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T¯DEN ZAHRANIâNÍCH âECHÒ

Parlamentu âeské republiky
Vládû âeské republiky
ZÁVùRY A DOPORUâENÍ
z konference konané v rámci T˘dne zahraniãních âechÛ v Praze
ve dnech 28. záﬁí aÏ 4. ﬁíjna 2003

SEKCE LEGISLATIVNÍ, POLITICKÁ
A EKONOMICKÁ
Rezoluce ã. 1
Rozvoj celkov˘ch vztahÛ a spolupráce mezi
zahraniãními âechy a âeskou republikou
1. Konference shledává, Ïe situace na poli rozvoje
celkov˘ch vztahÛ se bûhem posledních tﬁí let nadále kvalitativnû zlep‰uje, zejména díky iniciativû a práci Stálé komise Senátu PâR pro krajany
Ïijící v zahraniãí (dále jen Stálá komise), Podv˘boru zahraniãního v˘boru Poslanecké snûmovny PâR pro styky s krajany (dále jen Podv˘bor pro krajany) a Odboru kulturních
a krajansk˘ch vztahÛ MZV âR (dále jen
OKKV).
2. Konference ukládá krajansk˘m spolkÛm a organizacím zlep‰it kvalitu své práce na úseku spolupráce se shora uveden˘mi institucemi a je‰tû
více podpoﬁit ãinnost Konzultativní rady Stálé
komise.
3. Konference doporuãuje krajansk˘m spolkÛm
a organizacím zahájit intenzivnûj‰í komunikaci
s ãesk˘mi médii a souãasnû doporuãuje, aby
parlament a vláda âR zlep‰ily informovanost
ãeské veﬁejnosti o Ïivotû, ãinnosti, pﬁínosu a potﬁebách krajansk˘ch komunit ve svûtû.
âESKÉ

