
 

 

 

Výroční zpráva o činnosti 

Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2017 

 

Vznik: § 6 odst. 3 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních 
menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Statut 
schválila vláda usnesením ze dne 10. října 2001 č. 1034, o zřízení Rady vlády 
pro národnostní menšiny. 

Datum vzniku: Vyhlášením zákona č. 273/2001 Sb. dne 2. srpna 2001. 

Aktualizace Statutu: 

 

Usnesení vlády ze dne 3. listopadu 2004 č. 1073, o změně Statutu Rady vlády 
pro národnostní menšiny; usnesení vlády ze dne 15. června 2005 č. 746, 
o změně Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a o odvolání a jmenování 
nových členů této Rady; usnesení vlády ze dne 13. dubna 2011 č. 264 o změně 
statutu a o odvolání a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny; 
usnesení vlády ze dne 25. ledna 2012 č. 60, o změně statutu Rady vlády pro 
národnostní menšiny; usnesení vlády ze dne 3. července 2013 č. 530, o změně 
statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a jmenování členů této Rady; 
usnesení ze dne 16. dubna 2014 č. 262, o změně Statutu Rady vlády pro 
národnostní menšiny a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny, 
a usnesení ze dne 12. listopadu 2014 č. 932, o změně usnesení vlády ze dne 
10. října 2001 č. 1034, o zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny, ve znění 
usnesení vlády ze dne 3. listopadu 2004 č. 1073, usnesení vlády ze dne 
15. června 2005 č. 746, usnesení vlády ze dne 13. dubna 2011 č. 264, usnesení 
vlády ze dne 25. ledna 2012 č. 60, usnesení vlády ze dne 3. července 2013 
č. 530, usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 262, usnesení vlády ze dne 
12. listopadu 2014 č. 932 a usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 590. 
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 Výroční zpráva Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2017  

(podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády ve smyslu usnesení vlády ze 
dne 20. února 2002 č. 175) 

Funkční období členů Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) je podle článku 3 odst. 7 
Statutu Rady čtyřleté, člen Rady za národnostní menšiny nemůže být přitom jmenován více než 
dvakrát a po skončení funkčního období vykonává funkci člena Rady až do té doby, než je jmenován 
jeho nástupce s funkčním obdobím vlády. V roce 2017 se konala čtyři jednání Rady, a to, 16. února, 
26. dubna, 8. června a 2. listopadu. V roce 2017 Rada pracovala v tomto složení:  

Tab. 1 Předseda a členové Rady v roce 2017 

jméno funkce v reprezentované instituci f. období funkce v Radě členem Rady od do 

Mgr. Jiří Dienstbier 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

I. 

předseda 

do 11. listopadu 2016 

JUDr. Jan Chvojka I. 
od 5. prosince 20161 

do 13. prosince 20172 

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. ministr spravedlnosti, předseda Legislativní rady vlády I. od 13. prosince 20172 

Mgr. Martina Štěpánková náměstkyně ministra pro řízení Sekce pro lidská práva I. místopředsedkyně od 14. 10. 2015 

Ing. Jan Gregor 
náměstek, ministerstvo financí 

IV. člen do 1. 10. 2016 

Ing. Petr Pavelek, Ph.D. I. člen od 14. 2. 2017 

JUDr. Kateřina Kalistová náměstkyně, ministerstvo kultury I. členka od 30. 4. 2014 

Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová náměstkyně, ministerstvo práce a sociálních věcí  I. členka od 23. 3. 2015 

Mgr. Václav Pícl náměstek, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I. člen od 1. 4. 2016 

Mgr. Petr Jäger, Ph.D. náměstek, ministerstvo spravedlnosti I. člen od 7. 4. 2015 

JUDr. et PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. náměstek / náměstkyně, ministerstvo vnitra I. člen od 28. 12. 2016 

Mgr. Lukáš Kaucký náměstek ministra zahraničních věcí I. člen od 16. 10. 2015 

Mgr. David Vávra zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv I. člen od 13. 2. 2015 

Mgr. Radek Augustin zástupce Kanceláře prezidenta republiky I. člen do 13. 12. 2017 

PhDr. Vít Dovalil, PhD zástupce odborné veřejnosti I. člen od 8. 6. 2015  

Bc. Stanislav Daniel zástupce Asociace krajů ČR I. člen od 16. 4. 2014  
Mgr. Miroslava Sobková zástupkyně Svazu měst a obcí ČR I. členka od 16. 4. 2014 
Mgr. Adam Kalita zástupce běloruské menšiny I. člen od 3. 7. 2013  

MgA. Světlana Lazarová zástupkyně bulharské menšiny II. členka od 13. 4. 2011 

Mgr. Lenka Kopřivová zástupkyně chorvatské menšiny I. členka od 30. 4. 2014 

Ing. Béla Szaló zástupce maďarské menšiny I. člen od 30. 4. 2014 

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. 
zástupci německé menšiny 

I. člen od 30. 4. 2014 

Mgr. Martin Dzingel II. místopředseda od 13. 4. 2011 

Mgr. Dariusz Branny 
zástupci polské menšiny 

I. člen od 30. 4. 2014 
PaedDr. Evžen Delong I. člen od 30. 4. 2014 
Bc. Ivona Parčiová 

zástupce / zástupkyně romské menšiny 
I. členka od 30. 4. 2014 

Štefan Tišer II. člen od 13. 4. 2011 

PhDr. Dana Březinová zástupkyně rusínské menšiny I. členka od 30. 4. 2014 

Ing. Alexej N. Kelin zástupce ruské menšiny I. člen od 30. 4. 2014 

Bc Adriano Mandilas zástupce řecké menšiny I. člen od 30. 4. 2014 

Ing. Jaroslav Miňo 
zástupce / zástupkyně slovenské menšiny 

I. člen od 30. 4. 2014 

Mgr. Naděžda Vokušová II. členka od 13. 4. 2011 

Živojin Vukadinovič zástupce srbské menšiny I. člen od 30. 4. 2014 

Mgr. Bohdan Rajčinec zástupce ukrajinské menšiny I. člen od 30. 4. 2014 

RNDr. Huu Uyen Pham, CSc. zástupce vietnamské menšiny I. člen od 3. 7. 2013 

Na jednání Rady byli zváni hosté: JUDr. Tomáš Kraus (Federace židovských obcí), Josef Stojka (olašská 
komunita), Ján Balog (Rada vlády pro záležitosti romské menšiny) a ad hoc hosté z Právnické fakulty 
UK, Oblastního muzea v Chomutově, Magistrátu hl. m. Prahy, Pražské správy hřbitovů a Vojenského 
ústavu historického. 
  

