
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  
 

 
Zápis z jednání Pracovní skupiny k možnosti rozšíření 
ochrany německého jazyka částí III Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků ze dne 1. září 2020 

 
Jednání se uskutečnilo dne 1. září 2020 (od 10:00 hod.) v zasedací místnosti Forum, 
v budově Úřadu vlády České republiky (adresa: Vladislavova 4, Praha 1) 
 
Přítomní členové pracovní skupiny: Appl Václav, Dzingel Martin, Gronwaldtová Wagnerová 
Petra, Henych Václav, Holinková Lydie, Nováková Olga, Novotná Lenka, Petráš René, Pohořelý 
Svatopluk 
 
Omluvení členové: Dovalil Vít, Kalašnikov Jiří 

 

Hosté: Nováková Irena, Sulitka Andrej, Černý Jan 

 
Úřad vlády ČR: Odbor lidských práv a ochrany menšin: Jůnová Klára (vedoucí oddělení), 
Weinerová Renata (tajemnice PS), Baumová (Hlavová) Kateřina 
  
 

*** 
 
Druhé jednání Pracovní skupiny k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka částí III 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (dále jen „PS“) zahájila K. Jůnová, která 
přítomné přivítala a shrnula závěry předchozího jednání. Zároveň se ujistila, že všichni 
členové PS obdrželi předem rozeslané podklady, především Memorandum německé 
národnostní menšiny a vyjádření Výboru expertů Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků z Rady Evropy (vyjádření prof. dr. Alexandera Bröstla). Slovo dostal 
M. Dzingel, předseda PS, jenž uvedl, že zdůvodnění navýšení ochrany německého jazyka, 
vyjádřené v Memorandu, vychází především z reálné situace německé menšiny v České 
republice, ale také zejména z potřeby užívání německého jazyka v daných regionech, kde se 
německojazyčné obyvatelstvo nachází. Uvedl také, že na posledním jednání vznikl 
požadavek vyčíslení nákladů spojených s uplatněním třetího stupně ochrany, což ovšem 
německá menšina není schopná udělat a tento úkol musí splnit odpovědné rezorty.  
 
K. Jůnová požádala zástupce resortů, aby se k jednotlivým článkům Memoranda vyjádřili. 
P. Gronwaldtová Wagnerová a V. Henych z Ministerstva vnitra uvedli, že hlavní odůvodnění 
žádosti by nemělo být opřeno o historické skutečnosti, ale mělo by vycházet ze současné 
situace německé menšiny v České republice. Smyslem Charty je podle nich spíše 
poskytování ochrany menšinovému jazyku, který je fakticky určitou národnostní menšinou 
užíván, ale nějakým způsobem je užívání tohoto jazyka ze strany veřejné moci bráněno, 
nikoliv „oživování“ menšinového jazyka, jehož užívání mezi příslušníky samotné národnostní 
menšiny upadá. Vyjádřili proto obavu, že zdůvodnění a argumenty uvedené k navýšení 
ochrany německého jazyka v Memorandu se míjí s vlastním smyslem Charty. Dle jejich 
názoru z Memoranda vyplývá, že opatření jsou směřována na území celé České republiky, 
ale ve skutečnosti by se týkala jen některých lokalit. Smyslem odůvodnění by měly být 
zejména uvedené náklady, zda opatření mají být plošná či lokální, vhodné by bylo uvedení 



lokalit a oblastí, kterých se budou týkat. V. Henych zdůraznil, že je důležité projednat 
s obcemi především článek 10, jehož realizace by obce velmi silně zasáhla. Pokud nebudou 
zřejmá stanoviska obcí a krajů k Memorandu, nelze v jednání postoupit dál. Požádal proto, 
aby byly obce a kraje požádány o stanovisko k věci a na příštím jednání představeny. Dopis 
obcím a krajům může rozeslat Ministerstvo vnitra nebo Úřad vlády, podle dohody. Text 
dopisu je třeba konzultovat, aby nevyvolával negativní emoce. 
 
