
 

 

 

 

  

V Praze dne 17. července 2020

   

Vážení učitelé, přátelé českých škol v zahraničí, milí krajané,  

dovoluji si Vás pozdravit z Trauttmansdorffského paláce v souvislosti s konáním 

první virtuální konference českých škol i touto písemnou formou. Především bych Vám 

chtěl říct, že už konání letošní konferece napovídá o mimořádných okolnostech, které 

vnesla do krajanské práce krize COVID-19. Nejedná se jen o to, že řada bodů z programu 

Vaší činnosti se nemohla v první polovině roku vůbec uskutečnit, ale i o to, že další část 

Vašich plánů bude muset být pozměněna dle aktuálního vývoje. Tato situace se týká nás 

všech. Budeme proto společně s Vámi hledat ty nejvhodnější alternativy jak krajanské 

aktivity udržet i za změněných okolností. Uvědomujeme si, že toto představuje další úsilí 

z Vaší strany navíc a za to Vám děkujeme. Dovolte mi popřát Vám hodně sil do druhé 

poloviny tohoto náročného roku. Pořadatelům a účastníkum konference přeji pevné zdraví 

a mnoho pracovních i osobních úspěchů po celý rok. Níže v textu jsme pro Vás připravili 

odkazy na některé oblasti naší činnosti v roce 2020. 

Hlavní oblasti: 

I – Prezentace krajanů v české společnosti a zviditelňování jejich významu: 

1. Květnové připomenutí si významu krajanů – (konané v omezeném formátu 

s ohledem na COVID-19). 

2. „Den Čechů v zahraničí“ – Vyhlášení červencové ankety o výběru významného 

dne v českém kalendáři jako dne Čechů v zahraničí.  

Česky: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_07_01_anketa_d

en_krajanu.html 

Anglicky: 

https://english.radio.cz/would-you-czechs-abroad-have-a-significant-day-czech-calendar-

vote-day-your-8685729 

 

3. Den české diaspory / Czech Diaspora Day – Vyhlašený poprvé v loňském 

roce u příležitosti 30. výročí sametové revoluce. Ve virtuání mapě sdílí akce na 

dané téma pořádané krajany ve světě. Pořádá spolek Česká škola bez hranic s 

podporou Ministerstva zahraničních věcí.  

 

4. Světová krajanská mapa - „Mapa krajanských příležitostí“ – Jedná se 

o první pokus v posledních třiceti letech o zmapování situace krajanů v celém 

světě, který jsme vytvořili na MZV ČR společně s Vámi, krajany, kteří jste nám 
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poskytli řadu velmi zajímavých podkladů a námětů. Tento materiál se stal 

významnou podporou pro jednání MZV ČR o významu a smyslu krajanské 

podpory. 

 

5. Korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí – MZV ČR společně se 

Stálou komisí Senátu Parlamentu ČR aktivně podporují legitimitu požadavku 

krajanů na zjednodušení jejich přístupu k volbám ze zahraničí, tj. požadavek na 

zavedení korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí (pro 

parlamentní volby v roce 2021). Opoziční návrh zákona, který by umožnil Čechům 

žijícím trvale v zahraničí korespondenční volbu, byl připraven a je projednáván 

v legislativním procesu. Současně byl připraven i druhý pracovní vládní návrh ve 

spolupráci MV ČR a MZV ČR, který nyní netrpělivě čeká na rozhodnutí vlády 

o jeho postoupení do legislativního procesu. Bez tohoto zákona by ČR patřila 

v tomto ohledu mezi nejméně flexibilní země Evropy (společně s Maltou). Např. 