                                                 
1
 Usnesení vlády ze dne 5. prosince 2016 č. 1097 

2
 Usnesení vlády ze dne 13. prosince 2017 č. 875 
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Orgány Rady 

Ve smyslu článku 6 a článku 6a Statutu Rady působí od roku 2002 tři orgány: 

 Výbor pro dotační politiku 

 Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy 

 Komise pro hodnocení projektů dotačního programu Podpora implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků 

Dále působila v roce 2017 také: 

 Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání 

 Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech 

Tab. 2 Výbor pro dotační politiku v roce 2017 

jméno reprezentovaná instituce 

Mgr. Lenka Kopřivová chorvatská menšina, předsedkyně Výboru 

PhDr. Václav Appl 
Ministerstvo kultury 

JUDr. Blanka Bartíková 

Ing. Hana Krýzová Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ing. Pavlína Smítalová  Ministerstvo financí 

zástupce nebyl nominován Ministerstvo práce a sociálních věcí 

zástupce nebyl dosud nominován běloruská menšina 

Ing. Silvio Bairov bulharská menšina  

Anna Rákoczi maďarská menšina 

Mgr. Martin Dzingel německá menšina 

Mgr. Roman Kasper, Mgr. Tadeusz Wantuła polská menšina 

Emil Voráč romská menšina 

JUDr. Bohuslav Hynek rusínská menšina 

Marina Dobuševa 
ruská menšina 

do 2. listopadu 2017 

Igor Zolotarev od 2. listopadu 2017 

Ing. Antonis Pupakis řecká menšina 

Mgr. Naďa Vokušová slovenská menšina 

Mgr. et Mgr. Branislava Kubešová, CSc. srbská menšina 

Mgr. Bohdan Rajčinec ukrajinská menšina 

Thu Thao Phamová vietnamská menšina 

Výbor řídila v roce 2017 předsedkyně Lenka Kopřivová. Jeho jednání se konalo dne 12. dubna 
2017, byla projednána pracovní verze Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2016. 
Výbor se také zabýval situací v dotačním programu MK Podpora rozšiřování a přijímání informací 
v jazycích národnostních menšin. 

Tab. 3 Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy v roce 2017 

jméno funkce / reprezentovaná instituce 

Mgr. Ota Raiter Liberecký kraj 

Mgr. Daniel Vrána Moravskoslezský kraj 

Mgr. Petr Šelepa Jihomoravský kraj 

PhDr. Václava Vokounová město Liberec 

Ing. Bronislav Haratyk člen zastupitelstva města Jablunkov, předseda Výboru pro národnostní menšiny 

Ing. Mariusz Zawadzki člen zastupitelstva města Český Těšín 

Tomáš Gallik člen zastupitelstva města Karviná, předseda Výboru pro národnostní menšiny  

JUDr. Evžen Kiedroň člen zastupitelstva obce Horní Suchá, člen komise pro projednávání přestupků 

nebyl dosud nominován běloruská menšina 

Ing. Petr Popov bulharská menšina 

Ing. Jan Kopřiva chorvatská menšina 

Anna Rákóczi maďarská menšina  

Mgr. Petra Laurin německá menšina 

Mgr. Bronisław Walicki polská menšina 

Kristián Drapák romská menšina 

Ing. Sofiya Bolshakova rusínská menšina 

Ing. Igor Zolotarev ruská menšina  

Ing. Michalis Doulkeridis řecká menšina 

RSDr. Peter Lipták slovenská menšina 

Mgr. et Mgr. Branislava Kubešová, CSc. srbská menšina  
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Mgr. Olga Mandová ukrajinská menšina 

Ing. Pham Cong Tu vietnamská menšina 

Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy měl v roce 2017 dvě jednání. Dne 18. ledna se zabýval 
Kritérii pro hodnocení uznatelných nákladů v tematickém okruhu C v rámci dotačního programu 
Podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Sekretariát Rady 
kromě toho deklaroval nabídku individuální poradenské pomoci pro žadatele z těch obcí, kteří 
nemají s žádostmi o dotace dostatek zkušeností. Na jednání dne 10. dubna projednal příslušné 
pasáže Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016. 

Tab. 4 Komise pro hodnocení projektů dotačního programu Podpora implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2017 

jméno funkce / reprezentovaná instituce 

Martin Martínek, MA 
předseda, vedoucí oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské 
menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny 

JUDr. Blanka Bartíková členka, ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize 

PhDr. Václav Appl člen, ministerstvo kultury, odbor regionální a národnostní kultury 

Ing. Hana Krýzová členka, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Mgr. Peter Hančin* člen, Moravskoslezský kraj 

Mgr. Andrej Novik** člen, chorvatská menšina 

Bc. Jan Bartoš člen, německá menšina 

Ing. Władysław Adamiec člen, polská menšina 

Bc. Renata Berkyová* 
členka, romská menšina 

Dana Hrušková*** 

PhDr. Andrej Sulitka, CSc. člen, slovenská menšina 

PhDr. Renata Weinerová, CSc. členka, Sekce pro lidská práva, Úřad vlády 

Mgr. Hana Vitovská tajemnice Komise, Sekce pro lidská práva, Úřad vlády 

* jmenováni dne 1. února 2016, projednáno na jednání Rady dne 16. prosince 2015 (usnesení č. 168) 
** jmenován dne 21. června 2016; projednáno na jednání Rady dne 22. února 2016 (usnesení č. 171) 
*** jmenována dne 2 listopadu 2017 

Poradní orgán Rady, Komise pro hodnocení projektů dotačního programu Úřadu vlády Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků vyhodnocovala žádosti 
o finanční podporu v dotyčném programu na rok 2017 ještě v roce 2016. Jednání komise tohoto 
programu se uskutečnilo dne 22. listopadu 2016. 

Tab. 5 Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání v roce 2017 

jméno funkce / reprezentovaná instituce 

MgA. Světlana Lazarová členka Rady, bulharská menšina, předsedkyně 

nebyl dosud nominován běloruská menšina 

Mgr. Lenka Kopřivová členka Rady, chorvatská menšina 

Mgr. János Kokes maďarská menšina  

Mgr. Martin Dzingel člen Rady, německá menšina 

Mgr. Rudolf Moliński člen, polská menšina 

Štefan Tišer člen Rady, romská menšina 

PhDr. Agáta Pilátová členka, rusínská menšina 

Marina Dobuševa 
ruská menšina 

do 2. listopadu 2017 

Igor Zolotarev od 2. listopadu 2017 

Bc. Alena Lídlová Georgiu členka, řecká menšina 

Mgr. Naděžda Vokušová členka Rady, slovenská menšina 

Mgr. et Mgr. Branislava Kubešová, CSc. členka, srbská menšina 

Mgr. Olga Mandová členka, ukrajinská menšina 

Ing. Minh Nguyen člen, vietnamská menšina 

JUDr. Tomáš Kraus člen, stálý host v Radě, židovská komunita 

Marta Růžičková členka, Česká televize, TS Ostrava 

Pracovní skupina pro otázky národnostně menšinového vysílání v roce 2017 nejednala.  