 
M. Dzingel uvedl, že záměrem německé menšiny je využít instrument Charty výhradně na 
lokality, kde německá menšina žije, ovšem najít klíč k tomu, jak tyto lokality určit je velmi 
těžké.  
 
V další části jednání se k Memorandu vyjádřily další přítomné resorty. S. Pohořelý 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy doporučil vymezit spíše jednotlivé regiony, 
kde by se rozšíření ochrany uplatnilo a kde by bylo potřebné zastoupení německé menšiny, 
ne plošně v celé republice. Upozornil na používanou nesprávnou formulaci požadující výuku 
němčiny ve školách, místo výuky v němčině. Dále upozornil na to, že nejsou vyjádřeny 
náklady potřebné pro založení národnostní školy a doporučil doložení předpokládaného 
zájmu německé menšiny v konkrétní lokalitě. Dále upozornil, že není vyjádřen dopad na 
místní samosprávu – obce v případě MŠ a ZŠ, kraje v případě SŠ (jsou to zřizovatelé škol – 
je nezbytné s nimi Memorandum projednat). U regionálního školství (MŠ, ZŠ, SŠ) jsou 
požadavky německé menšiny i Charty naplněny § 14 školského zákona, není třeba další 
změna školského zákona. U vysokého školství konstatoval, že již nyní lze studovat vysokou 
školu v německém jazyce, pokud by některá z vysokých škol měla studijní program v cizím 
jazyce akreditován. Požadavek na vysoké školství tedy považuje za naplněný. Dále pak 
uvedl, že požadavek Charty (na podporu vzdělávání v menšinových jazycích) je naplněn 
i tím, že na českých vysokých školách lze studovat obor Německý jazyk a literatura 
(případně jiné obory zaměřené na německý jazyk). Závěrem konstatoval, že není řešena 
podpora pedagogů podobně, jako je tomu v Pedagogickém centru Český Těšín pro polské 
školy. 
 
L. Novotná z Ministerstva spravedlnosti uvedla, že z legislativního hlediska s případným 
rozšířením ochrany německého jazyka neshledávají zásadní problémy. Závazky plynoucí 
z ustanovení článku 9 v požadovaném rozsahu, které se týkají soudních orgánů, jsou již 
v dostatečné míře zajištěny platnou právní úpravou, zejména Listinou základních práv a 
svobod - přesněji článek 25, odstavec 2, písmeno b), zaručuje příslušníkům národnostních 
menšin a etnických menšin mimo jiné právo užívat jejich jazyk v úředním styku a to za 
podmínek stanovených zákonem. Toto právo blíže rozvádí § 9 zákona č. 273/2001 Sb., o 
právech příslušníků národnostních menšin, dle něj mají příslušníci národnostních menšin, 
které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, právo na užívání jazyka 
národnostní menšiny v úředním styku a před soudy. Právo příslušníků národnostních menšin 
na užívání svého jazyka v soudním řízení dále zajišťují jednotlivé procesní předpisy. 
Především pak občanský soudní řád, trestní řád a soudní řád správní. Otázkou je toliko 
aplikace menšinového jazyka v písemném styku v civilním řízení, jelikož judikatura se 
přiklání k tomu, že právo podle § 18 osř je zaručeno pouze pro účely ústního jednání. Pokud 
by měl být článek 9 aplikován v celém rozsahu, zejména pokud se týká čl. 9 odst. 1 písm. b) 
bod iii, c) bod iii a písm. d), je třeba provést komplexní legislativní analýzu a nezbytně nutná 
bude také analýza potenciálních nákladů, a to zřejmě za pomoci dotčených soudů. 
 
