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znění pozdějších předpisů, ve vztahu kmozností nabytí nemovitého majetku tvořícího velkovýkrmnuprasat v Letech u Písku, který je ve vlastníctví firmy AGPI, a. s., Českou republikou. Tento materiál senezabývá vyhodnocením alternativ vedoucích k ukončení provozu této velkovýkzmny, ani stanovením

menšiny k této minulosti.; Ve sporu o nee/přijatelnosti stávající situace a o ne/potřebe ukončení provozuVepř-ina vyjadřovali své názory mimo jiné historikové, pozůstalí, aktivisté z romské menšiny a nevládníchorganizací, majitelé vepřína a vneposlední řadě predstavitelé
samosprávy, státu a rovněž unijních amezinárodních orgánů a organizací.“

Již od roku 1998 je otázka pietní úpraw míst romského holocaustu vLetech u Písku avl-lodoníně u Kunštátu, včetně otázky dalšího provozu vepřína V Letech, řešena opakovaně na úrovni



vlády/.S Vláda, resp. vládní zmocněnec či ministr pro lidská práva, vytvářeli na platformách ad hoc
pracovních skupin a trvale prostřednictvím Rady vlády pro záležitosti romské menšiny prostor pro dialogo této záležitostif V diskusi se aktéři vyjadřovali nejen ke střetu veřejného zájmu se zájmem soukromým,tj. zejména zájmem na pokračovaní provozu vepřína ze strany majitelů firmy, ale také ke střetu různýchveřejných zájmů (např. ke střetu veřejného zájmu na ukončení provozu velkovýkrmny se zájmem naudržení pracovních příležitostí pro místní obyvatele a na hospodářském rozvoji regionu).

Současně vposledním čtvrtstoletí sílilo vědomí důležitosti uchování a ochrany míst bývalýchkoncentračních a vyhlazovacích táboni pro naši civilizaci, a to i vzhledem k blížící se době, kdy již očitísvědkové holocaustu nebudou na živu a kdy právě tábory budou hrát stále důležitější roli důkazu tragédieholocaustu a varovného mementa. Česká republika se aktivně do tohoto globálního úsilí zapojila. Spolus dalšími třiceti zeměmi je členem Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu7 a tím se přihlásilak závazkům ke vzdělávání o holocaustu, připomínání a výzkumu holocaustu. Česká republika v roce 2009iniciovala přijetí tzv. Terezínské deklarace zástupci 46 zemí světa, která vyzývá k široké podpořeveškerého úsilí vyvíjeného na ochranu míst bývalých koncentračních táborůs

V souladu s těmito cíli vláda ve stejném roce souhlasila z důvodu veřejného zájmu s nabytímnemovitého majetku rekreačního střediska Žalov v Hodoníně u Kunštátu do vlastnictví České republiky, ato za cenu ve výši 20 000 tis. Kč (usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589). Stejným usnesením vládarozhodla o úpravě píetnich míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.? Úpravy v Letech se však
nedotkly samotného provozu vepřína. Ve vládním materiálu bylo uvedeno, že veřejným zájmem se rozumínejen zajištění důstojné pamatky obětem a pozůstalým romského holocaustu, ale také zachování jedinečnéhistorické dokumentace vypovídající o provozu tábora (v areálu se v té době nacházely ještě dvě budovyvyužívané pro účely tábora) a dále odkazoval materiál tež na následné využití areálu pro vzdělávací účely.

Výsledkem společenské diskuse je prosazení názoru na vládní úrovni, že stávající situace vLetech není akceptovatelné a je nutné ji řešit. Protože žádná ze snah dosud nevedla k cíli, vláda v roce2015 rozhodla ve Strategii romské integrace do roku 2020, že je nezbytné přijmout opatření, která byvedla k ukončení provozu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pÍBÍnÍhO mista v Letech u Písku.Vládní materiál označuje umístěni provozovny za dehonestující a uvádí, že „Tato situace je nadále
vnímána velmi negativně jak českými Romy, především pozůstalými, tak částí české i světové veřejností amezinárodními organizacemiřm Odhodlání zajistit ukončení provozu velkovýkrmny prasat v Letech uPísku potvrdila vláda usnesením ze dne 21. března 2016 č. 260 a určila jako vládou preferovanou variantuřešení vykoupení vepřína.

"

(usnesení vlády ze dne 21. března 2016 č. 260).
5 Rada vlády pro záležitostí romské menšiny se situaci v Hodoníně u Kunštátu a V Letech u Písku zabývala opakovaně. Víz tež Příloha, část 3Smíšená komise k Letúm u Písku a k Hodcnínu u Kunštátu, v níž byh zastoupeni mj. historikové, romisté, pozůstalí a zástupci státní správy, byla

http:/Nvww.euZOOBLUCZ/newsrandoocumentslnews/terezínska-dek1araoe26320l
.9 Usnesení vlády České republiky ze dne 4 května 2009 č 589, k úpravě pietních mísí v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, víz též Příloha,část 2.

W Strategie romské integrace do roku 2020, bod 4.3, písm c). VIZ tež Příloha, čast 2“ Viz Příloha, část 2.



„Při úplalném nabývání majetku lze cenumj sjednat pouze do výše rovnající se oceněni tohotomajetku podle zvláštního právního předpisum a jde-li o majetek nabývaný v zahraničí, pouze do I/ýŠE,
která je v daném místě a čase obvyklá. Ve veřejném zájmu může Ministerstva hnancí dát předchozísouhlas ke sjednání ceny vyšší Ta platí obdobná je-li majetek nabýván v dražbě.“

Ustanovení š 8, odst. 1, písm, a) a b) zní:

5? 8

Majetek státu

(]) Mag/zrele státu (dálejen "majetekO využívá stát zejména
a) Ic plnění nýchfunkcí aneba v souvislosti splněním těchto funkcí,b) k zqíštbvání veřejněprospěšných činností anebo pra účely podnikání



nikoli. Mnohdy mu dává vodítko tím, že se snaží uvést co nejvíce charakteristických znaků věcí nebo jevů,které má neurčitý právní pojem zahrnovat.
h Z povahy věci lze dovodit, že se jedná o takový zájem,

který lze označit za obecný či veřejně prospěšný, případně za zájem společnosti jako celku. Takový zájemnemůže být v rozporu s platnými právními předpisy.“

Podobně jako citovaný zákon se na veřejný zájem odvolává řada dalších zákonů, zejména
v oblasti veřejného práva, včetně Ústavy a Listiny základních práv a svobod." Ochrana veřejného zájmuje též jednou ze zásad, kterými se musí řídit všechny správní orgány (š 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád), V konkrétním zákoně však muže být definován specifický veřejný zájem.“

Rozhodování o veřejném zájmu se děje typicky ve správním řízení, jakým je např. vyvlastňovací
řízení. Přestože ve zvažovaném případě jde o smluvní nabytí majetku státem, je pro doložení veřejného
zájmu na nabytí tohoto majetku podle ustanovení 5 12 odst, 3 zákona č. 219/2000 Sb. žádoucí postupovats přihlédnutím k aplikovatelným pravidlům, které nastavila judikatura,"

Z judikatury plyne, že ne každý kolektivní zájem lze označit za veřejný zájem a že veřejný zájemje třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně prospěšný; případně
za zájem společnosti jako celku (např. nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 1996, sp. zn. 1. ÚS 198/95, téžnález Ústavního ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl ÚS 24/04, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23.
10. 2003, sp. zn. 2 As 11/2003 — 164).

Co se týče procesu určení veřejného zájmu, Ústavní soud v citovaném nálezu ze dne 28. 6„ 2005,
sp. zn. Pl. ÚS 24/04 konstatoval, že veřejný zájem v konkrétní věci by měl být zjišťován v průběhu
správního řízení na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a
připomínek. Z odůvodnění správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážilnad řadou jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité
otázce (typicky např. o vyvlastňování) a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit. Z těchto důvodů jezjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě typicky pravomocí moci výkonné a nikoliv
zákonodárné.

V rozsudku ze dne 5. 2. 2009, sp. zn. 2 Ao 4/2008 f 99 Nejvyšší správní soud uvedl, že V případěveřejného zájmu „jde o pojem, který se svou povahou vymyká možnosti jakéhokoli zevšeobecnění, kteréby postihlo všechny myslitelné případy. Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno vykládat vkontextu konkrétní projednávané věci „.“ Z citovaného rozsudku mj, též plyne, že veřejným zájmem není
nutně vše, na čem by se shodla relevantní část politické reprezentace (obce při schvalování územního
plánu). „Současně je pak třeba mít na zřeteli, že v podmínkách demokratického právního státu nelze
veřejný zájem ztotožňovat se zájmem většiny; vůle většiny nemůže též zasáhnout do elementárních práv
menšiny.“

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 10. 5. 2013, sp. zn. 6 As 65/2012 — 161 vyslovil
požadavek, že veřejný zájem musí být výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti

17 Například můžeme uvést čl. 30 Ústavy ČR (stanovuje možnost zřízení vyšetřovací komise Poslaneckou sněmovnou ve věcí veřejného zájmu), čl.11, odst. 2 a 4 a čl. 15 odst 1 Listiny základních práv a svobod (majetek výhradně ve vlastnictví státu, obce nebo určených osob, vyvlastnění,petice), zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č 114/1992, o ochraně přírody a krajiny. V oblastí

.

