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Про права членiв нацiональних меншин та про внесення змiн до деяких законiв 
 

ПРЕАМБУЛА 
Парламент Чеської Республiки, яка є демократичною та правовою державою, 
маючи на увазi право на нацiональну та етнiчну тотожнiсть як складову частину 

прав та свобод людини, 
шануючи тотожнiсть членiв нацiональних меншин як окремих осiб  та членiв групи, 

яка виявляється передовсiм у власнiй культурi, традицiях та мовi, 
маючи на увазi створення мультикультурного суспiльства та намагуючись 

досягнути гармонiчного спiвiснування мiж нацiональними меншинами та бiльшiстю 
населення, 

гаранутючи членам нацiональних меншин право брати активну участь у 
культурному, суспiльному та господарському життi, а також у вирiшеннi суспiльних 
питань, зокрема таких, що стосуються нацiональних меншин, 

захищаючи права членiв нацiональних меншин у вiдповiдностi з мiжнародними 
договорами про права та свободи людини, до яких прєдналась Чеська Республiка, з 
Конституцiєю та з Хартiєю основних прав та свобод,  

затверджує даний Закон Чеської Республiки: 
 

ЧАСТИНА ПЕРША 
ПРО ПРАВА ЧЛЕНIВ НАЦIОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

 
ГЛАВА I 

ВСТУПНI ПОЛОЖЕННЯ 
 

§ 1 
Предмет кодифiкацiї 

(1) Даний Занок кодифiкує  права членiв нацiональних меншин, дiяльнiсть 
мiнiстерств та iнших адмiнiстративних органiв, а також органiв територiального 
самоврядування (що далi у текстi Закону називаются „органами суспiльного 
врядування“) по вiдношенню до них. 

(2) Даний Закон не змiнює положень спецiальних юридичних норм, якi стосуються 
прав членiв нацiональних меншин. 
 

§ 2 
Основнi термiни 

(1) Нацiональна меншина - це угруповання громадян Чеської Республiки, якi 
проживають на територiї сучасної Чеської Республiки та вiдрiзняються вiд iнших 
громадян як правило спiльним етнiчним походженням, мовою, культурою та 
традицiями, створюють числену меншiсть населення та проявляють бажання, щоб їх 



вважали нацiональною меншиною з метою здiйснення спiльних намагань зберегти та 
розвивати власну своєрiднiсть, мову та культуру, а також з метою захисту iнтересiв їх 
iсторично створенного угруповання. 

(2) Членом нацiональної меншини є громадянин Чеської Республiки, який декларує 
свою приналежнiсть до iншої нiж чеської нацiональностi та висловлює бажання, щоб 
його вважали  членом нацiональної меншини разом з iншими громадянами, якi також 
декларують свою приналежнiсть до даної нацiональностi. 
 

ГЛАВА II 
ПРАВА ЧЛЕНIВ НАЦIОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

 
§ 3 

Здiйснення прав членiв нацiональних меншин 
(1) Членам нацiональних меншин гарантується - iндивiдуально чи разом з iншими 

членами нацiональної меншини - здiйснення прав, встановлених даним Законом, 
спецiальними юридичними нормами чи мiжнародними договорами вiдносно прав та 
свобод людини, до яких приєдналась Чеська Республiка. 

(2) Забороняється перешкоджувати чи обмежувати здiйснення прав  членiв 
нацiональних меншостей. 
 

§ 4 
Вiльний вибiр приналежностi до нацiональної меншини 

(1) Нiхто не смiє зазнати будь-яких втрат у зв‘язку з приналежнiстю до нацiональної 
меншини. 

(2) Органи суспiльного врядування не ведуть будь-якого перелiку членiв 
нацiональних меншин. Здобуття, опрацювання та вживання особистих даних вiдносно 
приналежностi до нацiональних меншин здiйснюється на основi спецiальних юридичних 
норм.1) Данi про декларовану приналежнiсть до нацiональної меншини, якi вище згаданi 
органи здобудуть протягом перепису населення або на основi iнших спецiальних 
законiв, якi дають можливiсть встановити приналежнiсть до нацiональної меншини, 
забороняється вживати з будь-якою iншою метою нiж з якою вони були здобутi. Пiсля 
статистичного опрацювання їх потрiбно знищити. 
 