4. Konference poukázala na právní, sociální
a ekonomické rozdíly mezi komunitami v tradiãních demokratick˘ch zemích na stranû jedné
a komunitami v zemích, které demokratickou
spoleãnost teprve budují. Z tûchto dÛvodÛ konference doporuãuje vytvoﬁení nadace za úãasti
vlády âR a prosperujících krajansk˘ch komunit, která by slouÏila realizaci specifick˘ch projektÛ ménû prosperujících krajansk˘ch komunit
ve svûtû.
5. Konference Ïádá Parlament âR, aby se zasadil
o to, aby ve Stálé komisi a v Podv˘boru pro krajany nebyli ãlenové Komunistické strany âech
a Moravy (KSâM). Konference rovnûÏ povaÏuje za neÏádoucí, aby ãlenové KSâM byli souãástí delegací, které nav‰tûvují krajanské komunity, nebo se úãastnili akcí, na které jsou zváni
pﬁedstavitelé krajansk˘ch komunit. Tent˘Ï poÏadavek vzná‰í konference i pokud jde o náv‰tûvy a úãast zástupcÛ fa‰istick˘ch a extrémistick˘ch organizací.
6. Konference doporuãuje, aby vzhledem k rostoucím nárokÛm jak na obsahovou náplÀ, tak i organizaãní ãinnost krajanské problematiky parlament a vláda âR zajistily odpovídající zv˘‰ení
personálního stavu na pﬁíslu‰né úrovni.
7. Konference Ïádá vládu âR, aby zváÏila moÏnost
nav˘‰ení finanãní podpory ãinnosti a projektÛ
krajansk˘ch spolkÛ a organizací v zahraniãí.
LISTY
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8. Konference Ïádá Mezinárodní koordinaãní v˘bor zahraniãních âechÛ (dále jen MKV Zâ), aby
ve spolupráci s dal‰ími subjekty podílejícími se
na pﬁípravû a realizaci T˘dne zahraniãních âechÛ zaãlenil do programu otázku zlep‰ení spolupráce s mladou generací.
9. Konference Ïádá MKV Zâ, OKKV a Stálou komisi, aby spoleãnû vypracovaly seznam v‰ech
subjektÛ, jejichÏ práce je zamûﬁena na âechy
v zahraniãí.
Rezoluce ã. 2
¤e‰ení konkrétních otázek vztahÛ
a spolupráce
Obãansko-právní postavení krajanÛ
1. Konference Ïádá provedení novelizace zákona ã.
40/1993 Sb. a pﬁípadnû dal‰ích s tím souvisejících nezbytn˘ch novelizací a zákonn˘ch zmûn,
a to za úãelem odstranûní stávající diskriminace
âechÛ v zahraniãí takto:
a) aby po získání cizího státního obãanství obãan âR nepozbyl automaticky státní obãanství âR;
b) aby byla odstranûna nedokonalost zákona,
která v souãasnosti nadále neumoÏÀuje získání státního obãanství âR v‰em skupinám
âechÛ Ïijících v SR;
c) aby osobám, které byly státními obãany âR
a své obãanství pozbyly, nebyly kladeny
Ïádné zákonné pﬁekáÏky nebo omezení pﬁi
jeho znovunabytí;
d) aby osobám Ïijícím v SR, jejichÏ jeden rodiã
má státní obãanství âR, nebyly kladeny Ïádné zákonné pﬁekáÏky a omezení pﬁi zpûtném
získání státního obãanství âR;
e) aby osobám ãeského pÛvodu byla zaruãena
moÏnost zjednodu‰eného získání státního obãanství âR a zkrácena stávající zákonná lhÛta.
2. Konference Ïádá MZV âR iniciovalo bilaterální
jednání se státy, jejichÏ legislativa neumoÏÀuje
dvojí státní obãanství, s cílem dosáhnout toho,
aby âe‰i v zahraniãí znovunabytím státního obãanství âR podle zákona ã.193/1999 Sb. neztratili státní obãanství dané zemû.
3. Konference Ïádá v‰echny organizace âechÛ
v zahraniãí, aby ve spolupráci se zastupitelsk˘mi
úﬁady âR urychlenû pﬁedloÏily MV âR a na vûdomí Stálé komisi pﬁehled problémÛ spojen˘ch
se získáním obãanství âR v návaznosti na situaci v zemi jejich souãasného pobytu.
4. Konference Ïádá MV âR a MZV âR, aby iniciovala jednání a zajistila potﬁebné kroky, které
povedou k odstranûní vízové povinnosti âechÛ
Ïijících v zahraniãí.
Volební právo
1. Konference Ïádá o pﬁijetí novely volebního zákona, která zajistí v˘kon volebního práva korespondenãní formou, aby tak ãesk˘m obãanÛm
v zahraniãí bylo umoÏnûno volit do Poslanecké
snûmovny âR, Senátu âR a efektivnû se úãastâESKÉ
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nit dal‰ích voleb a referend, které se budou konat v âR.
Restituãní práva
Po 25. únoru 1948, to je po uchopení moci Komunistickou stranou âeskoslovenska, zaãalo rozsáhlé vûznûní a odstraÀování odpÛrcÛ komunismu, souãástí
kterého bylo i zabavování jejich majetku. Toto zabavování se vztahovalo i na osoby, kter˘m se podaﬁilo
v období od roku 1948 aÏ do roku 1990 odejít do zahraniãí.
V souvislosti s restitucemi byl v âeskoslovensku v roce 1990 vydán zákon ã. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, jehoÏ preambule praví: "Úãelem zákona je zru‰it
odsuzující soudní rozhodnutí za ãiny, které v rozporu
s principy demokratické spoleãnosti respektující obãanská práva a svobody, zaruãené ústavou a vyjádﬁené
v mezinárodních dokumentech a mezinárodních právních normách, zákon oznaãoval za trestné."
V §2 tento zákon stanoví, Ïe: „V‰echna dal‰í rozhodnutí v téÏe trestní vûci na nû navazující se zru‰ují
k datu, kdy byla vydána." Tím se rozumí zru‰ení rozsudkÛ a tudíÏ i zru‰ení zabavení majetku ke dni, kdy
byly rozsudky vydány, a proto je nutno pohlíÏet na nû,
jako kdyby nikdy neexistovaly.
Pﬁi restitucích je tﬁeba vycházet ze zákona ã.
119/1990 Sb. a z úmyslu zákonodárcÛ, kteﬁí tento zákon schválili a kter˘ byl zcela jednoznaãn˘: zru‰it
v‰echny politické rozsudky z období od 25. února
1948 aÏ do 1. ledna 1990, a to spolu se v‰emi na nû
navazujícími tresty. Právû tento pÛvodní zákon pﬁedstavuje základní restituãní zákon. Aby byl naplnûn
skuteãn˘ zámûr tohoto zákona, je zapotﬁebí vypracovat k nûmu odpovídající provádûcí naﬁízení.
Na základû shora uveden˘ch skuteãností a s cílem
odstranit stávající diskriminaci âechÛ v zahraniãí
konference Ïádá:

1. aby MS âR, MF âR a pﬁípadnû dal‰í urychlenû
vypracovaly pﬁíslu‰né návrhy provádûcích naﬁízení a tyto konzultovaly se ãleny Konzultativní
rady Stálé komise a následnû je pﬁedloÏily Parlamentu a vládû âR ke schválení;
2. aby byly v restituãním procesu âR dodrÏovány
v‰echny závazné body Evropské konvence
o ochranû lidsk˘ch práv a ãlánek 26 Opãního
protokolu k Mezinárodní úmluvû o obãansk˘ch
a politick˘ch právech, kter˘ âR podepsala, jakoÏ i dal‰í mezinárodní úmluvy a závazky.
Veteráni druhé svûtové války
1. Konference Ïádá roz‰íﬁit pÛsobnost zákona
ã. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové penûÏní ãástky, také na váleãné veterány a zajatce, kteﬁí jsou nyní obãany jin˘ch státÛ. Do této kategorie konference Ïádá zahrnout také pﬁíslu‰níky
âeskoslovenské armády z období první republiky a rovnûÏ b˘valé pﬁíslu‰níky národnû osvobozenecké armády Jugoslávie.
2. Konference Ïádá pﬁíslu‰né státní instituce vyjádﬁit dÛstojn˘m zpÛsobem morální uznání v‰em
b˘val˘m pﬁíslu‰níkÛm ãeskoslovensk˘ch a spojeneck˘ch armád.
LISTY
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3. Konference Ïádá pﬁíslu‰né státní instituce, aby:
a) projevily uznání v‰em ãesk˘m a slovensk˘m
bojovníkÛm proti nacistick˘m ozbrojen˘m
silám, jakoÏ i v‰em, kteﬁí se stali obûtí nacistického násilí v dobû od 4. do 12. kvûtna
1945;
b) od‰kodnily tyto bojovníky bez ohledu na trvalé bydli‰tû a nynûj‰í státní pﬁíslu‰nost;
c) v pﬁípadû, Ïe tyto osoby jiÏ neÏijí, od‰kodnily pozÛstalé vdovy a sirotky.
4. Konference doporuãuje pﬁíslu‰n˘m orgánÛm
âR, aby za pomoci krajansk˘ch organizací zpracovaly pﬁehled o hrobech ãesk˘ch a slovensk˘ch
legionáﬁÛ a ãesk˘ch a slovensk˘ch vojákÛ druhé
svûtové války, nacházejících se jak doma, tak
v zahraniãí, a zabezpeãily jejich dÛstojnou opravu a údrÏbu.

3.
4.

Ekonomicko-obchodní oblast
Ve snaze pﬁispût k anal˘ze moÏností pro vytváﬁení ‰ir‰ího prostoru a konkrétních forem ãinnosti organizací
zahraniãních âechÛ ve prospûch ekonomick˘ch a obchodních zájmÛ âR konference doporuãuje ãesk˘m
spolkÛm a organizacím i jednotlivcÛm v zahraniãí:

1. Iniciovat jednání s pﬁedstaviteli pﬁíslu‰n˘ch ministerstev âR o konkrétních otázkách podpory
v˘mûny znalostí, poznatkÛ a zku‰eností získan˘ch ãesk˘mi podnikateli a odborníky v zahraniãí v oblasti prÛmyslu, obchodu a financí.
2. V‰emoÏnû pﬁispívat k podpoﬁe a ãinnosti obchodních úsekÛ zastupitelsk˘ch úﬁadÛ âR, ãesk˘ch center, obchodních komor, honorárních
konzulátÛ apod. a o tuto podporu a spolupráci
poÏádat zejména ãeské odborníky Ïijící v zahraniãí.
3. Podílet se na organizování pravideln˘ch konzultací politikÛ, ekonomÛ, prÛmyslníkÛ a finanãníkÛ z âR s ãesk˘mi odborníky Ïijícími v zemích,
s jejichÏ vládami ãi rÛzn˘mi korporacemi plánují pﬁíslu‰né resorty a podnikatelské ãi finanãní
subjekty v âR uzavﬁení spolupráce na základû
krátkodob˘ch a dlouhodob˘ch smluv.
SOCIÁLNÍ SEKCE
Rezoluce ã. 3
Pﬁesídlení a repatriace, sociální péãe
o navrátiv‰í se krajany a sociální péãe
o âechy Ïijící v zahraniãí
1. Konference Ïádá pomocí nové legislativní úpravy komplexnû ﬁe‰it pojetí a realizaci pﬁesídlení
krajanÛ a jejich rodin do âR. Doporuãuje vzít
pﬁitom v úvahu zejména neúnosnou situaci âechÛ (osob ãeského pÛvodu) Ïijících v ekonomicky nestabilních a váleãn˘mi konflikty postiÏen˘ch zemích (napﬁ. státy b˘valého SSSR,
Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko aj.). Konference doporuãuje dotãen˘m jednotlivcÛm obrátit se v této vûci o pomoc na MZV, MV, MPSV,
MZd âR.
2. Konference doporuãuje pﬁíslu‰n˘m státním orâESKÉ

5.

6.

gánÛm âR vûnovat vût‰í pozornost otázce pﬁesídlení obãanÛ âR ze Slovenské republiky a ﬁe‰ení otázek s tím spojen˘ch (napﬁ. pﬁechodn˘m
pﬁidûlením bytu, poskytnutím pÛjãky garantované státem a nahrazující stavební spoﬁení aj.).
Konference doporuãuje dotãen˘m jednotlivcÛm
obrátit se v této vûci o pomoc na vládu âR.
Konference podporuje zﬁízení domova pro krajany-seniory a obrací se tímto o pomoc na MZV
a MPSV âR.
Konference Ïádá zahrnout otázku ﬁe‰ení sociálních problémÛ osob, které nejsou státními
obãany âR, do poÏadovaného zákona o zahraniãních âe‰ích, a to vãetnû umoÏnûní doãasného a dlouhodobého zamûstnávání, sociálního
a zdravotního poji‰tûní, léãení v lázních, pﬁiznání starobního a invalidního dÛchodu, moÏnosti dÛchodového pﬁipoji‰tûní a odstranûní
diskriminace zpÛsobené poÏadavkem trvalého
bydli‰tû.
Konference doporuãuje MPSV a MZd âR, aby
na sv˘ch webov˘ch stránkách vystavovaly nebo publikovaly informace o postupu pro získání dÛchodÛ, zdravotního poji‰tûní, bytu a místa v domovû dÛchodcÛ a aby zveﬁejÀovaly
seznamy a formuláﬁe k tomu potﬁebn˘ch dokumentÛ.
Konference Ïádá umoÏnit léãení v nemocnicích
a lázních âR b˘val˘m vojákÛm ãeskoslovensk˘ch zahraniãních armád a politick˘m vûzÀÛm
komunistického reÏimu, kteﬁí nemají státní obãanství âR a pobyt na území âR. Konference
v této vûci Ïádá o pomoc MO, MPSV, MZd âR
a dal‰í zainteresované státní orgány.
·KOLSKÁ SEKCE
Rezoluce ã. 4
Rozvoj vzdûlání krajanÛ Ïijících v zahraniãí
a zaji‰tûní lep‰í v˘uky ãeského jazyka