'

,
Jana. Veřejný zájem jakožto institut správního práva, Parlamentní institut PS PČR, 2015, dostupne zhtttx/Mwwnspcz/sqw/ppi.sqw?d=1&t=11

13 VEDRAL, Joseí Správní/ad: komentář. 2,vyd Praha“ BOVA POLYGON, 2012,
s 101 — 102
" K judikatuře k veřejnému zajmu víz TOŠNER, Ondřej, Veřejný zájem a jeho nonnování zákonem. Právník 3/2009, s. 225 — 232; KŘÍŽOVÁ, Jana,cít dílo, s 5; DVOŘÁKOVÁ, Jitka, Veřejný zájem (2), Och/ana přírody 1/2016, dostupne z http/Iwwwcasopis„ochranaprirody.cz/pravo-v-ochranevprirody/verejny-zajem-Z/



samy formulovat, to je zásadně úkolem moci zákonodárné. Úkolem správních orgánů je při aplikacizákonů, které jednotlive veřejné zájmy definují, v jednotlivých případech takto obecně formulované
veřejné zájmy konkretizovat. Ie proto nezbytné, aby veřejný zájem byl správním orgánem výslovněformulován ve vztahu ke konkrétně řešené záležitosti. Je třeba jej vyvodit z právní úpravy a jejích dílů, zprávní politiky a posouzením různých hodnotových hledisek podle úkolů správy v příslušných oblastech(sociální, kulturní, ochrany životního prostředí apod.).“

Nejvyšší správní soud se v rozsudku vyjádřil i ke kolizi veřejných zájmů. V případě vážení dvouveřejných zájmů, které jsou v kolizi, obdobně jako v případě kolize základních práv, musí správní úřadtotiž nejprve řádně určit a individualizovat na konkrémí případ oba veřejné zájmy, které jsou ve hře, a potéporovnat závažnost obou v kolizi stojících veřejných zájmů s tím, že zásah do žádného z obou chráněných

Spřihlédnutím kjudikatuře lze dovodit, že podobně i vjiných případech než správní řízení, byurčení veřejného zájmu mělo být íýsledkem diskuse a rozvahy, v níž jsou zohledněny a zváženy všechny

Obsah veřejného zájmu

Je nutne positivně vymezit, v čem spočívá obsah veřejného zájmu v daném případě, co jej činíobecným či obecně prospěšným, a to vyvozením mj. z právní úpravy a jejich částí a posouzením různýchhodnotových hledisek. Dále jsou definovány klíčové součásti veřejného zájmu s odkazem na příslušnýprávní rámec, které působí nikoli odděleně, ale společně a synergicky.

l. Zachování a rozvíjeníprvků identify Romůjako národnostní menšiny

svobod stanovuje, že „Občanům tvořícím národnostní nebo etnické menšiny se zaručuje všestrannýrozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastni kulturu, právo rozšiřovat apřijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdnižovat se v národnostních sdruženích“, Na globálníúrovni chrání identitu menšin čl. 27 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož jeČeská republika smluvní stranou a který dává příslušníkům menšin právo užívat své vlastní kultury,vyznávat a projevovat své vlasmí náboženství nebo používat svého vlastniho jazyka.“ Podle čl. 5 odst. lRámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy, které je Česká republika smluvnístranou,“ se smluvní strany zavazují podporovat podmínky nezbytné pro příslušníky národnostních

15 Nejvyšší správní soud zde citoval HENDRYCH, Dušan a kol : Správní právo: obecná část 8 vydáni,Praha: G_ H. Beck, 2012, s. 358
15 Čl. 27 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech zni. ,ve státech, kde existují etnické, náboženské nebo jazykove menšiny,nebude jejim příslušníkům upíráno právo, aby spolu s ostatnimi příslušníky menšiny užívali svě vlastní kultury, vyznávali a projevovali své vlastnináboženství nebo používali sveho vlastního jazyka.“ Publikováno pod č. 120/1976 Sb." Publikováno pod č 96/1998 Sb.



menšin k tomu, aby mohli zachovávat a rozvíjet svou kulturu a uchovávat si základní prvky své identity,
zejména své náboženství, jazyk, tradice a kulturní dědictví. Na Listinu a uvedené mezinárodní úmluvy
navazují ustanovení 5 12 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů, podle kterého příslušníci národnostních menšin mají právo na zachování a rozvíjení
svého jazyka, kultury a tradic a na jejich respektování a stát vytváří podmínky pro zachování a rozvoj
kultury, tradic a jazyků příslušníků národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České
republiky.

Pro současnou identitu Romů vEvropě, včetně Romů ících v České republice, má zásadní
význam zkušenost holocaustu a utrpení za války, neboť je to právě společný osud a vzpomínání na něj,
které zásadním způsobem spoluvytvářejí kolektivní identitu národních společenství. Holocaust jako
zásadní a zlomová událost 20. století se promítá specificky do identity skupin, které se staly jeho obětí a
jejichž kolektivní i individuální osudy zcela zásadně změnil." Zážitek rasově motivované genocidy a
připomínka jejich obětí byla jedním m základních stavebních kamenů romského etno-emancipačního hnutí
včeských zemích po válce. Již první romská organizace Svaz Cikánů—Romů (1969-1973) se kpřipomínce obětí
holocaustu obracela odsváío založení, Otázka romské identity a holocaustu je dnes v kontextu probíhajícího
procesu sebeuvědomění a emancipace Romů pociťována stále intenzivněji. Svědčí o tom řada
badatelských, osvětových a vzpomínkových akcí. V současné době například realizuje Terezínská
iniciativa projekt Identita evropských Romů ve 20. století - Databáze romských obětí holocaustu."
Pracovníci Muzea romské kultury se zabývají výzkumem tématu vmiku Svazu Cikánů-Romů a připravujikonferenci zaměřenou na sledování odkazu romské genocidy."

Strategie integrace romské menšiny do roku 2020 ukazuje na souvislosti mezi identitou,
emancipaci a integrací Romů. Integrace podle ní; „Zahmuje nejen sociální a ekonomické začlenění Romů,
tedy vyrovnání jejich postavení v oblastech vzdělání, zaměstnanosti, bydlení a zdraví, ale rovněž posílení
identity Romů, s důrazem na oblasti jako jsou kultura a tradice. Zahrnuje také posílení společného
historického vědomí a paměti národa, vytvoření tolerantnílio, nexenofobního prostředí a integraci romské
menšiny v rovině politické. Součástí a prostředkem integrace je též emancipace romské menšiny, neboť
jen sebevědomá menšina je schopna vytvořit zdravě vztahyjak s majoritou, tak i s jinými minoritamiř“

Komplexní a důstojná úprava místa bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku, které má
být dosaženo, přispěje pozitivně krozvoji identity českých Romů jako ve své vlasti přijímané a

respektované národnostní menšiny a může pozitivně ovlivnit další procesy romské emancipace a
integrace.

2. Podpora vzájemného respektu, porozumění a spolupráce mezi většinou a menšinou

Podle čl. 6 odst. l citované Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin „Strany podporujiduch tolerance a dialog mezi kulturami a přijímají účinná opatření za účelem podpory vzájemného
respektu a porozumění a spolupráce mezi všemi osobami žijícími na jejich území bez ohledu na jejich
etnickou, kulturní, jazykovou nebo náboženskou identitu, a to zvláště v oblasti vzdělání, kultury a
sdělovacích prostředků.“ Závazek podnikat opatření v oblasti vyučování, výchovy, kultury a informací proboj proti předsudkům, které vedou k rasové diskriminaci, a pro podporu porozumění, snášenlivosti a