§ 5 
Право членiв нацiональних меншин на об‘єднання 

      Члени нацiональних меншин мають право об‘єднуватись у нацiональних спiлках, 
полiтичних партiях та полiтичних рухах у вiдповiднгостi до спецiальних юридичних норм.2) 
 

§ 6 
Право брати участь у пирiшеннi питань, що стосуються нацiональних меншин 

(1) Члени нацiональних меншин мають право брати активну участь у культурному, 
суспiльному, економiчному життi, а також у суспiльних справах, особливо у таких, якi 
стосуються нацiональних меншин, членами яких вони є, причому як на рiвнi населених 
пунктiв, так i на державному рiвнi. 

(2) Право, наведене у абзацi (1), члени нацiональних меншин здiйснюють зокрема 
посередництвом комiтетiв у справах нацiональних меншин, якi створюються на основi 
спецiальних юридичних норм3) та Ради Уряду у справах нацiональних меншин (далi у 
текстi Закону лише „Рада“). 

(3) Уряд створює Раду як свiй консультативний та iнiцiативний орган у справах, що 
стосуються нацiональних меншин. Раду очолює член Уряду. 



(4) Членами Ради є представники нацiональних меншин  та представники органiв 
суспiльного врядування, причому принаймi половину членiв Ради створюють 
представники нацiональних меншин, висунутi спiлками членiв нацiональних меншин. 

(5) До сфери дiяльностi Ради належить: 
а) пiдготовка заходiв Уряду, якi стосуються прав членiв нацiональних меншин у 

Чеськiй Республiцi, 
б) внесення зауважень до проектiв законiв, проектiв урядових постанов та iнших 

заходiв, якi стосуються прав членiв нацiональних меншин перед їх розгляненням 
Урядом, 

в) пiдготовка для Уряду переглядiв о нацiональнiц ситуацiї на територiї Чеської 
Республiки, 

г) пiдготовка для Уряду чи мiнiстерств та iнших адмiнiстративних органiв 
рекомендацiй вiдносно забезпечення нужд членiв нацiональних меншин, 
зокрема у сферi просвiти, культури та заходiв масової iнформацiї, користування 
рiдною мовою, суспiльного та культурного життя, 

д) спiвпраця з органами територiального самоврядування у процесi реалiзацiї 
нацiональної полiтики держави, 

ж) подача пропизицiй вiдносно розподiлу фiнансових фондiв державного бюджету 
на пiдтримку дiяльностi членiв нацiональних меншин. 

(6) Подробицi про склад Ради, зокрема спосiб призначення членiв Ради та її 
дiяльнiсть, встановлює Статут Ради, який затверджує Уряд.  
 

§ 7 
Право на вживання iменi та прiзвища на мовi нацiональної меншини 

Члени нацiональних меншин мають право на вживання свого iменi та прiзвища на 
мовi нацiональної меншини на умовах, встановлених спецiальною юридичною нормою.4) 
 

§ 8 
Право на назви та позначення на декiлькох мовах 

(1) Члени нацiональних меншин, якi традицiйно та довгий час проживають на 
територiї Чеської Республiки мають право, щоб назва населеного пункту, де вони 
проживають, позначення його частин, вулиць, площ, паркiв тощо , позначення будинкiв 
органiв суспiльного врядування та виборчих участкiв наводились також i на мовi 
нацiональної меншини. 

