
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 16. prosince 
2019 

 
Jednání se uskutečnilo dne 16. prosince 2019 (13:00 – 16:00 hod.) v zasedací místnosti 
Forum, v budově Úřadu vlády České republiky (adresa: Vladislavova 4, Praha 1) 
 
Přítomní členové pracovní skupiny: Válková Helena, Dovalil Vít, Dzingel Martin, Gronwaldtová 
Wagnerová Petra, Henych Václav, Holinková Lydie, Kalašnikov Jiří, Nováková Olga, Petráš 
René, Pohořelý Svatopluk 
 
Nepřítomní členové: Novotná Lenka 
 
Omluvení členové: Appl Václav 

 

Hosté: Scheu Ch. Harald (Právnická fakulta UK), Sulitka Andrej, Vidím Jiří (německá 
menšina) 

 

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

*** 
 
První 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 vyzvala je, aby se vzájemně představili. Poté předala slovo předsedovi 
PS M. Dzingelovi. Ten v úvodu svého vystoupení vysvětlil, proč německá národnostní 
menšina iniciovala vznik PS prostřednictvím dopisu předsedovi vlády ČR. Uvedl, že podpora 
německého jazyka a jeho využití ve veřejném životě patří k hlavním výzvám německé 
menšiny v ČR. V současné době je německý jazyk chráněn pouze částí II Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“). Následně M. Dzingel stručně shrnul 
historický vývoj německé menšiny po 2. světové válce. Tehdy zůstalo na území 
Československa cca 200 až 250 tisíc českých Němců, kteří byli zbaveni československého 
státního občanství. Jejich počet se emigrací do Německa i silným asimilačním tlakem ze 
strany státu postupně zmenšoval. Až v roce 1969 vzniklo první poválečné kulturní sdružení 
Němců, tzv. Kulturverband, jehož struktury však byly přísně kontrolovány rigidním 
komunistickým režimem. Shromáždění německých spolků v ČR, které vzniklo po roce 1989, 
zaslalo v červenci roku 2019 podnět premiérovi ČR k ochraně německého jazyka částí III 
Charty, neboť si je vědomo významu podpory menšinového jazyka pro samotnou existenci a 
rozvoj národnostní menšiny. Jedním z důvodů, proč se v současné době při sčítání lidu 
k německé národnosti nehlásí větší počet obyvatel, je podle M. Dzingela nedostatečná 
podpora a ochrana této menšiny českým státem. K německé národnosti se při sčítání lidu 
v roce 2011 přihlásilo jen 18 658 osob.  
 



Prioritou pro německou národnostní menšinu v rámci ochrany částí III Charty je oblast 
vzdělávání, resp. výuka v německém jazyce, jak ve svém vystoupení dále uvedl M. Dzingel 
(jedná se o část III, článek 8 Charty). Němčina je součástí staletých společných dějin, proto 
je podpora němčiny jako menšinového a cizího jazyka pro český stát důležitá. 
Prostřednictvím výjezdů do pohraničních regionů získali zástupci německé menšiny 
informace od ředitelů škol, kteří si stěžují, že výuka němčiny stagnuje, neboť není zajištěna 
kontinuita výuky mezi základními a středními školami. Přitom zájem o výuku německého 
jazyka byl zaznamenán jak ze strany rodičů tak i dětí. M. Dzingel se stručně vyjádřil 
i k dalším článkům Charty v části III, jejichž plnění by zajistilo vyšší ochranu německého 
jazyka. Konkrétně zmínil článek 9 (soudní orgány), článek 10 (orgány veřejné správy 
a veřejné služby), článek 11 (hromadné sdělovací prostředky) a článek 12 (kulturní činnost 
a kulturní zařízení). Pro ochranu menšinového či regionálního jazyka částí III Charty je třeba 
přijmout minimálně 35 odstavců či pododstavců z části III Charty. Zástupci německé menšiny 
navrhují ochranu německého jazyka prostřednictvím 42 konkrétních ustanovení (odstavců či 
pododstavců) Charty. Na příštím zasedání PS zástupci německé menšiny předloží podklad, 
v němž budou jednotlivé návrhy německé menšiny podrobně zdůvodněny a rozpracovány.  
 
H. Válková zdůraznila kulturně-historický rozměr ochrany německého jazyka. Až do 
poválečného odsunu tvořili Němci okolo 30 % obyvatel. Zanechali za sebou velké kulturně-
historické dědictví. Úkolem 21. století je neutralizovat důsledky válečných a poválečných 
hrůzných událostí, které proběhly v Evropě 20. století. Německo je v současnosti naším 
nejsilnějším ekonomickým partnerem, znalost německého jazyka se může zúročit i na 
pracovním trhu. Při pracovním výjezdu do Jablonce nad Nisou a Chebu paní zmocněnkyně 
Válková zaznamenala veliký zájem o zřízení školy nebo tříd na základních i středních 
školách, v nichž by výuka probíhala v němčině.   
 
H. Ch. Scheu z Právnické fakulty UK, kde působí tým odborníků spolupracujících s Radou 
vlády pro národnostní menšiny, se ve své prezentaci zaměřil na právní aspekty možnosti 
rozšíření ochrany německého jazyka částí III Charty. Představil strukturu Charty a přiblížil její 
jednotlivé části. H. Ch. Scheu dále doporučil zpracování důkladného odůvodnění návrhu po 
jednotlivých odstavcích; sestavení odhadu nákladů a dostupných zdrojů k ochraně němčiny; 
zjištění dostupnosti učitelů a učebních materiálů; průzkum zájmu žáků, studentů i dospělých 
studentů. Uvedl, že podle dosavadní praxe lze závazky podle části II realizovat neformální 
cestou, ale rozšíření závazků podle části III Charty vyžaduje formální schválení, resp. 
rozšíření Charty o další závazek musí odsouhlasit obě komory Parlamentu České republiky. 
Důvody uvedené zástupci německé menšiny k rozšíření ochrany němčiny částí III Charty 
jsou zcela relevantní, ale pro Českou republiku z nich nevyplývá právní povinnost. Jde o 
volné rozhodování ČR jako smluvní strany. H. Ch. Scheu uvedl i konkrétní příklady praxe 
jiných smluvních států, např. Dánska, Německa, Maďarska Slovinska nebo Irska - viz panel 
č. 12 prezentace. Celý text prezentace H. Ch. Scheua je k dispozici v samostatné příloze 
k zápisu. 
 
 
V následující diskusi se otevřela otázka nízké územní koncentrace příslušníků německé 
menšiny, což může podle vnitrostátní legislativy představovat určitý problém. Podle 
dostupných informací z posledního sčítání lidu v roce 2011 německá menšina nesplňuje 
podmínku 10% zastoupení v žádné z obcí České republiky, což je podmínkou pro podporu 
menšinového školství podle § 14 školského zákona a podle zákona č. 106/2018 Sb., kterým 
se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Mezi zástupci rezortů panovala shoda na nutnosti podrobného odůvodnění žádosti podané 
představiteli německé menšiny, aby se členové PS mohli k návrhu odpovědně vyjádřit. 
 
Na závěr jednání PS K. Jůnová oznámila termíny dalších jednání. Zástupci německé 
menšiny zašlou sekretariátu odůvodnění žádosti o vyšší ochranu německého jazyka do 



konce února roku 2020. Podklad zaslaný německou menšinou bude neodkladně rozeslán 
k připomínkám jednotlivým zainteresovaným resortům, které se vyjádří v termínu březen – 
duben 2020. 
 
 
Zpracovala: Renata Weinerová  
Schválila: Klára Jůnová 
V Praze dne 16. prosince 2019 