*“ Holocaustem a lomiováním současně identity Romů se zabývají např. KAPRALSKI, Slawomir. Identity Building and the Holocaust: RomaPolitical Natlonalism. Nalionalities Papers, 25.2.1997, s, 269483: BAAR, Huub van Romani identity Fonnatíon and the Globalization ot HolocaustDiscourse. Thamyris/Intersedíng, No. 20, 2010, s 115-132.
15 V rámci projektu se ve dnech 13.— 15. 5. 2017 konala konlerence Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětiholocaustu. Terezínská iniciativa ve spoluprácí s Muzeem romské kultury rovněž pořádá pro české a slovenské pedagogické pracovníky sezaměřením na dějepis a společenské vědy a vysokoškolské studenty letní školu Identita evropských Romů ve 20, století, která se koná v Brně aHodoníně u Kunštátu v srpnu 2017.
?“ Viz

httpilíwww.romaninistories.usd.cas„cr/ooníerences/tracing-the-legaciesot-the-rornagenocide/“ Strategie romské integrace do roku 2020, s. 12, dostupné z httpsz/Mwwvlada cuassets/ppov/zalezitostí-romske-komunlty/Strategíe—romske—integraoedoroku-2020.pdl



přátelství mezi národy a menšinami obsahuje čl. 7 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasovédiskriminace, které je Česká republika smluvní stranou." Opatření v boji proti předsudkům a pro podporuvzájemného respektu u lidí různých národností směřují k realizaci jedné z klíčových civilizačních hodnot,kterou představuje uznání rovné lidské důstojnosti jako základu společenského zřízení a ochrany lidskýchpráv, Listina základních práv a svobod pak tuto hodnotu vyjadřuje včl. 1 odst. l větou „Lidé jsousvobodní a rovni v důstojnosti i v právech.“

Odstranění vepřína na místě tak důležitém pro kolektivní identitu Romů v České republice bybylo jednoznačným projevem a důkazem vzájenmého respektu a porozumění mezi Romy a většinovou
společností. Je nepopiratelnou skutečností, že vepřín vLetech u Písku se stal křiklavým symbolemabsence respektu k cítění Romů u části většinové populace, která je skrze jeho symboliku připisovánavětšině jako celku. Dnešní stav vztahy mezi většinou a romskou menšinou kalí a působí rozkladné naspolečenskou soudržnost. Vyvolává fmstraci a skepsi nejen u Romů, ale i u významné části společnosti.Svým dlouholetým přetrváváním tento stav poškozuje celou společnost.

Je proto ve veřejném zájmu, aby se stát s využitím zákonných prostředků pokusil situaci změnit.Lze též připomenout, že Poradní výbor Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin v roce 2011 vesvém Třetím stanovisku k Česke republice shledal — s přihlédnutím k symbolice místa — další užívání
prostoru bývalého koncentračního tábora pro účel velkovýkrmu prasat jako „hrubé porušení článku 6Úmluvy“.23

Situace v Letech nabízí rovněž srovnání s jinými místy spjatými s holocaustem. Místa, která jsounejvýmarrměji symbolicky s holocaustem spjata, jsou pečlivě pietně udržována ve světě i v Českérepublice (Památník Terezín), podobně jako jsou pietně udržována další místa zásadního historického asymbolického významu (Památník Lidice). V porovnání s tím je situace v Letech v obzvláště nápadnémprotikladu.

3. Zajištění pietního přístupu kobětem a uchování odkazu holocaustu (vzdělávání o holocaustu,
připomínání a výzkum holocaustu)

nepřijatelný též samotný typ čiruiosti (chov jatečních zvířat) provozované na místě, které se částečně kryjes areálem bývalého koncentračního tábora. Vláda se stímto postojem ztotožnila. Nežádoucí stav tedynelze odstranit opatřením ohledně zápachu, i kdyby to technicky bylo možné. Varianty směřující pouze kesnížení dopadů provozu vepřína do okolí pietního místa, bez ukončení jeho provozu, např. tzv. odclonění
vepřína valy z navezené zeminy, byly v minulosti diskutovány jako alternativa zrušeni provozu. Byly alevyhodnoceny jako neadekvátní a zjevně neřešící podstatu problému? Poté, co byly nedavno
archeologickým výzkumem odhaleny hmotné pozůstatky tábora, jsou tyto varianty ještě méně

22 Čl. 7 zni: Smluvní staty se zavazuji, že podniknou bezodkladná opatreni, zvláště v oblasti vyučováni, výchovy, kultury a informaci, pro boj protpředsudkům, které vedou k rasové diskriminaci, a pro podporu porozumění, snášenlivosti a přátelství mezi národy a rasovými nebo etnickýmiskupinami, jakož i pro popularizaci Cllů a zásad Charty Organizace spojených národů, Všeobecné deklarace lidských prav, Deklarace Organizace

7“ VIZ též Příloha, část 1.
25 Diskuse o těchto variantách je mj. částečné zachycena ve vládních materiálech vážících se k pňjaíýrn usnesením (viz Příloha, část 2)



akceptovatelné. Naopak, vznika zde intenzivnější potřeba zajistit pietní úpravu samotných míst, kde se
tabor nacházel.

V souvislosti s etickou dimensí problému je možné poukázat na právní normy veřejného práva,které sice na daný případ přímo nedopadají, ale vobecné rovině upravují zacházení se zesnulými a
pietními místy, zejména zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů a zákon č,
122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.“ Veřejným zájmem, pro který byly tyto zákony
přijaty, je mj. zajištění důstojnosti zemřelých a respektu k zesnulým lidem a pozůstalým a uchování trvalé
vzpomínky na válečné události a jejich oběti. Zákon o pohřebnictvi mj. zakazuje zacházet s lidskými
ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti."
Současný stav pietního místa v Letech u Písku, kde jsou některé oběti pohHieny, se mravního cítění
pozůstalých i veřejnosti dotýká. V tomto kontextu je nutné upozornit též na specifický vztah tradiční
romské kultury k posledním věcem člověka, k umírání, k mrtvým, který rozhořčení nad současným stavem
u některých příslušníků romské menšiny zesiluje. Požadavek na odstranění vepřína též dlouhodobě
prosazuje Rada vlády pro záležitostí romské menšiny." Odkoupení provozu vepřína směřuje ke stejnému
cíli ochrany lidské důstojnosti, za jakým účelem byly citované normy přijaty, a je tak nepochybné, že na
pietním přístupu existuje veřejný zájem.

Jak již bylo uvedeno, v současné době sílí na narodni i nadnárodní úrovni uvědomění si významu
uchování míst bývalých nacistických vyhlazovacích a koncentračních táborů. Význam těchto míst pro naši
společnost a civilizaci a pro výchovu příštích generací pregnantně vyjádřila Terezínská deklarace, jejíž
přijetí zástupci 46 zemi iniciovala vroce 2009 Česká republika.“ Deklarace připomíná, že Všeobecná
deklarace lidských práv byla do značné míry formulována v reakci na uvědomění si hrůz, které se

odehrály v době holocaustu a podtrhává význam vzdělávání o holocaustu a jiných nacistických zločinech a
jejich připomínání jako neustálého zdroje poučení pro celé lidstvo. Kotázce ochrany míst bývalých
koncentračních táborů uvádí:

„vzhledem k tomu, že se blíží doba, kdy již očití svědci holocaustu (šoa) mezi námi nebudou a kdy místa
bývalých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů budou nejdůležitějším a nepopiratelným
důkazem tragédie holocaustu (šoa), význam a neporušený stav těchto míst včetně jejich movitých i
nemovitých pozůstatků bude představovat základní hodnotu v souvislosti s veškerými opatřeními týkajícími
se těchto míst a získá pro naši civilizaci obzvláštní důležitost, zejména za účelem výchovy budoucích
generací. Vyzýváme proto k široké podpoře veškerého úsilí vyvíjeného na ochranu těchto míst, aby tyto
pozůstatky byly zachovány jako svědectví zločinů, které zde byly spáchány, a sloužily jako připomínka a
varovné memento pro příští generace, případně aby byla zvážena možnost prohlásitje za národnípamátku
v souladu s vnitrostátním právem.

"

Odstranění vepřína v Letech u Písku přispěje nejen ke kultivaci současného piemůío místa na
místě vězeňského hňíitova odstraněním rušivých vlivů (a svého zneklidňujícího sousedství), ale umožní
rovněž do budoucna jeho prostorové rozšíření. Mohl by vmiknout komplex, který bude svou dispozici(misto bývalého tábora — táborový hřbitov) intenzivněji evokovat životy a utrpení vězňů tábora. To byovlivnilo vnímání souvislostí historických události u návštěvníků a intenzitu jejich prožitků. Uctění
vzpomínkou a pietou by tak byli nejen ti, kteří v Letech zahynuli, ale též vězni, pro které byly Lety

zákon navazuje na tyto mezinárodní normy.
?i
Ustanovení 5 4 odst 1 pism. h) zákona o pohiebnictvi.