Slovensko umožnilo svým krajanům v roce 2020 distanční volbu již ve druhých 

parlamentních volbách. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/prac

ovni_zasedani_meziresortni_komise.html 

Vyjádření jasné podpory ze strany Senátu: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/sena

t_schvalil_usneseni_na_podporu.html 

6. Krajanské konference 2020 – Společně se Senátem Parlamentu ČR, 

Etnologickým ústavem AV ČR, Společností pro vědy a umění a Mezinárodním 

koordinačním výborem zahraničních Čechů jsme uspopořádali dva kulaté stoly 

(třetí je připraven na 31. srpna), a na konci září uspořádáme velkou konferenci 

na téma „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a 

aktuální potřeby české diaspory“. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/kulat

y_stul_v_senatu_pcr_na_tema_uloha_a_1.html 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/kulat

y_stul_v_senatu_pcr_na_tema_uloha_a.html 

7. Vědecký projekt na téma „Moderní přístupy k české krajanské politice“ 

– MZV ČR se rozhodlo zapojit vědecký svět a TAČR (Technologická agentura ČR) a 

přistoupit cestou kritického pohledu na budoucnost budování krajanské politiky 

státu. V soutěži se o získání projektu ucházejí dva velké univerzitní týmy (UK Praha 

a UP Olomouc). První výsledky této studie by se měly objevit za dva roky. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/jedn

ani_zvlastniho_zmocnence_pro.html 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/nove

_pristupy_ke_koordinaci_krajanske.html 

8. Krajanské téma v českém tisku a blogu – téma pro veřejný prostor, pro 

celou společnost – těžko si lze přestavit zvyšování významu tématu bez 
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výraznější viditelnosti ve sdělovacích prostředcích a médiích. Krajanům věnoval 

svůj blog v roce 2020 také ministr zahraničí T. Petříček.  

http://blog.aktualne.cz/blogy/tomas-petricek.php?itemid=36002 

Článek s rozhovorem zvláštního zmocněnce přetiskl časopis Reflex. 

https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme-osobnosti/100055/v-zahranici-funguje-

uz-110-ceskych-skol-rika-zvlastni-zmocnenec-pro-krajanske-zalezitosti-jiri-

kratky.html 

 

II – Zlepšení a zjednodušení přístupu krajanů k informacím  

1. Vytvoření centrální jednotné webové stránky našeho krajanského úřadu: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/index.html 

2. Pravidelná aktualizace hlavních událostí v krajanské oblasti:  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/inde

x.html 

3. Celosvětově jednotné a přehledné umístění banneru „Informace pro Čechy 

v zahraničí“ na hlavních stránkách všech českých zahraničních úřadů 

(velvyslanectví a generálních konzulátů). 

https://www.mzv.cz/london 

 

III – Komunikace a propojování českého zahraničního světa se světem 

domácím 

1. Krajanská síť 2020 „CZECH.GLOBAL“ – 29. června jsme iniciovali pod 

patronací ministra zahraničních věcí T. Petříčka a v odborné spolupráci s Tomášem 

Studeníkem v čele skupiny dalších nadšených mladých lidí historicky první 

krajanský hackathon. Na jeho konci by mělo být vytvoření moderní krajanské 

sítě – komunikační platformy sdružující a oslovující české krajany dle jednotlivých 

oblastí zájmu. Projekt počítá s aktivním zapojením skupin jako jsou 

Czexspatsinscience nebo SVÚ atd. https://www.czech.global/,  

https://cesky.radio.cz/nova-sit-czechglobal-mela-propojit-krajany-po-celem-

svete-8685293, 

2. Snažíme se nacházet nové partnery při budování krajanských vazeb jako 

jsou např. nedávno vzniklé mladé komunity, které sektorově rovněž po své vlastní 

linii propojují aktivně krajanský a domácí svět, např. ve vědě tak činí Czexpats 

in Science, nebo jednotlivce, kteří často stojí mimo tradiční rámec spolků a škol a 

přitom by rovněž rádi pomáhali spoluvytvářet krajanské sítě ve světě. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/expa

ts_a_inpats_ve_vede_a_konferenci_pod.html 
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https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/cesk