Tab. 6 Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech v ČR 

jméno funkce / reprezentovaná instituce 

Mgr. Martin Dzingel předseda, místopředseda Rady, německá menšina 

Ing. Hana Vyhnisová členka, Ministerstvo financí 
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PhDr. Jan Břečka člen, Moravské zemské muzeum (delegován Ministerstvem kultury) 

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. člen, Slezské zemské muzeum (delegován Ministerstvem kultury) 

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. člen, Vedoucí oddělení regionálních agend a pohřebnictví Ministerstva pro místní rozvoj 

Mgr. Milan Mičo, Th.D. člen, oddělení regionálních agend a pohřebnictví Ministerstva pro místní rozvoj 

Mgr. Jan Kreuter člen, Ministerstvo zahraničních věcí 

Ing. Bronislava Blažková členka, Ministerstvo zemědělství 

Bc. Stanislav Daniel člen, Asociace krajů ČR 

Mgr. Miloslava Sobková členka, Svaz měst a obcí 

Ing. Stanislav Děd člen, ředitel Oblastního muzeum v Chomutově 

Ing. Alexej Kelin člen, ruská menšina 

Mgr. Olga Mandová členka, ukrajinská menšina Od 26. dubna 2017 

JUDr. Tomáš Kraus člen, židovská komunita, stálý host v Radě 

Roman Bláha člen, nezávislý badatel 

Ad hoc Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech 
měla v roce kromě jednoho standardního jednání dva výjezdy do regionů. První se uskutečnil 
23. ledna, a to do Karlovarského kraje (Krajský úřad, Obecní úřad Děpoltovice, Městský úřad Nová 
Role, Obecní úřad Božičany, Městský úřad Chodov), kde skupina vedle příslušných úřadů navštívila i 
tamní pohřebiště. Druhé jednání se konalo dne 18. dubna a na něm proběhly závěrečné redakční 
práce na publikaci K péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice 
(příručka pro obce). Bylo přislíbeno, že vydání zařídí Ministerstvo pro místní rozvoj, a že bude 
pořízena i německá verze dokumentu. Pracovní skupina vše jednomyslně odsouhlasila (stejně tak 
podpořila vydání příručky i Rada na svém jednání dne 8. června 2017, usnesením č. 192). Pracovní 
skupina pak uskutečnila druhý výjezd, a to do kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, dne 22. srpna. 
Navštívila krajské úřady obou krajů, setkala se se starosty obcí Jevišovka, Nový Přerov a Rančířov. 
Téma jednání bylo tentokrát rozšířeno o hroby moravských Chorvatů.  

II. Zaměstnanci  

Sekretariát Rady je v Úřadu vlády začleněn do Sekce pro lidská práva, oddělení kanceláře Rady vlády 
ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. Sekretariát 
Rady tvořili v roce 2017 formálně dva pracovníci na plný pracovní úvazek, tajemník Rady a odborná 
referentka (která do října 2017 byla zaměstnána v rámci DPČ na poloviční úvazek, tj. na 80 hodin 
měsíčně). Navíc jeden ve funkci vedoucího Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské 
menšiny a sekretariátu Rady (tedy kumulující funkce vedoucího pro romské záležitosti a věci 
národnostních menšin) a jedna pracovnice, která administruje dotační program Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. V tomto personálním složení stále není možné 
uskutečňovat především pravidelný kontakt s organizacemi národnostních menšin v terénu, stejně tak 
jako s místními a regionálními zastupitelstvy. Je to bráno jako neúcta k jejich činnosti až ignorance. 

Tab. 7 Zaměstnanci sekretariátu Rady v roce 2017 

jméno funkce odpovědnost 

Martin Martínek, MA 
vedoucí oddělení kanceláře Rady 
vlády ČR pro záležitosti romské 
menšiny a sekretariátu Rady 

- předseda Výběrové dotační komise dotačního programu Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (Úřad 
vlády) 

Bc. Hana Vitovská dotační programy 
- tajemnice Výběrové dotační komise dotačního programu Podpora 

implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (Úřad vlády) 

RNDr. Milan Pospíšil tajemník Rady 

- příprava podkladových materiálů pro jednání Rady 
- zabezpečení činnosti Rady, výborů Rady a ad hoc pracovních skupin 
- příprava návrhů materiálů Rady pro schůzi vlády  
- příprava monitorovacích zpráv pro Radu Evropy 
- zabezpečení zveřejňování informací o činnosti Rady na její www stránce 

(editor) 
- členství v meziresortních pracovních skupinách, včetně dotačních výběrových 

komisí (MK, MŠMT, Magistrát hl. m. Prahy) 
- příprava koncepčních materiálů k plnění mezinárodních závazků ČR z hlediska 

práv příslušníků národnostních menšin 
- kontaktní místo pro příslušníky národnostních menšin a jejich organizací 

PhDr. Renata 
Weinerová, CS. 

odborná referentka oddělení 
kanceláře Rady vlády ČR pro 

- administrativní činnost 
- součinnost při sestavování dokumentů 
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záležitosti romské menšiny a 
sekretariátu Rady 

- členka Komise pro hodnocení projektů dotačního programu Úřadu vlády 
Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

I v roce 2017 se tajemník Rady podílel na nabídce Úřadu vlády středním školám prezentovat 
agendu některých jeho pracovišť. Přednášku o národnostních menšinách v České republice 
a činnosti Rady vyslechlo celkem čtyřikrát (březen, duben, říjen, prosinec) v roce 2017 na 150 
studentů. 

III. Přehled činnosti Rady 
V roce 2017 se konala čtyři jednání Rady. 

Jednání Rady - přehled a základní projednávaná témata 

Tab. 8 Přehled jednání Rady v roce 2017 

datum projednávané téma výstup (usnesení/úkol/doporučení) 

1
6
. 