(2) Умови реалiзацiї прав, наведених у абзацi 1 та спосiб зображення назв на 
декiлькох мовах встановлює спецiальна юридична норма. 5) 
 

§ 9 
Право на користування мовою нацiональної меншини протягом офiцiйного 

спiлкування та у судах 
Члени нацiональних меншин, якi традицiйно та довгий час проживають на територiї 

Чеської Республiки мають право на вживання мови нацiональної меншостi протягом 
офiцiйного спiлкування та у судах. Умови здiйснення цього права встановлюють 
спецiальнi юридичнi норми. 6) 

 
§ 10 

Право на вживання мови нацiональної меншостi протягом виборiв 
За умов, встановлених спецiальними юридичними нормами7) члени нацiональних 

меншин, якi традицiйно та довгий час проживають на територiї Чеської Республiки, 



мають право публiкувати повiдомлення про мiсто та час проведення виборiв, а також 
iншi повiдомлення для виборцiв на мовi нацiональних меншин. 
 

§ 11 
Право на освiту на мовi нацiональної меншини 

(1) Члени нацiональних меншин, якi традицiйно та довгий час проживають на територiї 
Чеської Республiки, мають право на виховання та освiту на рiднiй мовi у школах, 
дошкiльних та учбових закладах на умовах, встановлених спецiальними юридичними 
нормами. 8) 

(2) Члени нацiональних меншин згадуваних у абзацi 1 на умовах, встановлених 
спецiальними юридичними нормами8) можуть засновувати  

а) приватнi школи, де освiта ведеться на мовi нацiональної меншостi або де мова 
нацiональної меншостi викладається як учбовий предмет, 
б) приватнi дошкiльнi заклади та приватнi учбовi заклади. 

 
§ 12 

Право на розвиток культури членiв нацiональних меншин 
(1) Члени нацiональних меншин мають право на збереження та розвиток їх мови, 

культури, традицiй, а також на пошану до них. 
(2) Держава створює умови для збереження та розвитку культури, традицiй та мов 

членiв нацiональних меншин, якi традицiйно та довгий час проживають на територiї 
Чеської Республiки; держава зокрема пiдтримує програми призначенi для театрiв, 
музеїв, галерей, бiблiотек, документацiйної дiяльностi та iнших видiв дiяльностi членiв 
нацiональних меншин. З цiєю метою держава надає дотацiї з державного бюджету; 
умови та спосiб надання дотацiй Уряд встановлює своєю постановою. 
 

§ 13 
Право на розповсюдження та сприймання iнформацiї на мовi нацiональної 

меншини 
(1) Члени нацiональних меншин мають право на розповсюдження та сприймання 

iнформацiї на мовi власної нацiональної меншини. 
(2) Держава з метою збереження та розвитку культури, традицiй та мов пiдтримує 

публiкацiю перiодичної та неперiодичної преси на мовах нацiональних меншин, якi 
традицiйно та довгий час проживають на територiї Чеської Республiки, а також 
радiомовлення та телебачення на мовах нацiональних меншин, якi традицiйно та 
довгий час проживають на територiї Чеськоi Республiки. З цiєю метою держава надає 
дотацiї з державного бюджету; умови та спосiб надання дотацiй встановлює своєю 
постановою Уряд. 

(3) Створення та розповсюдження програм радiомовлення та телебачення, 
призначених для членiв нацiональних меншин, операторами, встановленими законом, 
встановлюють спецiальнi юридичнi норми. 9) 

ЧАСТИНА ДРУГА 
Змiна Закону про проступки 

 
§ 14 

Закон № 200/1990 Зводу законiв, у формi Закону № 337/1992 Зводу Законiв, Закону 
№ 344/1992 Зводу Законiв, Закону № 359/1992 Зводу законiв, Закону № 67/1993 Зводу 
законiв, Закону № 290/1993 Зводу законiв, Закону № 134/1994 Зводу законiв, Закону № 
82/1995 Зводу законiв, Закону № 237/1995 Зводу законiв, Закону № 279/1995 Зводу 