a_veda_mezi_krajany_ve_svete_a_doma.html 

3. Nezastupitelná role rádiového krajanského informačního kanálu. Provoz Radio 

Prague International zahraničního (RPI), na jehož provozování se tradičně 

zásadně finančně podílí MZV ČR. Jednání se o zahraniční vysílání Českého 

rozhlasu v pěti jazykových mutací (angličtina, francouzština, němčina, 

španělština, ruština) formou rozhlasového šíření a o poskytování informací 

prostřednictvím webových stránek. Krajanská redakce se zaměřuje na vybrané 

krajanské informace z celého světa. MZV ČR oceňuje vysokou profesionalitu všech 

pracovníků jazykových sekcí a objektivnost šířených informací, která se stává 

v současném světě „fake news“ nedoceňovanou kvalitou. RPI provozuje i webovou 

krajanskou stránku https://cesky.radio.cz/krajane. Je třeba velmi ocenit přidanou 

hodnotu, kterou se redakce RPI v roce 2020 velmi efektivně podílela na zvládnutí 

celosvětové dopravní krize a asistenci Čechům v zahraničí po vypukunutí epidemie 

COVID-19. Podobně dík za informační pomoc při zvládání krize patří i krajanským 

komunitám v Evropě, Americe, Austrálii a na Novém Zélandu. 

 

IV – Podpora výuky českého jazyka v zahraničí 

1. Podpora výuky českého jazyka v zahraničí patřila a bude i nadále patřit nezi 

priority naší činnosti. Kromě účasti zvláštního zmocněnce na on-line IX. 

konferenci Českých škol v  Severní Americe 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/ix_k

onference_ceskych_skol_v_severni.html 

a on-line konferenci k výuce českého jazyka v Austrálii a na Novém 

Zélandu, sem patřila i návštěva zástupců Komenského školy Vídeň 

v Praze, věnovaná 150. leté historii českého školství v Rakousku, stejně jako 

návštěva ministra zahraničí Tomáše Petříčka přímo ve Vídeňské škole. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/x150

_vyroci_ceskeho_skolstvi_ve_vidni.html 

2. Patří sem Týden češtiny ve světě 2020 a XII. Konference českých škol 

v zahraniční, která se letos koná on-line 30. července 2020. Obě akce pořádá 

spolek Česká škola bez hranic s podporou Ministerstva zahraničních věcí. 

https://csbh.cz/rubrika/tyden-cestiny/ 

3. Podpora propojování jednotlivých zahraničních projektů, sdílených 

výukových materiálů a výukových kurzů (dánsko-německo-lucembursko- 

britsko- český projekt). 

 

V – Podpora hlubší integrace dětí krajanů do českého prostředí 

1. Letní tábory v ČR – Na základě vyjádřeného zájmu ze strany krajanů jednáme se 

zřizovateli několika českých letních táborů a hnutím Junák o možnosti zařazení 

českých dětí ze zahraničí v menších skupinách do jednotlivých běhů (z důvodů 

COVID-19 až pro léto 2021). 
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2. České znalostní soutěže – Ve spolupráci s organizátory českých znalostních 

soutěží pro žáky základních a středních škol, Českého rozhlasu a České televize 

jsme již na rok 2020 připravovali pilotní projekt na začlenění i tříčlenných 

družstev ze zahraničních škol. Pilotní projekt byl kvůli COVID-19 přesunut na 

příští rok. 

https://www.eurorebus.cz/ 

3. Olympiáda v českém jazyce pro české děti žijící v zahraničí – Soutěž pro 

žáky zahraničních škol v kategoriích do 7. třídy ZŠ, která je připravuje na účast 

v celostátní Olympiádě v českém jazyce od 8. třídy ZŠ, pořádanou každoročně 

Národním pedagogickým institutem (dříve NIDV). Pořádá spolek Česká škola bez 

hranic s podporou Ministerstva zahraničních věcí.  