ú
n

o
ra

 2
0
1
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Dne 16. února 2017 se Rada zabývala financováním 
regionálního školství především s ohledem na národnostní 
menšiny. Vstupní informaci o něm prezentoval zástupce 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Důvodem, proč 
tuto záležitost Rada projednávala, byla obava polské menšiny 
z nejisté budoucnosti škol s polským jazykem vyučovacím. 
Vzdělávání se také týkal podnět zástupce ruské menšiny, kdy 
se vyjasňovala otázka vzdělávání „v jazyce národnostní 
menšiny“ v česko-ruské škole Věda s.r.o., kde většina žáků 
jsou státními občany Ruské federace. Vzdělávání německé 
menšiny resp. německého jazyka se týkalo téma možnosti 
výuky němčiny jako prvního cizího jazyka na školách v dikci 
rámcového vzdělávacího programu. Zástupcům německé 
menšiny jde o zrovnoprávnění němčiny jako menšinového 
jazyka s angličtinou a o odstranění nebo nahrazení 
diskriminační klauzule (ve vztahu k angličtině) z rámcového 
vzdělávacího programu. Opětovně byla přednesena aktuální 
situace v dotačních programech resortů kultury a školství, 
mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády, zaměřených na 
projekty národnostních menšin. Ruský člen Rady rovněž 
požádal o možnost distribuovat národnostní periodika 
prostřednictvím sítě Českých domů při zastupitelských 
úřadech ČR v zahraničí. Od začátku února 2017 je vysílán 
pořad České televize Sousedé (stanice ČT2; zatím měsíční 
periodicita, vysílán v pátek v 16:45 hod., repríza v sobotu 
18:55 hod.). Pořad si klade za cíl posílit obecné povědomí 
o ostatních národnostech žijících v tuzemsku. Má mapovat 
prolínání a vzájemné ovlivňování kulturních i životních 
zvyklostí, jejich uchovávání členy minorit, ale i případné 
proměny v českém prostředí, zabývat se obecnými aspekty 
začleňování do společnosti, dlouhodobé i každodenní 
problémy soužití. Mottem komponovaného pořadu, ze 
kterého vzešel i jeho název, je nakouknout za okna svých 
sousedů. Pracovní skupina pro řešení situace německých 
(a dalších) hrobů na českých hřbitovech referovala o svém 
výjezdu na Karlovarsko a také byla projednávána otázka 
stavu a evidence ruských hrobů na hřbitovech Správy 
pražských hřbitovů. Členové Rady byli požádáni o dodání 
příslušných podkladů do Zprávy o situaci národnostních 
menšin v České republice za rok 2016. Byla zmíněna 
i spolupráce Rady s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. 
Zástupce ruské menšiny v Radě vznesl dotaz adresovaný 
ministerstvu vnitra ohledně zamítnutí žádostí o české 
občanství některým příslušníkům ruské menšiny, ministerstvo 
má možnost podání rozkladu a přezkoumání každého 
jednotlivého případu ministrem vnitra. 
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Na jednání Rady dne 26. dubna 2017 byla projednána 
Zpráva o situaci národnostních menšin v České 
republice za rok 2016 a Výroční zpráva o činnosti 
Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2016, 
poté, co je projednaly Výbory Rady. Rada (usnesením 
per rollam) doporučila svému předsedovi, aby po 
vypořádání meziresortního připomínkového řízení 
předložil vládě první jmenovaný dokument k projednání 
a návrh Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2016 
jako informaci členům vlády. Výbor pro spolupráci 
s orgány samosprávy prezentoval výsledky svého 
jednání o tom, které položky v rozpočtu projektu 
v programu podpory implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků lze uznat, a které 
ne. Výsledkem jednání je doporučení - tabulka 
uznatelných nákladových položek v projektech tohoto 
dotačního programu, což bylo kvitováno jako 
usnadnění při sestavování projektů. Na toto téma pak 
navázaly aktuální údaje o ostatních dotačních 
programech, zaměřených na národnostní menšiny. 
Zástupci národnostních menšin v Radě se obrátili na 
ministra kultury se žádostí o navýšení celkové dotace 
v programu Podpory rozšiřování a přijímání informací 
v jazycích národnostních menšin. Pracovní skupina 
pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na 
českých hřbitovech informovala o přípravě brožury pro 
obce, která by měla sloužit jako vodítko nakládání 
s německými (a dalšími) hroby na českých hřbitovech. 
Avizoval, že na příštím jednání Rady bude text 
k dispozici. Opět byla prezentována situace ve Správě 
pražských hřbitovů (jejíž vedení bude pozváno na 
některé z příštích jednání Rady). Rada podpořila 
Prohlášení k přibývajícím projevům národnostní, 
rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti v ČR, které 
přijala Dotační výběrová komise v programu 
ministerstva kultury Podpora rozšiřování a přijímání 
informací v jazycích národnostních menšin. Na 
jednání Rady se diskutovalo o možné korupci při 
používání systému VISAPOINT, tématu, které je 
Radou projednáváno s přestávkami již od roku 2013. 
Proběhly aktuální informace, např. o předsednictví ČR 
v Radě Evropy a festivalu Praha srdce národů. 

Rada nebyla usnášeníschopná, proto usnesení byla 
přijata metodou per rollam. 

 

Usnesení č. 185 

Rada doporučuje svému předsedovi, aby 
po zapracování připomínek vzešlých na 
tomto jednání a po vypořádání 
meziresortního připomínkového řízení 
předložil vládě k projednání návrh Zprávy 
o situaci národnostních menšin v ČR za 
rok 2016. 

Usnesení č. 186 

Rada doporučuje svému předsedovi, aby 
po zapracování připomínky přednesené na 
jednání Rady předložil Výroční zprávu 
o činnosti Rady v roce 2016 na jednání 
vlády jako informaci členům vlády. 

Usnesení č. 187 

Rada bere na vědomí návrh Doporučení / 
Upřesnění Výboru pro spolupráci s orgány 
samosprávy o uznatelných nákladových 
položkách v rozpočtu projektu programu 
Podpory implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků 
(tematický okruh C), a to tak, jak je uvedeno 
v příloze zápisu k tomuto bodu. 

Usnesení č. 188 

Rada souhlasí se zaměřením dotačního 
programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků pro rok 2018, jak je 
uvedeno v Příloze 5 Směrnice VÚV ČR č. 
2/2016 o poskytování neinvestičních dotací 
k financování programů v oblasti lidských 
práv v platném znění. 

Usnesení č. 189 

Rada apeluje na ministra kultury, aby 
navýšil celkovou finanční částku na 
dotační program podpory rozšiřování 
a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin pro rok 2018 
alespoň na úroveň roku 2011, tj. na 30 mil. 
Kč, avšak tak, aby se to nestalo na úkor 
podpory kultury příslušníků národnostních 
menšin. 

Usnesení č. 190 

Rada doporučuje svému předsedovi, aby 
do pracovní skupiny pro řešení situace 
německých (a dalších) hrobů na českých 
hřbitovech jmenoval za ukrajinskou 
menšinu Olgu Mandovou. 