законiв, Закону № 289/1995 Зводу законiв, Закону № 112/1998 Зводу законiв, Закону 
№168/1999 Зводу законiв, Закону № 360/1999 Зводу законв, Закону № 29/2000 Зводу 
законiв, Закону № 121/2000 Зводу законiв, Закону № 132/2000 Зводу законiв, Закону № 
151/2000 Зводу законiв, Закону № 258/2000 Зводу законiв, Закону № 361/200 Зводу 
законв, Закону № 370/2000 Зводу законiв, рiшенняКонституцiйного суду № 52/2000 
Зводу законiв, Закону № 164/2001 Зводу законiв, Закону № 254/2001 Зводу законiв, 
Закону № 265/2001 Зводу законiв та Закону № 274/2001 змiнюється у наступний спосiб: 

1. У § 49 на кiнцi абзацу 1 крапка замiнюється комою, доповнюються пункти в) та г), 
якi звучать: 

в) що обмежує чи забороняє членовi нацiональної меншини здiйснювати права 
членiв нацiональних меншин, 

г) завдає iншому громадяниновi втрату на основi його приналежностi до 
нацiональної меншостi чи у зв‘язку з його етнiчним походженням, расою, 
фарбою шкiри, статтю, сексуальною орiєнтацiєю, мовою, вiрою чи 
вiросповiданням, через його полiтичнi чи iншi погляди, приналежнiсть чи 
вiдсутнiсть приналежностi до полiтичних партiй чи полiтичних рухiв, профспiлок 
чи iнших об‘єднань, через його соцiальне походження, майновий стан, родиннi 
вiдносини чи обставини, стан здоров‘я або через його громадянский стан. 

2. У § 49 абзац 2 пiсля слiв „1000 крон“ сполучник „та“ замiнити комою, у кiнцi тексту 
додати слова „та за проступок на основi абзацу 1 лiтери д) та е) штраф у розмiрi 
максимально 5000 крон.“ 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ 

Змiна Закону про населенi пункти 
 

§ 15 
Закон № 128/2000 Зводу законiв Про населенi пункти змiнити наступним чином: 
1. У § 29 абзац 2 цифру „20“ замiнити цифрою „10“, а цифру „50“ замiнити цифрою 

„40“. 
2. У § 117, абзац 3 у першому реченнi замiнити цифру „15“ цифрою „10“, на кiнцi 

другого речення замiнити крапку комою та крапкою та доповнити текст словами „ причому 
члени нацiональних меншин мусять складати мiнiмально половину усiх членiв комiтету.“ 

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА 

Змiна Закону про областi 
 

§ 16 
У § 78 абзацi 2 Закону № 129/200 Зводу законiв О областях цифру „10“ замiнити 

цифрою „5“, слова „не-чеської нацiональностi“ замiнити словами „до iншої нiж чеської 
нацiональностi“ а на кiнцi другого речення крапку замiнити крапкою та комою та 
доповнити текст словами „причому члени нацiональних меншин мусять складати 
принаймi половину усiх членiв комiтету.“ 

ЧАСТИНА П‘ЯТА 

Змiна Закону про столицю Прагу 
 

§ 17 
У § 78 абзацi 2 Закону  № 131/2000 Зводу законiв Про столицю Прагу у першому 

реченнi цифру „15“ замiнити цифрою „5“, на кiнцi другого речення крапку замiнити 



крапкою та комою та доповнити текст „ причому члени нацiональних меншин мусять 
завжди складати принаймi половину усiх членiв комiтету.“ 
 

ЧАСТИНА ШОСТА 

Змiна Закону про вибори до представницьких органiв населених пунктiв 
 

§ 18 
У § 31 Закону № 152/1994 Зводу законiв Про вибори до представницьких органiв у 

населених пунктах та про змiни i доповнення деяких iнших законiв доповнити абзац 3, 
який включно примiтки № 10а) звучатиме: 

„(3) У населеному пунктi, де встановлюється комiтет по нацiональним меншинам на 
основi спецiального закону 10а) циркуляр, згадуваний у абзацах 1 та 2 видається також 
на мовi вiдповiдної нацiональної меншини. 
_____________________ 
10а) § 117 абзац 3 Закону № 128/2000 Зводу законiв Про населенi пункти, у формi закона № 
273/2001 Зводу законiв. 