75 Viz Příloha, část 3.
29 Terezínská deklarace k osudu majetku oběti holocaustu a souvisejícím otázkám byla pňjata 30. června 2009, na závěr Konference k osudumajetku obětí holocaustu, organizované Českou republikou v rámci předsednictví ČR v EU v Praze a Terezíně ve dnech 26 - 3D. června 2009 Vizhttp://www.eu2OO9.c7Jcz/newsand-documenls/news/terezrnska-deklaráoe-26320/
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přestupnou stanicí na cestě do Osvětimi.“ Tato dispozice, v kombinaci s vhodnou úpravou a informacemi
pro návštěvníky o konečném osudu části letských věmů, kteří zahynuli mimo tábor, by tak mohla lépe
ukázat osudy českých Romů jako součásti holocaustu a 2. světové války. Osvětový a výchovný význam
návštěvy místa i působení místa jako takového by byly posíleny“

4. Ochrana a zpřístupňování kulturního a historického odkazu a dědictví

Dle preambule Ústavy ČR má Česká republika mj. střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní,
hmotné a duchovní bohatství. Listina základních práv a svobod poté přiznává v čl, 34 odst. 2 právo na
přístup ke kulturnímu bohatství. Podobně Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních
právech přiznává v čl. 15 odst. l každému právo účastnit se kultumího života a užívat plodů vědeckého
pokroku. Za účelem zajištění těchto práv mají státy včetně České republiky povinnost činit krokyk maximálnímu zachování a rozvíjení kulturních památek a kulturního dědictví na svém území." To
potvrzují i mnohé další mezinárodní závazky České republiky. Např. podle čl. 4 Úmluvy o ochraně
světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO“ každý smluvní stát uznává, že v první řadě je jeho
povinností zabezpečit označení, ochranu, zachování, prezentováni a předávání budoucím generacím
kulturního a přírodního dědictví nacházejícího se na jeho území. Mezi kulturní dědictví se přitom výslovně
počítají i lokality.“ Podle čl. 6 Úmluvy navic národní přírodní a kulturní dědictví tvoří světové dědictví, k
jehož ochraně je povinností mezinárodního společenství spolupracovat jako celek. Podobně podle čl. 1
Evropské kulturní úmluvy“ přijme Česká republika odpovídající opatření k ochraně a podpoře rozvoje
svého národního příspěvku do společného kulturního dědictví Evropy. Podle čl. 5 této úmluvy bude Česká
republika považovat předměty evropské kulturní hodnoty nacházející se pod její kontrolou za součást
společného evropského kultumího dědictví, podnikne odpovidajici opatření k jejich ochraně a zajistí k nim
přiměřený přístup.

Vnitrostátním předpisem je pro oblast ochrany kulturniho dědictví je zákon č. 20/1987 Sb.,
ostatní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona byl v roce 1998
prohlášen za kulturní památku vězeňský hřbitov s památníkem zřízeným v roce 1995 a bylo vymezeno
ochranné pásmo, areál vepřína v něm ale není zahrnut. Současná forma památkové ochrany tak provoz
vepřína na místě bývalého romského koncentračního tábora neřeší. Nedávné archeologické nálezy
hmotných pozůstatků tábora otázku přiměřené památkové ochrany znovu otevírají.

Romský holocaust a jeho památka jsou přitom významné jevy nejen české, ale i evropské a
světové historie, o čemž vypovídají i výše zmíněné národní a mezinárodní iniciativy směřující k jeho
připomínám a uctění jako mementa pro budoucnost. Proto by Česká republika měla rovněž přispívatk důstojnému uchování odkazu holocaustu ve smyslu ochrany kulturního dědictví. V tomto kontextu je
důležité zmínit, že pozůstatky táborů, které sloužily ve 20. století v Evropě totalitním režimům k věznění,
pronásledování, násilí a vyvražďování vmasovém měřítku, jsou dnes vědecky zkoumány a

dokumentovány“ Tato bádání přispívají pomocí archeologických metod také k odhalení hmotných reliktů
těchto táborů, podobně jako tomu se tomu stalo nedavno v Letech.

30 Podle historika Ctibora Nečase v Auschwitz l zemřeli v rozrnezr čtyř měsíců všichni Ietští vězňové, v Auschwitz ll - Birkenau přežilo jen několikdesítek těch. kteří měli to štěstí a byli přeložení na práci vjrných ko ntračních táborech. NEČAS, Ctibor. Cikánský tábor v Letech (1942 » 1943).Dějiny a současnost, 17, č. 1, 1995, s, 26-28, s, 28. Celkově bylo dťgsvětimí deportováno více než 500 vězňů letskěho tábora.ří Pietní místa jako bývalé konrxentračni tábory působí nejen na fyzické návštěvníky, ale r na ty, která se s nimi seznámí jinými prostředky, napřprostřednictvím obrazových publikaci, filmu, videá, virtuální prohlidky, internetových stránek a podobně3? To plyne např. íz obecného komentáře Výboru OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva č 21 k právu každého účastnit se kulturníhoživota, který mezi závazky státu řadí i povinnost zachovávat a ochraňovat kulturní dědictví pro budouci generace, pňčemž takováto péče zahrnuje ípéči o historická mísu, ochranu kulturniho dědictví zvláště znevýhodněných skupin (viz obecný komentář str. 13 odst. 50 písm. a) a b) a str 14odst. 54 písm. b) dostupný z httpz/ltbíntemet ohchr.org/_|ayouts/treatybodyexternal/Dcwnload.aspx?symbolno=E%2tC.12%2fGC%2t21&Lang=enPřispívat k rozkvětu kultur členských států je dokonce jedním z cílů EU podle čl. 187 SFEU
33 Publikována pod č. 159/1991 Sb
=< vrz er. 1 této Úmluvy.
35 Publikovaná pod č. 290/1990 Sb.
=* Např projekt Accessing Campscapes. Inclusive Strategies tor Using European Conflicted Heritage ,

viz http/lwww cámpscapesorg/ V rámcitohoto projektu byl zkoumán i tabor v letech.



Jelikož právě Lety u Písku jsou jedním z klíčových míst, se kterými je romský holocaust spojen,měly by tuto dějinnou kapitolu připomínat způsobem, který je v souladu s významem a obecnou
symbolikou místa. Povinnost péče o zachování kulturního dědictví a historického povědomí proto ukládáČeské republice, aby místa spojená stak významným jevem, jako je holocaust, udržovala ve stavu
důstojně připomínajícím tento jev, aby si zde současné i budoucí generace mohly připomínat jeho význam
pro současnost i budoucnost. Proto je ve veřejném zájmu upravit místo tak, aby splňovalo nároky na
památník spojený s holocaustem.

5. Posílení postavení České republiky jako mezinárodního aktéra prosazování lidské důstojnosti a
ochrany lidskýchpráv a uchování odkazu holocaustu na mezinárodní úrovni

Zásadní a pozitivní bude dopad odstranění vepřína v Letech u Písku na mezinárodní scéně a na
globální úrovni. Na kritiku ohledně vepřina v Letech, jíž Česká republika na mnoha mezinárodních fórech
čelífl bude přiměřeně odpovězeno. Ukončení provozu vepřína umožní České republice rovněž efektivněji
prosazovat lidskou důstojnost a lidská práva jako jeden ze stěžejních cílů své zahraniční politiky a působit
na mezinárodní úrovni ve prospěch uchování odkazu holocaustu.

Česká republika je podle čl. 1 odst. l Ústavy svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát
založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, podle odst. 2 Česká republika dodržuje závazky,které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Z těchto ústavních základů vycházi zahraniční politikaČeské republiky, k jejímž prioritám patří tradičně prosazování ochrany lidských práv.

Potvrzuje to rovněž aktuální Koncepce zahraniční politiky České republiky, přijatá v roce 2015,"

podle které je lidská důstojnost včetně lidských práv jedním zjeji tří globálních cílů." Současně jenárodním cílem zahraniční politiky přispívat kpozitivnímu vnímání naší země vrámci mezinárodního
společenství. Tyto cíle nevnímá Koncepce jako oddělené, ale provázané a vzájemně se podmiňující.

Cíle zahraniční politiky voblasti lidských práv jsou dále rozpracovány vaktuálni Koncepcipodpory lidských práv a transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí. Mezi cíle této koncepce
patři podpora mezinárodních lidskoprávních mechanismů a systematické zohledňování lidských práv a
rovněž podpora rovnosti, včetně podpory menšin a tzv. zranitelných skupin, kterým je potřeba pomoci
překonávat historické, sociální, kulturní, náboženské a ideologické bariéry rovnosti, a přispívat tak k
důstojnému životu všech bez rozdílu.“ Jak již bylo uvedeno, Česká republika je členem Mezinárodníaliance pro připomínání holocaustu a svým členstvím v tomto sdružení států se přihlásila k řadě cílů, mj, k
trvalému uchování odkazu holocaustu, k výzkumu, vzdělávání a osvětě v této oblasti.

Naplňování výše uvedených zahraničněpolitických cílů je nepochybně ve veřejném zájmu.Naopak současný stav v Letech u Písku na pozitivní úsilí České republiky v oblasti prosazování lidské
důstojnosti, lidských práv a uchování odkazu holocaustu prokazatelně vrhá stín.

Vyloučení prosazování soukromého zájmu a soulad s ustanovením š 8, odst. l zákona č. 219/2000
Sh., 0 majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Jak plyne zuvedené judikatury, je žádoucí též doložit, že pod rouškou veřejného zájmu není
prosazován zájem soukromý. Dále je potřeba též prokázat, že nabytý majetek bude využíván v souladu s 58 odst. l zákona č. 219/2000 Sb.