Usnesení č. 191 

Rada se připojuje k veřejnému prohlášení 
k přibývajícím projevům národnostní, 
rasové, náboženské a jiné nesnášenlivosti 
v ČR. 
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Dne 8. června 2017 se konalo třetí jednání Rady. Na 
úvod byla prezentována Rámcová úmluva o ochraně 
národnostních menšin, kterou provedla doc. JUDr. 
H. Hofmannová, Ph.D. z katedry ústavního práva 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, donedávna 
členka Poradního výboru Rady Evropy pro Úmluvu. 
Její výklad vyvolal řadu reakcí, mj. vysvětlení kritérií, 
která jsou Radou Evropy považována za podezřelá, 
resp. diskriminační (např. kritérium formálního uznání 
statusu národnostní menšiny, podmínka státního 
občanství pro přiznání statutu, délka pobytu na území 
státu – pojem tradiční dlouhodobě žijící menšina na 
území státu, vztahování národnostních práv k počtu 
příslušníků dané menšiny). Pracovní skupina pro 
řešení situace německých (a dalších) hrobů na 
českých hřbitovech představila Radě publikaci K péči 
o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech 
v České republice (příručka pro obce). Rada 
dokument usnesením per rollam schválila 
a doporučila jeho distribuci prostřednictvím Asociace 
krajů ČR příslušným obcím. Dále Rada projednala 
postup ve věci distribuce národnostních periodik 
prostřednictvím Českých center. Ministerstvo 
zahraničních věcí následně informovalo o aktuálním 
vývoji ve věci systému VISAPOINT (tomuto tématu se 
Rada věnuje, navzdory tomu, že nespadá do její 
agendy, nýbrž do agendy Výboru pro práva cizinců 
Rady pro lidská práva). Sekretariát seznámil Radu 
s návrhem změny jejího statutu, kdy po schválení bude 
možné, aby resorty a Kancelář prezidenta republiky 
nominovaly na jednání Rady zástupce svého člena 
(náměstka / náměstkyni ministra / ministryně). 
Sekretariát dále informoval Radu o procesu 
schvalování Zprávy o situaci národnostních menšin 
v ČR za rok 2016 vládou. Pozval členy Rady na setkání 
s Radou národnostních menšin Republiky Bosna a 
Hercegovina, které se uskuteční na začátku září v 
Praze. Situaci ruských hrobů na nekropoli v Praze na 
Olšanech přiblížil sekretariát, s tím, že na jednání 
Rady v listopadu budou pozváni statutární zástupci 
správy hřbitovů a zřizovatele. Proběhla rovněž stručná 
informace o problémech, které dlouhodobě přetrvávají 
v činnosti Výboru pro národnostní menšiny při 
Magistrátu hl. m. Prahy. 

Rada nebyla usnášeníschopná, proto usnesení byla 
přijata metodou per rollam. 

 

Usnesení č. 192 

Rada schvaluje znění publikace K péči 
o opuštěné německé a další hroby na 
hřbitovech v České republice (příručka pro 
obce) a doporučuje jeho distribuci 
prostřednictvím Asociace krajů České 
republiky příslušným obcím. 

Usnesení č. 193 

Rada souhlasí s návrhem úpravy svého 
statutu tak, jak bylo o něm informováno 
a jak je uvedeno v zápisu z tohoto jednání. 
Rada svému předsedovi navrhuje 
jmenovat zástupkyni německé menšiny do 
Výboru pro spolupráci s orgány 
samosprávy tak, jak byl návrh prezentován 
a jak je uveden v zápisu z tohoto jednání. 

Usnesení Rady č. 194 

Rada schvaluje „Jednací řád Komise pro 
hodnocení projektů v rámci dotačního 
programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků“. 
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Rada na svém jednání dne 2. listopadu 2017 vzala na 
vědomí informaci Pracovní skupiny pro řešení situace 
německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech o 
výjezdním jednání na Jihlavsku a Jižní Moravě. Poté 
následovala prezentace aktuálního stavu na hřbitově 
na pražských Olšanech, kterou provedly zástupkyně 
Magistrátu hl. m. Prahy a zástupkyně Pražské správy 
hřbitovů. Doplnil je pracovník Vojenského ústavu 
historického, a to informacemi ohledně válečného 
hrobu vojáků Ruské osvobozenecké armády 
(Vlasovců) na Ruské nekropoli. Následoval výklad 
zástupců Ministerstva zahraničních věcí o systému 
VISAPOINT. Rada pak projednala a schválila návrh 
Čtvrté monitorovací zprávy o plnění Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků Českou 
republikou. Dalším bodem agendy byly dotační 
programy týkající se národnostních menšin. Rada 
vzala na vědomí návrhy změn ve výběrových 
dotačních komisích Ministerstva kultury a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Rada taktéž 
souhlasila s obměnou zástupce ruské menšiny ve 
Výboru pro dotační politiku a v Pracovní skupině pro 
národnostně menšinové vysílání. Nakonec Rada 
vyslovila souhlas s výměnou zástupce romské 
menšiny ve výběrové dotační komisi dotačního 
programu Podpora implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků. Sekretariát Rady 
obeznámil Radu s průběhem dvoudenního setkání 
s poradním orgánem vlády Republiky Bosna a 
Hercegovina, Radou národnostních menšin, jež se 
uskutečnilo na začátku září 2017. Rada odsouhlasila 
návrh na pojmenování některé z ulic v Praze po 
Vasylu Makuchovi (Ukrajinci, který se v listopadu 
1968 na protest proti okupaci Československa pěti 
armádami Varšavské smlouvy upálil v Kyjevě). Přijala 
informaci o tom, že Český rozhlas vyhotovil 
rozcestníkový portál a banner pro menšiny a informaci 
o občanské evropské iniciativě Minority Safepack 
Initiative. 

Usnesení č. 195 
Rada bere na vědomí informaci 
Ministerstva zahraničních věcí o postupu 
v záležitosti systému VISAPOINT. 

Usnesení č. 196 
Rada doporučuje svému předsedovi, aby 
předložil Čtvrtou monitorovací zprávu 
o plnění Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků Českou republikou 
k projednání vládě. 

Usnesení č. 197 

Rada bere na vědomí návrhy změn ve 
složení Výběrové dotační komise 
ministerstva kultury v programu podpory 
rozšiřování a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin za maďarskou, 
řeckou a srbskou menšinu tak, jak byl 
prezentován a jak je uveden v záznamu 
z tohoto jednání.  

Usnesení č. 198 
Rada bere na vědomí návrh změny ve 
složení Výběrové dotační komise 
ministerstva kultury v programu podpory 
kulturních aktivit příslušníků národnostních 
menšin za ruskou a srbskou menšinu tak, 
jak byl prezentován a jak je uveden 
v záznamu z tohoto jednání.  

Usnesení č. 199 
Rada bere na vědomí návrh rozšíření 
Výběrové dotační komise ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v programu 
podpory vzdělávacích aktivit národnostních 
menšin o ruskou menšinu tak, jak byl 
prezentován a jak je uveden v záznamu 
z tohoto jednání. 

Usnesení č. 200 
Rada souhlasí se jmenováním Igora 
Zolotareva za ruskou menšinu do Výboru 
pro dotační politiku a do Pracovní skupiny 
pro národnostně menšinové vysílání. 