 

VI – Širší a hlubší zapojení českých institucí a organizací do krajanského 

tématu 

1.  Státní instituce – Kromě tradičních subjektů jako jsou MZV, MŠMT, Senát PČR, 

AV ČR, DZS, ÚJOP a MV se nám v roce 2020 podařilo prohloubit aktivnější 

spolupráci s podvýborem pro styk s krajany Zahraničního výboru PS 

PČR, který od roku 2020 vedou poslankyně Karla Šlechtová a místopředseda Pavel 

Žáček. Jedná se především o konzultace a vzájemné informování se ve věcech 

legislativních i nelegislativních témat spojených s krajanstvím, jako jsou např. 

nabývání občanství, právní, finanční nebo kulturní podpora atd. Jsme velice rádi, 

že o krajanskou agendu projevují aktivní zájem oba předsedové obou komor 

Parlamentu ČR – Miloš Vystrčil a Radek Vondráček. Velmi smutnou zprávou bylo 

na začátku roku oznámení o úmrtí dosavadního předsedy Senátu PČR pana 

Jaroslava Kubery. Krajanská agenda jeho odchodem ztratila velkou morální oporu 

doma i v zahraničí.  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/ucas

t_zvlastniho_zmocnence_pro_krajanske_2.html 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/zemr

el_predseda_senatu_jaroslav_kubera.html 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/posl

edni_rozlouceni_s_j_kuberou_a.html 

 

VII – Ochrana historických krajanských komunit, které si doposud podržely 

silný kulturní českých náboj a aktivně uchovávají český jazyk 

Chorvatsko: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/zvlastni_zm

ocnenec_pro_krajanske_7.html 
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https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/ucast_zvlastniho_zmocnence_pro_krajanske_2.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/zemrel_predseda_senatu_jaroslav_kubera.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/zemrel_predseda_senatu_jaroslav_kubera.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/posledni_rozlouceni_s_j_kuberou_a.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/posledni_rozlouceni_s_j_kuberou_a.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/zvlastni_zmocnenec_pro_krajanske_7.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/zvlastni_zmocnenec_pro_krajanske_7.html


Rumunsko: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/operativni_

studie_mzv_cr_k_podpore.html 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/nad_temate

m_rumunskeho_banatu_v_r_2020.html 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/navsteva_m

istopredsedy_demokratickeho.html 

Srbsko: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/ceske_inves

tice_v_srbsku_pomohou_take.html 

Bosna a Hercegovina: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/prijeti_dele

gace_ceskych_krajanu_z_bosny.html 

Bulharsko: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/bulharsti_c

esi_vystava_ke_100_vyroci.html 

Gruzie: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/co_znamen

a_ppkk_na_pozadi_tri_dekad.html 

Ukrajina a Polsko. 

 

VIII – Zahraniční cesty za krajany v roce 2020 – Rok 2020 s COVID-19 nepřeje 

přiliš možnostem zahraničních cest a návštěv u krajanských spolků. Jedinou zahraniční 

cestou, kterou jsme stilhli v realizovat ještě před uzavřením hranic, byla únorová cesta 

v rámci delegace pana ministra Tomáše Petříčka za krajany do Manchesteru.  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/krajanska_s

etkani_v_manchesteru.html 

S krajany se ještě na samém začátku března setkal ve Španělsku také pan náměstek, 

JUDr. Martin Smolek, při otevření nového honorárního konzulátu na Tenerife. Od začátku 

epidemie COVID-19 byly všechny ostatní zahraniční cesty zrušeny. Tento stav de-facto 

platí do současnoti. Po většinu roku 2020 jsme proto pracovali v krajanské agendě 

z pražškého ústředí. Věřím, že u Vás to bylo s aktivitami podobné. Děkujeme proto 

z obrovské úsilí krajanů po celém světě, kdy solidárně pomáhali řešit situaci Čechů 

a Slováků, kteří se po náhlém zrušení dopravních spojení ocitli v nouzi. Pokud situace 

dovolí, počítáme s cestou za krajany do Ženevy v září, v den narozenin Jana Masaryka, a to 