1. Konference doporuãuje M·MT, MZV âR a dal‰ím pﬁíslu‰n˘m vládním i nevládním institucím,
aby pro ty krajany, kteﬁí k v˘konu své profese
potﬁebují v˘bornou znalost ãeského jazyka (novináﬁi, uãitelé aj.), zajistily intenzivní krátkodob˘ kurz ãeského jazyka v âR.
2. Konference doporuãuje M·MT, MZV âR a dal‰ím pﬁíslu‰n˘m vládním i nevládním institucím,
aby uãitelÛm z krajansk˘ch komunit umoÏnily
krátkodob˘ pobyt v âR s moÏností podílet se
pﬁímo na v˘ukovém procesu na ãesk˘ch ‰kolách.
3. Konference doporuãuje vládû âR, aby vytvoﬁila
podmínky k bezplatnému studiu pﬁíslu‰níkÛ
mladé generace krajanÛ na ãesk˘ch stﬁedních
‰kolách.
4. Konference doporuãuje vládû âR, aby nadále
v‰estrannû podporovala studium ãesk˘ch studentÛ ze zahraniãí na ãesk˘ch vysok˘ch ‰kolách.
5. Konference doporuãuje M·MT, MZV âR a dal‰ím pﬁíslu‰n˘m vládním i nevládním institucím,
aby v‰estrannû a v míﬁe vût‰í neÏ doposud podLISTY
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poﬁily v˘uku ãeského jazyka v prostﬁedí krajansk˘ch komunit.
Konference doporuãuje vládû âR, aby v âeské
republice podporovala uplatÀování odborn˘ch
a pedagogick˘ch zku‰eností, jichÏ zahraniãní
âe‰i nabyli na vysok˘ch ‰kolách a vûdeck˘ch
ústavech v zahraniãí.
Konference doporuãuje vládû âR zváÏit metodickou pomoc krajansk˘m spolkÛm v zahraniãí
v oblasti v˘uky ãeského jazyka, a to jednak vysíláním odborn˘ch pracovníkÛ, nebo poskytováním audiovizuálních pomÛcek.
Konference Ïádá vládu âR, aby ve vût‰ím rozsahu zajistila zasílání moderních uãebnic ãe‰tiny
pro mateﬁské i základní ‰koly a slovníkÛ a podporovala knihovny s ãeskou literaturou.
Konference doporuãuje iniciovat jednání s pﬁíslu‰n˘mi resorty, aby ãesk˘m krajanÛm bylo pﬁi
zamûstnávání v âR uznáno zahraniãní vysoko‰kolské studium.
KULTURNÍ SEKCE
Rezoluce ã. 5
Péãe o ãeské kulturní dûdictví v zahraniãí

Organizace a spolky zastoupené na konferenci se zavazují:

1. Projednat se ãleny sv˘ch spolkÛ a organizací
okamÏité provedení krokÛ za úãelem záchrany
archivních dokumentÛ souvisejících s ãinností
ãesk˘ch spolkÛ a organizací v zahraniãí a s pÛsobením v˘znamn˘ch ãesk˘ch osobností v zahraniãí.
2. Projednat se ãleny sv˘ch spolkÛ a organizací
otázku zkompletování archivního materiálu
vztahujícího se k historii a ãinnosti tûchto
spolkÛ, organizací a v˘znamn˘ch osobností
a vyvinout dal‰í úsilí k záchranû takového materiálu, zejména pokud se nalézá v soukrom˘ch rukou.
3. Projednat se ãleny sv˘ch spolkÛ a organizací
otázku darování (pﬁíp. deponování) takto získan˘ch archivních materiálÛ buì institucím na
území âR (Státní ústﬁední archiv, Náprstkovo
muzeum, knihovna Libri prohibiti ad.) nebo obdobn˘m institucím v zemi svého pÛsobení.
4. V pﬁípadû, Ïe spolky a organizace jiÏ vlastní inventáﬁe a katalogy sv˘ch archivních sbírek, jejich kopie neprodlenû zaslat Státnímu ústﬁednímu archivu v Praze (adresa v pﬁíloze) za úãelem
vytvoﬁení nové, ãi doplnûní stávající centrální
poãítaãové databáze archivních sbírek.
5. Provést v zemi svého pÛsobení systematické
zmapování ãesk˘ch kulturních památek (památníky, kostely, spolkové budovy, hroby v˘znamn˘ch âechÛ a padl˘ch vojákÛ, místa spojená
s v˘znamn˘mi událostmi nebo ãesk˘mi i jin˘mi
osobnostmi, které se v˘raznû zapsaly do historie
âR a ãesk˘ch komunit v zahraniãí) a tento seznam pak zaslat OKKV, MK âR a MKV Zâ.
6. Zahájit práci na zdokumentování ãinnosti v˘znamn˘ch ãesk˘ch osobností v zahraniãí.
âESKÉ
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Rezoluce ã. 6
Formy a moÏnosti kulturní spolupráce
krajansk˘ch spolkÛ a organizací s vládními
a nevládními institucemi v âR
1. Konference pozitivnû oceÀuje práci, kterou pro
âechy v zahraniãí vykonává Radio Praha – vysílání âeského Rozhlasu do zahraniãí.
2. Konference Ïádá pﬁíslu‰né vládní orgány âR,
aby zváÏily zintenzivnûní odborné, poradenské,
organizaãní, materiální a finanãní pomoci krajansk˘m spolkÛm a organizacím.
3. Konference doporuãuje v‰em spolkÛm a organizacím zváÏit v˘raznûj‰í podporu vydavatelské
ãinnosti t˘kající se Ïivota krajanské komunity
ve svûtû a ãinnosti jednotliv˘ch krajansk˘ch
spolkÛ, organizací a osobností.
4. Konference Ïádá v‰echny spolky a organizace,
aby neprodlenû projednaly otázku finanãní podpory knihovny Libri prohibiti, jakoÏ i závazek
zasílat této knihovnû kopie v‰ech tiskovin,
vznikl˘ch z jejich ãinnosti (knihy, periodika, ãasopisy, plakáty, rezoluce atd.).
5. Spolky a organizace zastoupené na konferenci se
zavazují, Ïe zv˘‰í informovanost o své ãinnosti
smûrem do âR tím, Ïe o své ãinnosti budou intenzivnûji informovat OKKV, Stálou komisi,
âesk˘ rozhlas, redakce ãasopisÛ, které se tûmto
otázkám vûnují, a v neposlední ﬁadû MKV Zâ.
6. Konference doporuãuje vládním i nevládním institucím v âR, aby zváÏily realizaci projektÛ
umoÏÀujících krátkodobé v˘mûnné pobyty dûtí
z krajansk˘ch komunit a z âR, jakoÏ i projektÛ
umoÏÀujících studijní pobyty a setkání mlad˘ch
lidí z krajansk˘ch komunit a z âR.
7. Konference vyz˘vá v‰echny spolky a organizace, aby podpoﬁily projekty regionálních i svûtov˘ch literárních, v˘tvarn˘ch, hudebních a vûdeck˘ch soutûÏí pro mladé ãeské krajany ze
zahraniãí a mládeÏ z âR.
8. Konference ukládá krajansk˘m spolkÛm a organizacím, aby do 31. 12. 2003 zaslaly Stálé komisi
podrobnou informaci o tom, jak informuje domácí
televize v zemi jejich pÛsobení o Ïivotû a problémech sv˘ch krajanÛ v zahraniãí a národnostních
men‰inách v dané zemi. Konference Ïádá Stálou
komisi, OKKV a MKV Zâ, aby na základû takto
získan˘ch informací do 29. 2. 2004 zpracovaly návrh na zlep‰ení vysílání o âe‰ích v zahraniãí a ten
neprodlenû pﬁedloÏily k vyjádﬁení âeské televizi
a pﬁípadnû dal‰ím zainteresovan˘m institucím.
9. Pro krajanské komunity v okolních zemích,
zvlá‰tû pro pﬁíslu‰níky mladé generace, má vysílání âeské televize zásadní v˘znam pro uchování a rozvoj ãeského jazyka. Konference proto
Ïádá âeskou televizi, aby podnikla vhodné kroky k zaji‰tûní neru‰eného pﬁíjmu vysílání âT
v zahraniãí, a to cestou nekódovaného satelitního nebo kabelového vysílání. Konference souãasnû Ïádá vládu âR, aby za tímto úãelem poskytla âT úãelovou dotaci.
10. Konference doporuãuje âeské televizi, aby
umoÏnila vût‰í frekvenci vysílání poﬁadÛ o zloãinech komunismu.
LISTY