37 Víz Příloha, část 1.
35 Vláda ČR schválila Koncepci zahraniční politiky Česke republiky usnesením vlady dne 13 července 2015 č 563. dostupné z

httpz/Arrwwmzvcz/jnp/cdzahranicni_vztahy/analyzy_a_koncepce/kcncepcejahrahicni_pclítiky_cr.html'$ Viz podrobněji těž kapitola 4.3. Lidská důstojnost a lidská práva.
*“ Koncepce podpory lidských práv a transíomiační spolupráce. Ministerstvo zahraničních věci, záři 2015, dostupná nahttp/Iwww mzv.czmle/1610424lKoncepce_pcdpory_lidskych_prav_a_transfonnacni_spoluprace pdí

10



Pozemky, které budou po ukončení provozu vepřína v Letech u Písku k dispozici, budou využity
ke zřízení veřejnosti dostupné pietní lokality (pietního komplexu) a budou sloužit kuchování odkazu
holocaustu. Budou tedy využívány v souvislosti s plněním funkcí statu, které spočívají v zajištění ochrany
národnostních menšin, v podpoře vzájemného respektu, porozumění a spolupráce mezi většinou a

národnostní menšinou, v péči o kulturní dědictví, ve vzdělávání a osvětě, a to prostřednictvím provozování
pietního komplexu jako veřejně prospěšné činnosti.

Prospěch z ukončení provozu vepřína nebude mít konkrétní předem vymezená skupina osob, ale

veřejnost, resp. celá společnost. Skutečnost, že oběti, s nimiž je místo spjato, byli převážně Romové, a že

tedy pozůstalí a další příslušníci romské menšiny mají (či mohou mít) k záležitosti intimnější a

intenzivnější vztah, neznamená sama osobě, že by měli z věci větší prospěch a jednalo se tak o kolektivní

soukromý zájem, protože o celospolečenském a civilizačním významu připomínání holocaustu a zločinů

páchaných za války není dnes žádných pochyb.

Kolize s jinými veřejnými zájmy

Při rozhodování o veřejném zájmu je jedním z požadavků stanovených judikaturou stanovení a

posouzení kolidujících veřejných a soukromých zájmů. V případě vážení dvou veřejných zájmů, které jsou
v kolizi, obdobně jako v případě kolize základních práv, musí být individualizovány na konkrétní případ
veřejné zájmy, které jsou ve hře, a má být porovnána závažnost v kolizi stojících veřejných zájmů. Mělo

by být identifikováno jádro a periferie kolidujících veřejných zájmů a z veřejných zájmů, které jsou ve

hře, by mělo být zachováno alespoň jejich jádro.

V daném případě jsou v kolizi s definovaným veřejným zájmem na ukončení provozu vepřína
zejména soukromé zájmy vlastníka nemovitostí, firmy AGPI, a. s. na tom, aby mohl užívat svůj majetek a

pokračovat v provozu vepřína ; tyto zájmy budou řešeny odkoupením nemovitostí,

Byly identifikovány rovněž kolidující veřejně zájmy, a to zájem na zaměstnanosti (udržení a

rozvoj pracovních příležitostí vregionu) a zájem na hospodářské stabilitě a rozvoji regionu. Dále byl
zjištěn zájem na plnění cílů Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republmy s výhledem do
roku 2030'“, která směřuje ke konkurenceschopnosti a udržitelnosti českého zemědělství, potravinářství,
lesnictví a vodního hospodářství a k přiměřené potravinové soběstačnosti v základních komoditách, které
lze u nás produkovat (výroba potravin z tuzemských zdrojů, dosahující ve středně a dlouhodobém

horizontu průměru spotřeby a tím i určitou míru nezávislosti na nákupu těchto potravin z jiných zemí);
v sektom chovu prasat jde konkrétně o naplnění ukazatele počtu prasat a prasnic (navýšení stavu prasat na

min. úroveň 2,4 mil. ks).

Jakkoli jsou tyto zájmy s veřejným zájmem na ukončení provozu vepřína vLetech u Písku

vkolizi, nelze dovodit, že by realizaci těchto zájmů ukončení provozu vepřína zasáhlo Zásadním

způsobem nebo dokonce tak, že by tyto zájmy nemohly být nadále vůbec realizovány. V terminologií
použité Nejvyšším správním soudem zde není zasaženo jádro dotčených veřejných zájmů, a to především
proto, že provoz vepřína v Letech u Písku není jedinou cestou, jak přispět k jejich realizaci, nýbrž zde

existuje řada alternativ.

Na jedné straně bez ukončení činnosti vepřína nelze realizovat jádro zde hájeného veřejného
zájmu, které spočívá v ukončení nepietního užívání místa, kde stál romský koncentrační tábor, který byl
mistem utrpení a smrti pro stovky obětí. (Periferii veřejného zájmu bychom mohli spatřovat např, v

následném konkretnim využití prostoru a jeho podobě.) Tento veřejný zájem představuje pro společnost

“ Usnesení vlády ze dne 2. května 2016 č. 392 ke Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Dostupné
z http:Neagricrjpublic/weblmze/ministerstvo-zemedelstvi/konoepoeasvategie/stvategíe-resartu-mimsterstva-í.html
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vyšší hodnotu, mj. i proto, že je dovozen z potřeby respektování rovné lidské důstojnosti a ochrany právpříslušníků národnostních menšin, které tvori součást lidských práv.

uvedené zájmy na zaměstnanosti, hospodářském rozvoji, konkurenceschopnosti a potravinovésoběstačnosti mohou být dotčeny též legitimními rozhodnutími soulaomých aktérů (podnikatelů) apůsobením tržních sil S takovými dopady se veřejné politiky musí často vypořádávat využitím řadyspecifických opatření, vhodných pro daný segment. V daném případě proto nelze kolizi veřejných zájmůřešit hledáním kompromisu, ale prostřednictvím opatreni mímících negativní dopady, které bude mít navýše popsané veřejné zájmy ukončení činnosti vepřína, Lze shrnout, že kolidující veřejné zájmynedosahují intenzity a naléhavosti veřejného zájmu na ukončení činnosti vepřína.

Shrnutí

k obětem a uchování odkazu holocaustu (vzdělávání o holocaustu, připominání a výzkum holocaustu) adále v zachování a rozvíjení prvků identity Romů jako národnostní menšiny, podpoře vzájemného
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1. Velkovýkrmna prasat v Letech u Písku vmezinárodním

kontextu

Česká republika je za nevhodné umístění velkovýknnny prasat v Letech u Písku kritizována
mnoha mezinárodními organizacemi a orgány hájícími lidská práva a čelí s ohledem na existenci
velkovýkrmny prasat špatné pověsti v Evropě i na mezinárodní scéně ve vztahu kintegraci Romů.
Z pohledu řešení agendy romské integrace se téma existence velkovýkrmny prasat v Letech zařadilo mezi
témata jako protiprávní sterilizace a nerovný přístup romských žáků ke kvalitnímu vzdělávání. Tato
témata pak mj. zastiňují i reálné úspěchy v oblasti romské integrace.

O velkovýknnně prasat v Letech se zmiňují zprávy těles Organizace spojených národů a Rady
Evropy, zmínka o existenci velkovýkrmny prasat se objevila v doporučeních Evropského parlamentu z let
2005 a 2008, Téma pietních míst romského holocaustu a s tím spojená existence velkovýlcmmy prasat na

jednom z nich je zmiňováno na mnoha dalších mezinárodních fórech, jako je například Organizace pro
bezpečnost a spolupráci v Evropě, či Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu.

Subjekt Datum
Vyjádření/Doporučení

Organizace
spojených národů

Srpen 2013 Závěrečná doporučení ke třetí pravidelné zprávě Ceské

republiky knaplňováni Mezinárodního paktu o

občanských a politických právech Výboru pro lidská

práva OSN ze dne 22. srpna 2013 kdanému tématu

zmiňují, že „Stát by měl zdvojnásobit své úsilí v boji proti
všem formám netolerance proti Romům, krom jiného tim,
že; [...]b. Aktivně se zapojí do pěstování respektu k
romské kultuře a historii pomocí symbolických aktů, jako
je odstranění vepřína umístěného na území bývalého
romského koncentračního tábora v Letech z období 2.
světově války“"

Mezinárodní aliance

pro připomínku
holocaustu

Cervenec 2016 Při návštěvě Letů se členové Výboru pro genocidu Romů,
spolu svrcholnýmí představiteli Mezinárodní aliance pro
připomínku holocaustu, setkali spředsedou Výboru pro
odškodnění romského Holocaustu a dalšími členy české

delegace, aby se seznámili se situací ohledně možnosti

vytvoření důstojného památečního místa obětem romského

Holocaustu, Mezinárodní aliance přislíbila české straně

53cm ve vyjednávání k nalezení uspokojivého řešení.“
Mezinárodní aliance

pro připomínku

holocaustu

Cerven 2017

listopad 2016

a Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu se situací

v Letech pravidelně zabývá, na zasedáních v červnu 2017 a

v listopadu 2016 ocenila rozhodnutí české vlády o uzavření

prasečí fanny stojící na místě pracovního tábora a přislíbila
dalši podporu ve snaze vytvořit z Letů úctyhodné a

vzdělávací místo pro připomínku obětem holocaustu.“
Mezinárodní aliance

pro Připomínku
holocaustu

Unor 2015 V únoni 2015 se členové výboru setkali sministrem pro
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, na kterém

vyjádřili znepokojenost nad existencí velkovýkrmny prasat
na místě, na kterém byl vminulosti koncentrační tábor.

