplatnění atd.)? 
 
Měli byste zájem, aby byla ukrajinština vyučovaná v základních školách? Nebo by měla být 
radši vyučovaná ve speciálních kurzech (odpoledne, o víkendech a podobně)? 
 
Myslíte si, že by příslušníci ukrajinské menšiny měli mít více možností učit se česky? 
 
Pořádání kulturních akcí pro českou většinu 
 
Zajímají se Češi o vaši kulturu nebo spíš narážíte na nezájem? 
 
Máte zájem pořádat akce, na kterých by se Češi dozvěděli více o vaší kultuře?  
 
Setkáváte se s problémy při organizování takových akcí? Poskytuje stát dostatečnou podporu 
a financování na takové akce?  
 
Práva tradičních menšin 
 
Máte zájem o ukrajinské nápisy a označení? (Například názvy ulic a obcí.) 
 
Měli byste zájem používat ukrajinštinu v kontaktu s úřady, při volbách apod.? 
 
Zastoupení v Radě vlády pro národnostní menšiny 
 
Je vaše zastoupení v Radě užitečné? Usnadňuje vám zastoupení organizování a financování 
kulturních akcí?  
 
 
7.2. Příloha 2 – otázky pro pana Cau  
 
Zachovávání menšinového jazyka a kultury 
 
Je vhodné, aby se děti vzdělávaly ve vietnamštině (vzhledem k jejich dalšímu studiu, 
pracovnímu uplatnění atd.)? 
 
Máte zájem, aby byla vietnamština vyučovaná v základních školách? Nebo by měla být radši 
vyučovaná ve speciálních kurzech (odpoledne, o víkendech a podobně)? 
 
Myslíte si, že by příslušníci vietnamské menšiny měli mít více možností učit se česky? 
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Pořádání kulturních akcí pro českou většinu 
 
Zajímají se Češi o vaši kulturu nebo spíš narážíte na nezájem? 
 
Máte zájem pořádat akce, na kterých by se Češi dozvěděli více o Vaší kultuře?  
 
Setkáváte se s problémy při organizování takových akcí? Poskytuje stát dostatečnou podporu 
a financování na takové akce?  
 
Práva tradičních menšin 
(Vietnamská menšina nespadá mezi menšiny tradičně a dlouhodobě žijící na území ČR. 
Narozdíl od jiných menšin proto nemá podle zákona 273/2001 Sb. „o právech příslušníků 
národnostních menšin“ některá práva, která mají pouze menšiny tradičně a dlouhodobě žijící 
na území ČR.) 
 
Měli byste zájem mít právo na vietnamské nápisy a označení? (Například názvy ulic a obcí.) 
 
Měli byste zájem používat vietnamštinu v kontaktu s úřady, při volbách apod.? 
 
Zastoupení v Radě vlády pro národnostní menšiny 
 
Proč není vietnamská menšina zastoupená?  
 
Máte o zastoupení zájem (a proč)? 
 
Myslíte, že by zastoupení vietnamské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny 
usnadnilo financování kulturních akcí?  
 
 


