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Resumé 

 Cílem této práce je popsat a analyzovat právo na užívání menšinových jazyků v Radě 

Evropy a v Evropské unii. Změna životního stylu a globalizace vedou ke zvýšenému tlaku 

také na evropské menšinové jazyky, z nichž se mnohé nacházejí na listině ohrožených jazyků 

publikované organizací UNESCO. Právě popis východisek a možností právní ochrany 

menšinových jazyků, především na půdě dvou výše zmíněných mezinárodních organizací, 

které by mohly zvrátit spíše nepříznivý vývoj v této oblasti, je základem této studie. Pozornost 

je věnována pozitivním právům tzv. tradičních menšin, zákaz diskriminace je zmíněn pouze 

velmi okrajově, stejně jako problematika jazyků migrantů a příbuzná témata. 

 V první části své práce jsem se zaměřila na popis východisek jazykového práva a 

politiky a jejich vztahu k ochraně menšin, jejíž součást tvoří právo na užívání menšinových 

jazyků, stejně jako na rozbor jednotlivých složek tohoto práva. První kapitola přináší přehled 

úpravy práv menšin v kontextu historického vývoje Evropy. Druhá kapitola se blíže zabývá 

snahami o definici centrálního pojmu – menšiny. Třetí kapitola se věnuje popisu specifik 

ochrany menšinových jazyků a vymezuje některé základní pojmy. Čtvrtá kapitola první části 

blíže rozebírá jednotlivé složky práva na ochranu menšinových jazyků na základě analýzy 

relevantních mezinárodních úmluv doplněné o výkladová stanoviska popř. relevantní 

judikaturu. Pátá kapitola je zaměřena na koncept kolektivních práv a jeho případné 

(ne)uplatňování v kontextu jazykových práv menšin. 

 Druhá část práce analyzuje možnosti a právní nástroje ochrany menšinových jazyků a 

jazykové rozmanitosti v Radě Evropy a v Evropské unii. V kapitolách věnovaných Radě 

Evropy je kladen důraz na relevantní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva s ohledem 

na nepřímou ochranu menšinových jazyků, kterou poskytuje Evropská úmluva o lidských 

právech a základních svobodách, a dále na dvě specializované úmluvy – Evropskou chartu 

menšinových a regionálních jazyků a Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin. 

Evropská unie žádnými specializovanými nástroji k ochraně menšinových jazyků 

nedisponuje, proto je zaměření příslušných kapitol rozšířeno na jazykovou diverzitu obecně se 



zdůrazněním role „méně používaných jazyků.“ Velký důraz je přitom kladen na aktuální 

vývoj. Kromě jazykového režimu Evropské unie a zhodnocení primárního a okrajově i 

sekundárního práva v oblasti méně užívaných jazyků pojednává tato diplomová práce také o 

činnosti jednotlivých evropských institucí a o relevantních politikách Evropské unie. 

 Existence menšin je otázkou faktickou, nikoliv právní. Nejinak je tomu v případě 

menšinových jazyků. Ochrana jazyků menšin je integrální součástí ochrany menšin, proto se 

potýká s podobnými problémy. Definice pojmu menšinového jazyka se většinou neobjevuje, 

jedná se do značné míry o politické rozhodnutí, které je vždy třeba vztáhnout k určité 

referenční jednotce. Stát, případně mezinárodní organizace s nadnárodním charakterem, má 

na rozvoj či zánik menšinového jazyka poměrně značný vliv. Hlavní roli zde však vždy hraje 

příslušné jazykové společenství a jeho vůle. Jazyková politika na podporu menšinových 

jazyků může být nákladná, existují však významné politické, ekonomické a kulturně-

společenské důvody k jejímu aktivnímu provádění. Z hlediska práva lze využít norem, které 

přímo chrání a podporují menšinové jazyky, jako jsou např. topografické cedule, nebo norem, 

které jazyky chrání nepřímo např. právo na respektování soukromého života. Menšinový 

jazyk lze také chránit pomocí územní či osobní samosprávy. Koncept kolektivních práv je ve 

vztahu k menšinovým jazykům velmi problematický. Kontrolní mechanismy jsou v drtivé 

většině případů nastaveny pouze ve prospěch jednotlivců. 

 Možnosti Rady Evropy a Evropské unie v ochraně menšinových jazyků se velmi liší. 

Rada Evropy přinesla dvě výše zmíněné specializované úmluvy, ani ty však nejsou zcela 

dostatečné. Jak klasicky pojatá Rámcová úmluva, tak nově koncipovaná Charta menšinových 

jazyků, která zcela odděluje ochranu jazyka od ochrany mluvčích, jsou kritizovány, 

nevyplývají z nich přímo subjektivní práva a kontrolní mechanismus je založen na zprávách 

států. Evropská unie nedisponuje speciálními právními nástroji pro ochranu menšinových 

jazyků kvůli chybějícím pravomocem. Kromě regulace vlastního jazykového režimu a 

podpůrných a koordinačních pravomocí v oblasti vzdělávání a kultury, které jsou základem 

pro poskytování finanční podpory, má pro jazykovou rozmanitost význam také negativní 

integrace především při tvorbě jednotného trhu a s tím související opatření. Lisabonská 

smlouva sice nepřinesla velkou revoluci v ochraně menšin, dá se však říci, že i díky 

závaznosti Listiny základních práv Evropské unie došlo k vytvoření základu pro další 

pozitivní vývoj v této oblasti. 