Situaci v Letech se Výbor pro genocidu Romů pravidelně
zabývá na plenámích zasedáních.

Rada Evropy Listopad 2015 Poradní výbor k Rámcové úmluvě o ochraně

47 Viz httpz/Mwwvlada.cUassets/ppov/np/dokumenty/zpravy-plnenl-mezin-umluv/ZaverecnaoopomwnifHRtlpdf (český překlad)“
Dostupné z hrlpszl/holocausiremembíaneecom/mediaaoom/stories/ihta-visit-Iety

“ Dostupné z https.llwww.hoIocaustremembrance.oont/sites/defaultlňlesllety_piess_releasepdí
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národnostních menšin dne 16. listopadu 2015 přijal Ctvrté
stanovisko k České republice, ve kterém opakovaně
upozornil na odsouzeníhodnou situaci vLetech u Písku:

„Navzdory dlouhodobé kampani romských organizaci a

mezinárodních institucí do dnešního dne k odstranění

prasečí farmy nedošlo,“ a znovu vyzval státní orgány
prasečí farmu odstranit, a to i vzhledem na zařazení tohoto
cile do Strategie romské integrace.
Poradní výbor Rámcové úmluvy o ochraně

národnostních menšin dne 1. července 2011 přijal Třetí
stanovisko k České republice, ve kterém shledal vzhledem
ksymbolickemu významu místa další užívání prostom
bývalého koncentračního táboru pro účel velkovýkrmy
prasat jako „hrubé porušení Článku 6 Úmluvy? Zdůraznil,
že i přes kritiku ze strany představitelů Romů a

mezinárodních organizací nedošlo k nápravě. Zároveň

vyzval Českou republiku, aby zařadila mezi své priority
odstranění vepřínu z Let u Písku (bod 73 a 74).“'5
U příležitosti blížící se vzpomínky na oběti koncentračního
tábora v Letech u Písku (13. května) komisař Rady
Evropy pro lidská práva dne 12. května
2017 opakovaně vyzval české autority k vytvoření
nevyhnutných podmínek pro zřízení památníku na

místě bývalého nacistického koncentračního tábora pro
Romy v Letech u Písku.“

Komisař Rady Evropy pro lidská práva
adresoval svůj dopis ze dne 7. října 2016 předsedovi vlády
České republiky Jde o dopis
s otázkami týkajícími se lidských práv romské menšiny a
osob se zdravotním postižením. V dopisu se mj. kriticky
vyjádřil ktomu, že nedošlo kžádnému pokroku votázce

odstranění prasečí farmy v Letech, a to i navzdory zařazení

tohoto cíle do Strategie romské integrace. Podle vyjádření
komisaře má být vyřešení tohoto problému vládní

prioritou, Odvolává se taky na zprávu předsedy
Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu během

návštěvy místa v červenci. dne
2. listopadu 2016 reagoval dopisem, ve kterém zmínil

probíhající jednání s vlastníky velkovýkrrnny prasat o její
odkoupení a následné likvidaci."
Komisař se kLetům vyjádřil již během své

návštěvy České republiky ve dnech l2.f15„listopadu
2012, kdy vyslovil politování nad tím, že se na území

pietního místa romského holocaustu vLetech u Písku
nadále vyskytuje vepřín postavený v 70. letech 20. století,
který výrazně snižuje pletu místa, kde zemřely oběti
cikánského tábora. Byl znepokojen tím, že vepřín nebyl
dodnes zdůvodu finanční nákladnosti tohoto kroku
odstraněn. Vyzval české orgány, aby jej odstranily z místa,
kde přišlo během Il. světové války o život mnoho Romů.

Zpráva komisaře Rady Evropy pro lidská práva

který ve dnech 17. f 19.
listopadu 2010 navštívil Českou republiku. Ve zprávě

Rada Evropy Cervenec 201 l

Rada Evropy Květen 2017

Rada Evropy Rijen 2016

Rada Evropy Listopad 2012

Rada Evropy Listopad 2010

romaand-persons-withdisabílíties

47 Dostupné z

httpz/Mwwcoe.int/en/web/oommissionevL/exchangeofletterswlththepnme-mlnisterottheczech-republic-on-tlte-human-rights-ot
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znávštěvy uvádí, že „odstranění velkovýkrmny prasat
zkoncentračního tábora v Letech, kde během dníhé
světové války zahynulo mnoho Romů, a systematické
využívání Přehledů romské historie Rady Evropy by bylo
významným příspěvkem k boji proti anticikanismu a k
podpoře tpglerance a sociální soudržnosti v České
republice .Rada Evropy
Zpráva Evropské komise proti rasizmu a
nesnášenlivosti kČeské republice vrámci pátého
monitorovacího cyklu uvádí, že je nezbytné najít řešení pro
přemístění vepřína z pamětního místa romského holocaustu
v Letech. „ECRI zaznamenává, že někdejší sběrný a kárný
pracovni tábor z dnthé světové války zůstává nadále
problémem; hned vedle něho je umístěna soukromá
vclkovýkrmna vepřů. Již od roku 1998 vedou romští
aktivisté kampaň a opakovaně žádají státní orgány o
přemístění vepřína. Česká vláda přiznala Letům postavení
kulturní památky spojené s holocaustem, nepodnikla však
dosud nic k odstranění vepřína, a to navzdory tlaku
mezinárodních iinstitucí chránící práva člověka, ECRJ
naléhá na orgány, aby provždy nalezly řešení, jež by
Romům zajistilo důstojné pamětní místo na počest obětí
holocaustu, ECRJ důrazně doporučuje, aby státní orgány
nalezly řešení a přemístily vepřín mimo pamětní místo
holocaustu Romů v Letech? 49

Evropský parlament Leden 2008 Výzva kodstranění vepřínu je součástí Usnesení
Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2008
oevropské strategii pro romskou menšinu. Evropský
parlament zopakoval výzvu Komisi a příslušným orgánům,
„aby přijaly nezbytná opatření k ukončení provozu
velkovýkmmy vepřů na místě bývalého koncentračního
tábora v Letech (Česká republika) a k vybudování
památníku obětem pronásledováníšá"

Evropský parlament 2005
Evropský parlament také již vroce 2005 přijal Usnesení
Evro ského parlamentu o situaci Romů vEvropske'uniii

,
ve kterém „připomíná, že romský holocaust, stejnějako závažnost zločinů nacízmu směřujících k vyhlazení

Romů v Evropě, si zaslouží plné uznání, a vyzývá v tomto
ohledu Komisi a příslušné orgány, aby podnikly všechny
nezbytné kroky, aby byl z místa dřívějšího koncentračního
tábora v Letech u Písku odstraněn vepřín a aby zde byl
vystavěn vhodný památník?Organizace pro Září 2016 Problematika vepřína v Letech je předmětem zájmu rovněžbezpečnost a
vrámci jednání OBSE, především při každoročníspolupráci vEvropě Implementační konferenci lidskoprávní dimenze (Human(OBSE)
Dimension Implementation Meeting » HDIM) pořádanéÚřadem pro demokratické instituce a lidská práva
(ODIHR), která se konala naposledy ve dnech 19. — 30.
září 2016 ve Varšavě.“

5“
Dostupné z httpJ/wwweuroparleuropaeu/sldes/getDoc

do'.7type=TA8.reíerence;P6—TA-200B0035&Ianguage=CS&ring=P6-RC—2008-005051
Dostupné z htttx/Mwweuroparteuropa,eu/sides/getDoc.do?pubRef=—llEPl/TEXT+TA+P6-TA-2005-0151+0+DOC+XML+V0//CS5? Viz 2016 Human Rights Dimension Implementation Meeting, dostupné z httpJI/wwwosce org/odihr/274416Í7download=tme



2. Usnesení vlády České republiky vztahující se ksituaci
v Letech u Písku

2016 č. 1001, k záměru

postupu Ministerstva kultury
ve věci ukončení provozu

velkovýkrmny prasat v

bezprostřední blízkosti

pietního místa vLetech u

Písku

FUsnesení
Úkol

Usnesení vlád Ceské l. schvaluje záměr postupu Ministerstva kultury ve véci ukončeníre ubl" ze dne 7. listo adu provozu velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa vLetech u Písku, uvedený v části lll materiálu čj. 1425/16;
II. ukládá ministru kultury zajistit vypracování znaleckého
posudku podle záměru uvedeného v bodě l tohoto usnesení.

