
Právní rámec postavení národnostních menšin v ČR 

Základní ochranu práv národnostních menšin v České republice stanoví ústavní zákony:         

- Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

- Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky).  

 

- Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých 

zákonů, který nabyl účinnosti dne 2. srpna 2001. 

 

 

- Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze 

státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace 

příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb., bylo změněno na 

základě usnesení vlády ze dne 21. února 2007 č. 122. Schválená novelizace byla dne 1. března 

2007 uveřejněna v Sbírce zákonů. 

 

 

- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsána 21. února 1991, 

ratifikována 18. března 1992 (vyhlášena sdělením FMZV Č. 206/1992 Sb.). 

 

 

Práva národnostních menšin v České republice zohledňují též bilaterální smlouvy a dohody, 

jimiž je ČR vázána: 

 

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských 

vztazích a spolupráci (uveřejněna pod č. 235/1993 Sb.; 138 kB); viz čl. 8.  

 

Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou 

Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci (uveřejněna pod č. 521/1992 Sb.; 246 

kB); viz čl. 20 odst. 1-5 a čl. 21 odst. 1-3.  

 

Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém 

sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci (uveřejněna pod č. 416/1992 Sb.; 140 kB); viz č. 

8 odst. 1 až 4.  

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní 

spolupráci (uveřejněna pod č. 78/2001 Sb.; 98 kB), viz čl. 13.  

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti 

kultury, školství a vědy (uveřejněna pod č. 47/2002 Sb.; 135 kB); viz čl. 8.  

 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti, vědy a 

školství (uveřejněna pod č. 188/1996 Sb.; 166 kB); viz čl. 8. 
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