Usnesení č. 201 
Rada souhlasí se jmenováním Dany 
Hruškové za romskou menšinu do Komise 
dotačního programu Podpora 
implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků. 

Usnesení č. 202 
Rada souhlasí s návrhem spojení jména 
Vasyla Makucha s názvem ulice, náměstí či 
parku v Praze, mj. s ohledem na nadcházející 
50. výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské 
smlouvy a s tím souvisejícím činem Vasyla 
Makucha. Rada doporučuje svému 
předsedovi podat v této věci podnět 
Zastupitelstvu hlavního města Prahy. 

Usnesení č. 203 
Rada vyjadřuje poděkování zástupcům 
bulharské, německé, romské a slovenské 
menšiny, kterým končí druhé funkční 

období, za jejich činnost v Radě, jmenovitě 

pak Mgr. Martinu Dzingelovi. 

, místopředsedovi Rady 
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Účast na jednáních Rady 

Účast na jednáních Rady za rok 2017 je přehledně znázorněna v tabulce č. 9 a grafu č. 1. 
Z tabulky i z grafu je patrné, že zástupci veřejné správy v přítomnosti na Radě výrazně zaostávali 
za zástupci národnostních menšin. Na jednání dne 2. listopadu došlo ke změně – podle úpravy 
statutu Rady bylo umožněno zastupování členů za resorty a Kancelář prezidenta republiky. Díky 
této změně se přítomnost zástupců za veřejnou zprávu stala frekventovanější. 

Tab. 9 Přítomnost členů Rady na jejích jednáních v roce 2017 

člen Rady 16. února 2017 26. dubna 2017 8. června 2017 2. listopadu 2017 

předseda Rady ANO NE NE NE 

místopředsedkyně Rady NE ANO ANO ANO 

za Ministerstvo financí NE NE NE ANO 

za Ministerstvo kultury NE NE NE ANO 

za Ministerstvo práce a sociálních věcí NE NE NE ANO 

za Ministerstvo spravedlnosti ANO ANO NE ANO 

za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy NE NE NE NE 

za Ministerstvo vnitra NE NE NE ANO 

za Ministerstvo zahraničních věcí NE NE NE NE 

za Kancelář prezidenta republiky NE NE NE ANO 

za kancelář Veřejného ochránce práv NE NE NE NE 

za Asociaci krajů ČR NE NE NE NE 

za Svaz měst a obcí ČR ANO NE NE ANO 

za odbornou veřejnost (FF UK v Praze) ANO NE NE NE 

Mgr. Adam Kalita (běloruská menšina) NE NE NE NE 

MgA. Světlana Lazarová (bulharská menšina) ANO ANO NE ANO 

Mgr. Lenka Kopřivová (chorvatská menšina) ANO ANO ANO ANO 

Ing. Béla Szaló (maďarská menšina) ANO ANO ANO NE 

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (německá menšina) ANO ANO ANO NE 

Mgr. Martin Dzingel (německá menšina) ANO NE ANO ANO 

Mgr. Dariusz Branny (polská menšina) ANO ANO NE ANO 

PaedDr. Evžen Delong (polská menšina) NE NE ANO NE 

Štefan Tišer (romská menšina) NE NE NE NE 

Bc. Ivona Parčiová (romská menšina) NE NE NE ANO 

PhDr. Dagmar Březinová (rusínská menšina) ANO ANO NE ANO 

Ing. Alexej N. Kelin (ruská menšina) ANO ANO ANO ANO 

Bc. Adriano Mandilas (řecká menšina) ANO ANO NE NE 

Ing. Jaroslav Miňo (slovenská menšina) NE NE NE ANO 

Mgr. Naděžda Vokušová (slovenská menšina) NE NE ANO NE 

Živojin Vukadinovič (srbská menšina) ANO NE ANO NE 

Mgr. Bohdan Rajčinec (ukrajinská menšina) NE ANO NE ANO 

RNDr. Uyen Huu Pham (vietnamská menšina) ANO NE ANO ANO 
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Graf 1 Přítomnost členů Rady na jejích jednáních v roce 2017 
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V roce 2017 sekretariát Rady vypracoval 4 nelegislativní materiály pro vládu, které vždy následně 
schválila Rada a jež byly poté projednány vládou. 

Nově v roce 2017 vzniklé pracovní skupiny 

V roce 2017 nevznikla nová pracovní skupina.  

 Pracovní skupiny, které v roce 2017 ukončily činnost 

V roce 2017 žádné pracovní skupiny činnost neukončily. 

 Krátkodobé aktivity - semináře, školení, konference, kampaně, další aktivity, prezentace 
v médiích 

Ve dnech 5. a 6. září 2017 uspořádal v Lichtenštejnském paláci sekretariát Rady Setkání Rady 
národnostních menšin republiky Bosna & Hercegovina s Radou vlády pro národnostní menšiny. 
Jednání, iniciované na základě podnětu bosensko-hercegovské strany přineslo výměnu zkušeností 
v obou státech. Za českou stranu se jej zúčastnili zástupci bulharské, chorvatské, německé, romské, 
ruské, slovenské, ukrajinské a vietnamské menšiny, představitelé státní správy zastoupené v Radě 
a zástupci Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Druhou stranu reprezentovali zástupci albánské, 
černohorské, české, italské, maďarské, makedonské, polské, rakousko-německé, romské, rumunské, 
rusínské, slovenské a ukrajinské menšiny a zástupkyně Komise pro lidská práva Parlamentu B&H. 

 Odborná dlouhodobá činnost sekretariátu - naplňování dlouhodobých cílů, vyplývajících 
ze statutu příslušného poradního a pracovního orgánu vlády (dále jen „PPOV“) nebo 
stanovených na zasedáních PPOV 

Legislativní úkoly: 0. 

Nelegislativní úkoly: 

 Čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků v České republice (Zpráva byla projednána Radou dne 2. listopadu 2017 
a schválena usnesením č. 196, poté ode dne 15. listopadu 2017 probíhalo meziresortní 
připomínkové řízení a dne 3. ledna 2018 byla Zpráva projednána vládou; usnesení č. 20). 3 

 Usnesení vlády ze dne 14. června 2017 č. 452, ke Zprávě o situaci národnostních menšin 
v České republice za rok 2016. 4 

 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2016; dokument byl 
připraven sekretariátem Rady, Radou schválen v dubnu 2017 (usnesení č. 186) a předložen pro 
informaci vládě (na 23. schůzi, jako 16. bod - pro informaci) na jednání dne 14. června 2017. 5 

 Usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 590 o změně Statutu Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny, Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, Statutu Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace a Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů. 

 Spolupracující státní a nestátní organizace 

Viz výše – složení Rady. 