Usnesení vlád Ceské

re ubl" ze dne 21. března
2016 č, 260, k plnění opatření
podle usnesení vlády ze dne
23. února 2015 č. 127, o

Strategii romské integrace do
roku 2020

l. potvrzuje své odhodlání zajistit v souladu s usnesením vlády ze dne 23.února 2015 č. 127, o Strategii romské integrace do roku 2020, ukončení
provozovny velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietníhomísta v Letech u Písku

ll, pověřuje ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, abyve spolupráci s ministrem kultury pokračoval v jednání s majitelivelkovýkrmy prasat v Letech u Písku společností AGPI, a.s., ktera budousměřovat knab '

nemovitostí tvořící velkovýkrmnu prasat státem nebostátem zřízenou organizací s tím, že vládou preferovaná je varianta llI.návrhu řešení obsažená v části Ill materiálug. V104/2016-KRP.Usnesení vlád Ceské
re ubl" ze dne 23. února
2015 č. 127, o Strategii
romské integrace do roku
2020

Zrealizačnílto plánu strategie vyplývá úkol bod 4.3, písm. c) přijmoutopatření, která by vedla kukončení provozu velkovýkrmny prasat vbezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku.

Usnesení vlád Ceské

re ubl" ze dne 4. května

2009 č 589, k úpravě piemích
míst v Letech u Písku av

Hodoníně u Kunštátu

I. schvaluje návrh úpraw pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně uKunštátu tak,jak je uvedeno v části IIl materiálu č.j. 624/09;ll. souhlasí z důvodu veřejného zájmu s nabytím nemovitého majetkurekreačního střediska Žalov v Hodoníně u Kunštátu, uvedeného v částilll materiálu \�jo��`oa�aC 624/09, do vlastnictví České republiky, a to za cenu vevýši 20 000 tis. Kč;Pro informaci
Vláda vzala dne 12.07.2006 pro informaci materiál „Informace ostanovisku Radv vlády ČR pro záležitosti romské komunity k variantámřešeníJLamátníku na místě bývalého internačního tábora vLetech uPísky; ve kterém je zachycen požadavek Rady vlády pro záležitostiromské komunity, aby vláda podnikla potřebné kroky vedoucí kodstranění velkovýkrmny prasat na místě bývalého internačníhotábora v Letech u Písku.

Pro informaci

Usnesení vlád Ceské

re ubl" ze dne 7. rosince
2005 č. 1573, k Realízačnímu

plánu naplňování Koncepce
romské integrace v letech
2006 až 2009

ll. ukládá vytvořit pracovní skupinu ze zástupců Ministerstva
zemědělství, Ministerstva financí a Úřadu vlády za účelem zpracovánínávrhu řešení problematiky památníku na místě bývalého intemačnílíotábora v Letech u Písku a návrh předložit vládě do 3 l. ledna 2006,

Usnesení vlád *

Ceské

re ubl' ze dne 17. května
1999 č. 486, k pietní úpravě
místa bývalého cikánského
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tábora a pamámrlcu v Letech u

Písku

Usnesení vlád Ceské

re ublí ze dne 7. dubna
1999 č. 280, o dalším postupu
v souvislosti snacistickou
genocidou Romů

Usnesení vlády Ceské

re ubl' ze dne ll. ledna
1999 č. 36, k přípravě pietní
úpravy míst někdejších
koncentračních táborů v

Letech u Písku a v Hodoníně

u Kunštátu na Moravě

vláda sí je vědoma dluhu, který má česká společnost vůči českým a
moravským Romům, kteří byli zločinnou nacistickou mašinérii téměř
vyhlazeni, i toho, že této genocidě napomáhali kolaborantí z
protektorátních orgánů a v návamosti na to
I. bere na vědomí závěrečnou zprávu smíšené komise, která posoudilahistorické okolnosti a současné společenské, mravní a hospodářské
potřeby a požadavky související s pietní úpravou mist někdejších táborů
nucené koncentrace Romů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu naMoravě obsaženou v části IIl předloženého materiálu;
Il. prohlašuje, že učiní vše, aby dnešní í další generace pomaly příčiny isouvislosti nacistické genocidy Romů, bude usilovat o pietní úpravu míst
bývalých cikánských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu
na Moravě.

Il. mění

l. usnesení vlády z l. července 1998 č. 474, k postupu řešení výstavbyromského památníku v Letech u Písku, tak, že se v uvedeném usnesení
vypouští bod II/2,
2. usnesení vlády z 30. září 1998 č. 632, o Plánu legislativních pracívlády na zbývající část roku 1998 a na rok 1999, o Výhledulegislativních prací vlady na leta 2000 až 2002 a o Plánu nelegislativníchúkolů vlády na období záři 1998 až červen 1999 s výhledem na 2.
pololetí 1999, tak, že se v části Plán nelegislativních úkolů vlády naobdobí září 1998 až červen 1999 s výhledem na 2. pololetí 1999, a to včástí Přehled plánovaných úkolů, období: listopad 1998, vypouští bod 1;IIl. ukládá

l. zmocněnci vlády pro lidská práva

a) ustavit do 31. ledna 1999 smíšenou komisi složenou
z historiků, romistů, zástupců pozůstalých romských
obětí a z pracovníků státní správy s tím, že předsedou
této komise bude zmocněnec vlády pro lidská práva,
b) zpracovat a vládě do 31. března 1999 předložit

ba) závěry posouzení historických okolností a

současných společenských, mravních a

hospodářských potřeb a požadavků
souvisejících s pietní úpravou míst někdejších
koncentračních táborů v Letech u Písku a v

Hodoníně u Kunštátu na Moravě, provedené
komisí uvedenou v bodě Ill/la tohoto
usnesení,

bb) návrh na vyhlášení peněžní sbírky, která
by umožnila pietní úpravu míst někdejších
koncentračních táborů v Letech u Písku a v

Hodoníně u Kunštátu na Moravě,2. ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spoluprací s ministrem
zemědělství a vládě do 31. března 1999 předložit odhad finančních
nákladů na výstavbu nové velkovýkrmny vepřů v oblasti Let u Písku a napietní úpravu míst někdejších koncentračních táborů V Letech u Písku
a v Hodoníně u Kunštátu na Moravě.

Usnesení vlád Ceske
re ubl' ze dne 1. července
1998 č. 474, k postupu řešení

výstavby romského

památníku v Letech u Písku

l. souhlasí se záměrem vybudovat důstojný památník na místě bývaléhoromského internačního tábora v Letech u Písku
ll. ukládá

l. přednostovi Okresního úřadu Písek zabezpečit do 3 l.
prosince 1998 vymezeni a vyhlášení ochranného pásmakolem kulturní památky - hřbitov s památníkem v
Letech u Písku - tak, že bude v tomto ochranném
pásmu omezena stavební činnost jen na běžnou údržbu
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3 opravy,

2. ministru předsedovi Meziresortní

komise pro záležitosti romské komunity, vyhlásit
veřejnou soutěž na vybudování památníku uvedeného v

bodě l tohoto usnesení a předložit vládě do 31. prosince
1998 návrh dalšího nakládání sareálem v Letech
včetně vyčíslení finančních nákladů,

Usnesení vlády Ceske lII. u k 1 á d á

re ubl' ze dne 29. ří'na 12. přednostům okresních úřadů
1997 č. 689, ke Zprávě o e) přednostovi OkÚ Písek, aby vydal podnět Obecnímu úřadu
stawi romských komunit Lety k vyhlášení pietního území v prostoru hřbitova bývalého
vČeské republice a k cikánského tábora s pomníkem v obci Lety (okres Písek)
současně situaci v romské vyhláškou obce podle zmocnění v š 14 odst. 1 písm. i) zákona č.
komunitě 410/1992 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
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3. Jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny od roku
2006

Datum Obsah jednání
30.5.2017 Vrámci diskuze ke Zprávě o stavu romské menšiny se členové Rady věnovali

tématu existence velkovýkrmny prasat v Letech u Písku.

17.02.2017 Vrámci diskuze k „Pojmenování a správě Památníku romského holocaustu
v Hodoníně u Kunštátu“ byl zmíněn vývoj naplňování Strategie romské integrace
do roku 2020 ve vztahu k plnění opatření, která by vedla k ukončení provozu
velkovýkrmny prasat v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku.

01.11.2016 V rámci infomace o projektu „Databáze romských obětí holocaustu“ informoval
předseda Rady o postupech a přípravě vlády na odkup velkovýkrmny prasat
v Letech u Písku. informoval o zřízení nadačního fondu k zrušení
objektu a staveb velkovýkrmny prasat v Letech a podobných staveb.

13.6.2016 Vbodě č. 4 informoval o činnosti pracovní skupiny pro odškodnění
romského holocaustu, a to ve vztahu ke správcovství pietního místa vLetech.
Poukázal na nutnost reflexe pozůstalých.