v odpovědi na pozvání České Besedy v Ženevě.  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/operativni_studie_mzv_cr_k_podpore.html
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https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/navsteva_mistopredsedy_demokratickeho.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/navsteva_mistopredsedy_demokratickeho.html
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https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/ceske_investice_v_srbsku_pomohou_take.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/prijeti_delegace_ceskych_krajanu_z_bosny.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/prijeti_delegace_ceskych_krajanu_z_bosny.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/bulharsti_cesi_vystava_ke_100_vyroci.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/bulharsti_cesi_vystava_ke_100_vyroci.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/co_znamena_ppkk_na_pozadi_tri_dekad.html
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https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/krajanska_setkani_v_manchesteru.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/krajanska_setkani_v_manchesteru.html


Osobní setkávání v Praze – Co nám uniká v roce 2020 při cestách do zahraničí, se 

částečně daří realizovat při Vašich cestách do ČR. 

S řadou z Vás jsem měl možnost se osobně potkat jak v roce minulém při svých cestách 

do zahraničí, kdy jste se aktivně podíleli na jejich programovém zajištění (např. ve Velké 

Británii, Rumunsku, Chorvatsku, USA), nebo naopak při Vašich návštěvách v Praze během 

letních nebo zimních dovolených. Tato setkání jsou vždy pro obě strany obohacující 

a inspirující do další práce. Jsem rád, že v této praxi společně pokračujeme i v roce 2020 

navzdory nepříznivým podmínkám. Děkuji proto, že mi často dáte dopředu vědět o Vaší 

cestě do Prahy a najdete si čas na osobní projednání krajanských záležitostí ve Vaší 

komunitě. 

Brazílie: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/konference

_o_ceskem_puvodu_brazilskeho.html 

Lucembursko: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/lucembursk

o_moderni_pojeti_krajanstvi.html 

USA: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/setkani_zm

ocnence_kratkeho_s_vydavatelem.html 

 

IX – Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě – V posledních letech 

zaznamenáváme zvýšený zájem krajanů o znovuzískání českého občanství. Důvodem jsou 

nejen vnější události jako např. Brexit, ale také růst kvality života v ČR a zajímavý 

pracovní trh především pro mladé lidi. Řada krajanů nemá možnost z nejrůznějších 

důvodů okamžitého získání občanství. Jednou z cest ke stálému pobytu v ČR a dále 

k občanství je vydání potvrzení příslušnosti ke krajanské komunitě. V minulém roce naše 

oddělení vydalo cca 500 potvrzení a cca dalších 150 aktualizací. Tímto potvrzením dává 

náš stát krajanům výhodu oproti cizincům při zařizování praktické stránky pobytu a života 

v ČR po jejich návratu ze zahraničí (v případě, že nejsou přímo držiteli českého občanství). 

Na tomto projektu spolupracuje MZV ČR úzce s Odborem azylové a migrační politiky MV 

ČR, případně se Služnou cizinecké policie ČR. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/potvrzeni_o_prislusnosti_k_ces

ke/informace_o_potvrzeni_o_prislusnosti_k.html 

 

X – Změny na MZV ČR v zařazení krajanského oddělení – Od dubna 2020 je 

krajanské oddělení zvláštního zmocněnce podřízeno přímo ministru zahraničních věcí 

v rámci jednoho spojeného odboru veřejné diplomacie (OVDK). Krajanské oddělení sídlí 

od listopadu 2019 nově v Trauttmansdorffském paláci na Hradčanech (Loretánská 6, 

Praha1), v samotné blízkosti paláců Černínského a Toskánského. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/index.html 
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https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/potvrzeni_o_prislusnosti_k_ceske/informace_o_potvrzeni_o_prislusnosti_k.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/index.html


https://www.mzv.cz/jnp/ 

 Závěrem bych Vám všem chtěl za celé šestičlenné pracoviště zvláštního zmocněnce 

poděkovat za pozornost a péči o krajanské dědictví ve Vaší práci v jednotlivých zemích.   

S pozdravem 

      

Mgr. Jiří Krátký, M.A. 

zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti  

https://www.mzv.cz/jnp/