Ministerstva: financí, kultury, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, 
spravedlnosti, vnitra a zahraničních věcí; Český statistický úřad, jehož se týká výkon národnostně 
menšinové politiky; dále orgány samosprávy na úrovni krajů, měst a obcí; nestátní neziskové 
organizace národnostních menšin; Rada Evropy (Výbor expertů Rady Evropy na ochranu 
národnostních menšin, Výbor expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a jejich 

                                                 
3
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/ctvrta-periodicka-zprava-o-plneni-zavazku-vyplyvajicich-z-evropske-charty-

regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-v-ceske-republice--162624/ 
4
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zprava-o-situaci-narodnostnich-mensin-v-ceske-republice-za-rok-2016-157431/ 

5
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-narodnostni-mensiny-v-roce-2016-157429/ 
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sekretariáty); příslušné zastupitelské úřady (mateřských zemí příslušníků národnostních menšin), 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Oblastní muzeum v Chomutově, vzdělávací instituce 
atd.  

 Cílová skupina, ke které směřují aktivity PPOV - záměr a realita (rozšíření či zúžení cílové 
skupiny) 

Dle Statutu je Rada stálým poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se 
národnostních menšin a jejich příslušníků. Rada v rámci své působnosti sleduje dodržování Ústavy 
České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních smluv o lidských právech 
a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, zákonů a dalších právních norem ve 
vztahu k příslušníkům národnostních menšin. Působnost Rady je vymezena zákonem č. 273/2001 
Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízením 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, statutem, popř. usneseními vlády. 

 Porovnání zamýšlených cílů s cíli dosaženými, v případě střednědobých koncepcí 
kontrola plnění úkolů, osvědčení v praxi 

Dlouhodobou prioritou Rady je spolupráce s výbory pro národnostní menšiny (popř. jinak 
pojmenovanými poradními orgány) na úrovni krajů (4 výbory; 4 jiné orgány Rady zastupitelstva), 
měst (3 výbory; 4 Komise Rady zastupitelstva) a obcí (46 výborů; 5 Komisí Rady zastupitelstva). 
Zřízení výborů stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, dále zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Některé obce, 
statutární města i kraje zřizují poradní orgán pro národnostní menšiny (radu/komisi), neboť 
nesplňují podmínku jeho zřízení vyplývající z výše uvedených zákonů.  

Z hlediska naplňování národnostně menšinových práv kladou zástupci národnostních menšin 
důraz zvláště na vzdělávání v mateřském jazyce, uchování a rozvoj menšinových kultur a přijímání 
a šíření informací v mateřském jazyce, včetně rozhlasového a televizního národnostně 
menšinového vysílání, instalaci dvojjazyčných označení atd. 

IV. Výstupy 

 Tisk a publikace v roce 2017 

Sekretariát Rady zajišťoval pravidelně prezentaci výsledků její činnosti na webu Úřadu vlády ČR.6 
Vedle toho sekretariát Rady vydal v roce 2017 tyto publikace: 

- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016. Vydal sekretariát Rady. 
Úřad vlády (ISBN 978-80-7440-183-1). Praha 2017. 71 stran (237 včetně příloh). 

- K péči o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice (Příručka pro obce. 
Vydal Úřad vlády ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Úřad vlády (ISBN 978-80-
7440-180-0). Praha 2017. 46 stran. 

- Pflege der verlassenen deutschen und anderen Gräber auf Friedhöfen der Tschechischen 
Republik (Handbuch für Gemeinden). Regierungsamt der Tschechischen Republik mit Ministerium 
für lokal Entwicklung. Regierungsamt (ISBN 978-80-7440-180-0). Prag 2017. 46 Seiten.  

- Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v České republice II. Vydal sekretariát Rady. 
Úřad vlády (ISBN 978-80-7440-207-4). Praha 2017. 39 stran (90 vč. příloh). 

  

                                                 
6
 Prezentace činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny na serveru úřadu vlády ČR na webu Úřadu vlády: 

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/. 
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 Výstupy dostupné na internetu 

Statut Rady a jejích výborů 

- statut a jednací řád Rady, včetně adresáře, 

- statut a jednací řád Výboru Rady pro dotační politiku, včetně adresáře,  

- statut a jednací řád Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy, včetně adresáře, 

- dokumenty Rady (materiály projednané Radou a vládou), 

Informace o činnosti Rady a jejích členech 

- programy jednání Rady, včetně zápisů, zvukových záznamů a přehledů usnesení Rady, 

Informace o jednotlivých menšinách  

- informace o aktivitách a organizacích jednotlivých národnostních menšin, o finanční podpoře 
jejich organizací a o menšinových médiích, 

- odkazy na webové stránky národnostně menšinových organizací 

Nelegislativní dokumenty - uveřejněné v roce 2017  

- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016,  

- Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2016, 

- Čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků v České republice (Zpráva byla projednána Radou dne 2. listopadu 2017 
a schválena usnesením č. 196, poté ode dne 15. listopadu 2017 probíhalo meziresortní 
připomínkové řízení a dne 3. ledna 2018 byla Zpráva projednána vládou; usnesení č. 20). 7 

- Dotační program Podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 
(vyhlášení programu, jeho podmínky, výsledky výběrového řízení).8 

Legislativní dokumenty  

- 0 

Přehled účasti pracovníků sekretariátu v dotačních výběrových komisích v roce 2017 

Ministerstvo kultury:  

- Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, 

- Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, 

- Program podpory integrace romské komunity; 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

- Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, 

- Program integrace romské komunity a Program podpory romských studentů SŠ, 

- Program podpory romských žáků středních škol; 

Úřad vlády 

- Dotační program Podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; 

Magistrát hl. m. Prahy 

- Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin a integrujících se cizinců na 
území Prahy. 

                                                 
7
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/ctvrta-periodicka-zprava-o-plneni-zavazku-vyplyvajicich-z-evropske-charty-

regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-v-ceske-republice--162624/ 
8
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dotace/dotace-16052/. 
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 Zprávy o stavu a o vývoji dané problematiky 

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2016 (projednala a schválila ji 
vláda usnesením ze dne 14. června 2016 č. 452). Zaměřila se na aktuální situaci národnostních 
menšin, legislativní i nelegislativní opatření ve vztahu k právům národnostních menšin, činnost 
orgánů samosprávy a na postavení jednotlivých národnostních menšin. Dokument byl připraven 
sekretariátem Rady, Radou schválen v dubnu 2017 (usnesení č. 185). 

Výroční zpráva o činnosti Rady za rok 2016; dokument byl připraven sekretariátem Rady, Radou 
schválen v dubnu 2017 (usnesení č. 186) a předložen pro informaci vládě (jako 16. bod v části D - 
pro informaci) na jejím jednání dne 14. června 2017. 

 Cílová skupina výstupů 

Vláda ČR, resorty, příslušníci národnostních menšin a jejich organizace, zastupitelstva na úrovni 
krajů/statutárních měst/obcí. 