23.3.2016 Vrámci bodu „informace z jednáni Výboru pro spolupráci se samosprávami
a činností pracovních skupin pro oblast vzdělávání a odškodnění Romů“ uvedl

že pracovní slaipina nesouhlasí s vyjádřením premiera ČR, který v

loňském roce při účasti na pietním aktu v památníku v Letech u Písku prohlásil, že
spíše než věnovat pozornost odstranění vepřína rozprostírajícího se na části

pietního území, měly by se finanční prostředky zacílit na vzdělávání romských dětí
a zlepšování podmínek v sociálně vyloučených lokalitách. Zdůraznil, že na

odstranění vepřína, který je nyní v soukromém vlastníctví, pracovni skupina trva.
Pracovní skupina požaduje, aby bylo naplněno opatření ze Strategie romské

integrace „revidovat usnesení vlády č. 158 z 2. března 2011 o změně usnesení

vlády ze dne 4. května 2009 č. 589 k ůpravě pietních míst v Letech u Písku a v

Hodoníně u Kunštátu ve věci správy pietního místa v Hodoníně u Kunštátu?

Vyjádřil přesvědčení, že pietní místa spojená s utrpením Romů v obdobi 2. světové
války by měla být svěřena romským organizacím, které by je odpovědně
spravovaly.

411_2015 Rada projednala správcovství pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně
u Kunštátu. Ministr také informoval o vyjednávání mezi zástupci vlády a majiteli
velkovýkrmny prasat vLetech (AGPI, a.s.) s odkazem na to, že tento záměr je
obsažen ve Strategii romské integrace do roku 2020. Podmínkou je dohoda
s vlastníkem. uvedla, že velkovýkrmna prasat na místě, kde trpěli a

umírali Romové v koncentračním táboře, nepatří. Vláda by měla učinit vše pro to,
aby se urychleně provedlo odstraněné výkrrnny prasat v Letech.

19.03.2015 V rámci bodu „Cinnost výborů a pracovních skupin Rady“ uvedl, že si
neumí představit, že by v Letech zůstala velkovýkrmna prasat.

23.10.2014 V rámci bodů „Různě“ nabídl zástupce MZV, spolupráci občanským
členům Rady ve věci sledování aktivit romského holocaustu na mezinárodní
úrovni.

27.05.2014 Vrámci bodu „Schválení statutů a pracovních skupin“ požádal
oustavení pracovní skupiny pro řešení odškodnění obětí romského holocaustu,
která by se mimo jiné věnovala budoucnosti památníku v Letech.

2642013 V podkladech pro zasedání Rady o činnosti Sekce pro lidská práva byla uvedena
zminka k nutnosti odstranit vepřín a požadavku na to, aby vláda ve svém rozpočtu
nalezla finanční prostředky k jeho odkoupení,

13.7.2012 Vbodě „Různé“ předseda Výboru pro odškodněni romského holocaustu,
vyjádřil nespokojenost se svěřením správy pietního místa v Letech u

Písku Památníku Lidice. Vláda rozhodla, že na místě vybuduje dokumentační
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středisko, přitom tvrdila, že na odstranění vepřína nejsou finance. se

ptá, proč nevyužila návrhu Výboru vložit plánovaně prostředky na budování
dokumentačního centra do sbírkového fondu, který by umožnil odkoupení budovy
vepřína. Dle jeho názoru by to bylo užitečnější, nežli budovat středisko v lokalitě,
která je vzhledem k hlavním střediskům kultumího a politického života odlehlá.
Středisko by mělo smysl vybudovat v Praze, či Brně, kde by běžní občané
i studenti měli k potřebným informacím blíže.

7.11.2011
odkázal na dubnové zasedání Rady, kdy se velmi intenzivně

řešila situace ohledně Památníků romského holocaustu v Letech u Písku.
6.4.2011 informoval o návštěvě Letů u Písku, dle jeho názoru působí

celková úprava pietního místa opravdu pěkně, pietní místo je udržována. Odmítá
však v souvislosti s úpravou pietního místa hovořit o důstojném uctění památky
obětí romského holocaustu, protože je pietní místo zavaleno zápachem. Kdokoli
bude mluvit o pietní úpravě v Letech u Písku, tak si musí uvědomit, že pozůstalí po
obětech a jejich příbuzní si skutečně nepřejí, aby se používalo synonymum
důstojné uctění památky obětí, protože přítomnost vepřína ji devalvuje.

o Dále upozornil členy Rady na hodnotící zprávu eurokomisaře pro
lidská práva Rady Evropy, kde je
vytýkána ČR přítomnost vepřína na místě koncentračního tábora.

uvedla, že se jedná o vehni citlivou otázku, protože se
zde mluví o pozůstalých po obětech romského holocaustu a o odpovědnosti státu
vůči nim. Podařilo se zahájit aktivitu státu v rámci důstojného uctění památky obětí
romského holocaustu, nicméně v tomto úsilí je nutné dále pokračovat. Byla u řady
jednání, kterých se účastniljmn

15.7.2009 V rámci bodu „Romský Holocaust — Lety u Písku a Hodonín u Kunštátu“ byla
odána informace o úpravách pietního místa v Letech u Písku.

12.9.2008 Rada byla informována o připravovaném materiálu „Návrh na úpravu pietních míst

spojených s romským holocaustem?
17.7.2008 Rada doporučuje vládě CR uvohiit finanční prostředky na financování I. etapy

úpravy pietních míst spojených s romským holocaustem v Letech u Písku a

Hodoníně u Kunštátu.

2. místopředseda Rady dále upozornil na mezinárodní aspekt celého
problému. Uvědomuje si, že pietní řešení v Hodoníně u Kunštátu je jasné, ale Lety
u Písku jsou komplikované. Nejlepší by podle bylo počkat na chvili, až
vepřín doslouží. Odkoupení rekreačního střediska v Hodoníně u Kunštátu je nutné

brát, jako projev dobré vůle současné vlády ČR.

3.4.2008 Předsedkyně Rady a ministryně uvedla, že v rámci Pracovní skupiny pro otázky
romského holocaustu jsou reílektovány požadavky pozůstalých, tj. členů Výboru
pro odškodnění obětí holocaustu. Je podstatné, že se setkání pracovní skupiny
aktivně zúčastňují zástupci různých zájmových skupin, zejména členové výboru,
zástupci fimy AGP1, která vlastní vepřín v Letech u Písku a také zástupci místních
Romů a společně hledají vhodná řešení. Vláda ČR očekává od pracovní skupiny
variantní návrhy, ve kterých bude možno nalézt sjednocující průsečík. Případné
návrhy mohou být například konverze vepřína či návrh na vytvoření fondu pro
získání finančních prostředků. Také je stále diskutován návrh jihočeských Romů,
který se týká piemí úpravy mista.

11.1.2008 Předsedkyně Rady a ministryně uvedla, že mezinárodní komunita neustále

upozorňuje na naléhavost řešení pietního místa v Letech u Písku. Ředitelka
kanceláře Rady informovala členy Rady o činnosti pracovní skupiny, jejímž
úkolem je navrhnout řešení problematiky památníku romského holocaustu V Letech
u Písku. Skupina zahrnuje zástupce ministerstev, jihočeské krajské samosprávy,
pozůstalých Romů, zástupce jihočeských Romů, experty a zástupce romských
iniciativ. Pracovní skupina navázala na původní pracovní skupinu a slouží jako
platforma pro hledání konsensu. Probíhají však další separátní jednání, např. na

půdě Jihočeského kraje za účasti hejtmana. Zvažováno je jednání s Ministerstvem
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kultury o zajištění údržby pietního místa Muzeem romské kultury.

o V průběhu několika jednání pracovní skupiny došlo k posunu,
kdy zástupce pozůstalých Romů pan připustil, že by
stávající objekt podniku mohl být zachován, pokud by chov

prasat byl nahrazen jiným než živočišným druhem výroby.18.5.2006 Rada vlády CR pro záležitosti romské komunity přijala následující usnesení:
o Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučuje

vládě zřídit nadaci/nadační fond, která se bude intenzivně

zabývat pietní úpravou míst romského holocaustu.
=

pro 18 členů proti 0 členů zdržel se hlasování 1 člen
o Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučuje

vládě podniknout potřebné kroky vedoucí k odstranění

velkovýkrmny prasat na místě bývalého internačního tábora v

Letech u Písku,

'
pro 15 členů proti 0 členů zdrželi se hlasování 4
členové

o Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity doporučuje
vládě podniknout potřebné kroky vedoucí k vykoupení areálu
rekreačního zařízení stojícího na místě bývalého tzv. cikánského

protektorátního tábora v Hodoníně u Kunštátu a k záchraně

posledního objektu tohoto tábora.

'

pro 15 členů proti 0 členů zdrželi se hlasování 4
členové

Podklady týkající se veřejného zajmu
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