V. Henych z Ministerstva vnitra uvedl jako problematický článek 10, odstavec 2b, podle 
kterého by byl při jednáních s orgány obcí užíván německý jazyk. Tuto možnost mají 
v České republice pouze občané polské menšiny, kdy se jedná o omezené lokality na území 
republiky, ve kterých i obecní úředníci od dětství rozumí polsky a nemusí se menšinový jazyk 
učit. Zavedení článku 10 odstavec 2b by v případě německé menšiny znamenalo, že jednání 
by musela být vedena v němčině. Obce by si musely zajišťovat překladatele, protože ne 



všichni pracovníci na obecních úřadech německy umí. Užívání dvojjazyčných názvů 
v němčině by mohlo vyvolávat zejména v pohraničních oblastech velmi negativní reakce. 
V. Henych vyjádřil také obavu, že z pohledu Ministerstva vnitra jsou články formulovány 
takovým způsobem, že mohou vyvolat negativní postoje i ze strany zastupitelů daných obcí.    
 
V. Appl z Ministerstva kultury uvedl, že při četbě Memoranda narazil na obdobný problém, 
který zmínilo již Ministerstvo vnitra, totiž zda jde o žádost na užívání německého jazyka 
celoplošně nebo jen na konkrétních územích. V rámci podpory kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin, které Ministerstvo kultury realizuje prostřednictvím výběrového 
dotačního řízení na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, není 
zapojení německého jazyka problematické, to je v souladu s článkem 11 a 12 Charty. Jiná 
situace je v oblasti médií, kdy to není pouze otázka pro Ministerstvo kultury. V případě 
televizního a rozhlasového vysílání by bylo třeba zajistit prostor zejména u poskytovatelů 
veřejné služby v této oblasti, to je České televize a Českého rozhlasu. V oblasti podpory 
tisku je situace stejná jako u podpory kulturních aktivit, je v souladu s články 11 a 12 Charty 
a je realizována v potřebném rozsahu a podle zájmu německé menšiny. 
Ochrana německého jazyka částí II Charty je z hlediska Ministerstva kultury považována za 
adekvátní. Také by mělo být bráno v potaz, zda je stát schopen požadavky zajistit 
i s ohledem na finanční povahu věci.   
 
L. Holinková uvedla, že Ministerstvo zahraničních věcí záměr německé menšiny rádo 
podpoří. Ministerstvo si však uvědomuje i složitost situace a problematičnost aplikace 
Charty, neboť tato problematika zasahuje do mnoha resortních oblastí. L. Holinková 
konstatovala, že článek 14 Charty je již v praxi realizován dvěma přeshraničními pracovními 
skupinami, které existují od roku 1990. Tyto pracovní skupiny se scházejí každoročně a jsou 
řízeny Ministerstvem zahraničních věcí. Řeší se zejména sociální otázky, školství, 
zdravotnictví, krizové štáby apod. Přeshraniční komunikace probíhá na výborné úrovni.  
 
A. Sulitka připomněl, že Charta neusiluje o ochranu práv národnostních menšin, ale cílem je 
zaručit používání regionálních či menšinových jazyků a tím přispívat k zachování a rozvoji 
kulturního bohatství a tradic Evropy. 
 
Na závěr jednání K. Jůnová navrhla další postup ve věci možného rozšíření ochrany 
německého jazyka částí III Charty:  

1. Německá národnostní menšina do příštího jednání PS upraví Memorandum tak, aby 
více korespondovalo s vlastním smyslem Charty. Memorandum by mělo vycházet ze 
současné situace německé menšiny v České republice a hlavní odůvodnění žádosti 
by se nemělo opírat o historickou minulost. 
  

2. Po dohodě mezi Ministerstvem vnitra a Úřadem vlády bude osloven Svaz měst a obcí 
i Asociace krajů ČR s žádostí o vyjádření k projednávané věci. 

 
3. Zástupci za jednotlivé resorty zašlou svá vyjádření k možnosti rozšíření ochrany 

německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků do 
30. září 2020. 

 
 
 
 
 
Zpracovala: Renata Weinerová  
Schválila: Klára Jůnová 
V Praze dne 1. září 2020 