ЧАСТИНА СЬОМА 

Змiна Закону Про вибори до представницьких органiв областей 
 

§ 19 
У § 27 Закону № 130/2000 Зводу законiв Про вибори до представницьких органiв 

областей та про змiну деяких законiв доповнити абзац 3, який включно примiтки № 18а) 
звучатиме: 

„(3)У областi, де створюється комiтет у справах нацiональних меншин на основi 
спецiального закону 18а), оголошення, згадуване у абзацах 1 та 2 публiкується також на 
мовi вiдповiдної нацiональної меншини. 
_____________________ 
18а) § 78 абзац 2 Закону № 129/2000 Зводу законiв О областях, у формi Закону № 273/2001 
Зводу законiв. 
 

ЧАСТИНА ВОСЬМА 

ДIЙСНIСТЬ ЗАКОНУ 
 

§ 20 
Даний Закон вводиться в дiю з дня його опублiкування. 

 
Клаус 
Гавел 
Шпiдла 

 

Примiтки: 
1)  Закон № 101/200 Зводу законiв Про охорону особистих даних та про змiну деяких 

законiв 
2)  Закон № 83/1990 Зводу законiв Про об‘єднання громадян 



Закон № 424/1991 Зводу законiв Про створення полiтичних партiй та полiтичних 
рухiв 
Закон № 220/1990 Зводу законiв Про дiйсну або альтернативну вiйськову службу, 
про деякi правовi вiдносини вiйськовослужбовцiв у резервi 
Закон № 221/1999 О професiональних вiйськовослужбовцях включно Закону № 
155/2000 Зводу законiв 

3)   Закон № 128/2000 Зводу законiв Про населенi пункти, включно закону № 273/2001 
Зводу законiв 
Закон № 129/2000 Зводу законiв Про областi, включно Закону № 273/2001 Зводу 
законiв 
Закон№ 131/2000 Зводу законiв Про столицю Прагу 

4)  Закон № 301/2000 Зводу законiв Про метрики, iмена та прiзвища та про змiну деяких 
пов‘язаних законiв 

5)   Закон № 128/2000 Зводу законiв включно Закону № 273/2001 Зводу законiв 
6)   § 18 Закону № 99/1963 Зводу законiв Цивiльний судовий порядок , включно Закону 

№ 30/2000 Зводу законiв 
§ 7 Закону № 335/1991 Зводу законiв, Про суддiв та суди 
§2 Закону № 141/1961 Зводу законiв, Кримiнальний кодекс 
§ 33 Закону № 182/1993 Зводу законiв Про конституцiйний суд 
§ 12 Закону № 563/1991 Зводу законiв Про бухгалтерiю 
§ 46а Закону № 202/1990 Зводу законiв Про лотереї та подiбнi iгри, включно Закону 
№ 149/1998 Зводу законiв 
§ 3 Закону № 337/1992 Зводу законiв, Про податки, включно закону № 35/1993 Зводу 
законiв та Закону № 255/1994 Зводу законiв 

7)  Закон № 152/1994 Зводу законiв Про вибори до представницьких органiв у 
населених пунктах та про змiни i доповнення деяких iнших законiв 
Закон №130/2000 Зводу законiв Про вибои до предстаницьких органiв областей та 
про змiни деяких законiв , включно Закону № 273/2001 Зводу законiв 
Закон № 247/1995 Зводу законiв Про вибори до Парламенту Чеської Республiки 

8)  Закон № 76/1978 Зводу законiв Про учбовi заклади 
Закон № 29/1984 Зводу законiв Про систему загальноосвiтних шкiл, середнiх 
учбових закладiв та вищих професiональних учбових закладiв 
Закон № 564/1990 Зводу законiв Про державне управлiння та самоврядування у 
сферi освiти 

9)   Закон № 483/1991 Зводу законiв, Про Чеське телебачення 
Закон № 484/1991 Зводу законiв Про чеське радiомовлення 

 