Tab. 10 Cílová skupina výstupů v roce 2017 

druh výstupu 
počet 

celkem 

vláda 

vzala na vědomí schválila usnesením odmítla 

Zpráva pro vládu ČR* 1  usnesení vlády ze dne 14. června 2017 č. 452 - 

Informace pro vládu ČR** 1 14. června 2017  - 

Návrh nelegislativních opatření 
(podrobněji viz výše v oddílu III))*** 

1  usnesení vlády ze dne 3. ledna 2018 č. 20 
- 

Návrh nelegislativních opatření 
(podrobněji viz výše v oddílu III))**** 

1 21. srpna 2017 usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 590 
- 

*    Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015 

**     Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2015 

*** Čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice 

**** usnesení o změně Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, Statutu 
Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů 

V. Rozdělení dotací 

Poradní orgán Rady, Komise pro hodnocení projektů dotačního programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, informoval Radu o návrhu na ocenění projektů 
v tomto programu pro rok 2017.  

Rada rozhodovala obecně ve smyslu 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, a to při sestavování dotačních výběrových komisí. 
V této věci spolupracuje s resortem kultury, školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí 
(účast zástupce sekretariátu Rady při jednáních výběrových dotačních komisí - viz str. 5 a 15).  

VI. Zahraničí 

 účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi 

--- 
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VII. Výdaje v Kč za sledovaný rok 

Tab. 11 Výdaje v Kč v roce 2017  

Mzdy a platy zaměstnanců 767 281,00 

Povinné pojistné 254 107,00 

Výdaje na tuzemské služební cesty sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny 926,00 

Výdaje na zahraniční služební cesty sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny 0,00 

Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu) 0,00 

Cestovné členů Rady vlády pro národnostní menšiny, případně expertů 6.267,00 

Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 0,00 

z toho 

OON – DPP 10 500,00 

OON – DPČ (včetně povinného pojistného) 239 860,00 

Fakturované (včetně překladů) 0,00 

Telefony 4 812,96 

Pohoštění celkem  2.562,80 

z toho 
limit pro oddělení   

mimo limit oddělení  

Polygrafické služby 8 471,32  

Účelově přidělené prostředky 0,00 
celkem 1 187 999,77 

Tab. 12 Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31. 12. 2017  

Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31. 12. sledovaného roku z toho na částečný úvazek 

Celkem 1,59 - 

plat. tř. 7 – 9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 - 1 

14 1 1 

Jiná - - 

VIII. Plán činnosti a rozpočet 

 Upřesněný plán činnosti na probíhající rok 2018 

- spolupráce s orgány samosprávy v Moravskoslezském kraji při zajištění provádění Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků, 

- zajišťování monitoringu plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních 
menšin Rady Evropy, 

- zajišťování monitoringu plnění zásad Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,  

- zpracování Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017; termín do 
31. května 2018, 

- zpracování Výroční zprávy o činnosti Rady v roce 2017 (k informaci členům vlády; termín do 
31. května 2018), 

- podílení se na zajištění výběrových dotačních řízení resortů v programech zaměřených na 
aktivity národnostních menšin. 

 Výhled činnosti na následující rok 

- zajišťovat agendu Rady a jejích výborů, 

- zajišťovat monitoring plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy,  

- spolupracovat v dalším monitorovacím cyklu Rady Evropy při plnění zásad stanovených 
Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků,  

                                                 
9
 Tajemník Rady 1,0 úvazek, 0,5 úvazek dohromady vedoucí oddělení a dotační pracovník. 
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- spolupracovat při koordinaci činnosti Domu národnostních menšin v Praze a dislokaci 
organizací jednotlivých národnostních menšin v něm, 

- komunikovat s veřejnou správou na lokální i regionální úrovni, 

- spolupracovat s organizacemi příslušníků národnostních menšin v regionech, 

- spolupracovat na zajišťování dotační politiky ve věci národnostních menšin, 

- spolupracovat s příslušnými orgány samosprávy při zajištění konkrétních podmínek 
a uskutečňování implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, 

- pokračovat v organizování odborných seminářů zaměřených na aktuální problematiku 
národnostních menšin v ČR, 

- v úkolu péče o německé (a další) hroby na českých hřbitovech pokračovat v kampani po regionech, 

- zajišťovat průběh dotačního programu podpory implementace Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků. 

 Dlouhodobé aktivity 

- zajišťovat monitoring plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy, 

- spolupracovat v monitorovacích cyklech Rady Evropy při plnění zásad stanovených Evropskou 
chartou regionálních či menšinových jazyků,  

- komunikovat s veřejnou správou na lokální i regionální úrovni, 

- spolupracovat s organizacemi příslušníků národnostních menšin v regionech, 

- spolupracovat na zajišťování dotační politiky ve věci národnostních menšin, 

- meziresortní spolupráce při zajišťování podpory projektů na aktivity národnostních menšin ze 
státního rozpočtu, 

- spolupráce na zajištění národnostně menšinového rozhlasového a televizního vysílání, 

- jednání s orgány samosprávy ve věci práv příslušníků národnostních menšin, 

- monitorovat situaci migrantů a navrhovat systémová řešení tam, kde se tato problematika 
prolíná s podporou národnostních menšin. 

 Ukončení aktivit, (předpokládané) výstupy 

--- 

 Předpokládaný přehled výdajů na následující rok (pro přípravu státního rozpočtu) 

Předpokládané výdaje na činnost sekretariátu Rady budou zhruba odpovídat výdajům za rok 2017.  

Seznam tabulek: 

Tab. 1 Předseda a členové Rady v roce 2017.........................................................................................................................................2 
Tab. 2 Výbor pro dotační politiku v roce 2017 .........................................................................................................................................3 
Tab. 3 Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy v roce 2017 .............................................................................................................3 
Tab. 4 Komise pro hodnocení projektů dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových 

jazyků v roce 2017 ......................................................................................................................................................................4 
Tab. 5 Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání v roce 2017 ...........................................................................................4 
Tab. 6 Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech v ČR ........................................................4 
Tab. 7 Zaměstnanci sekretariátu Rady v roce 2017 ................................................................................................................................5 
Tab. 8 Přehled jednání Rady v roce 2017 ...............................................................................................................................................6 
Tab. 9 Přítomnost členů Rady na jejích jednáních v roce 2017 ............................................................................................................10 
Tab. 10 Cílová skupina výstupů v roce 2017 .........................................................................................................................................15 
Tab. 11 Výdaje v Kč v roce 2017 ...........................................................................................................................................................16 
Tab. 12 Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31. 12. 2017 ..........................................................................................................16 

Seznam grafů: 

Graf 1 Přítomnost členů Rady na jejích jednáních v roce 2017.............................................................................................................11 
 


