
II. 

Výroční zpráva o činnosti 

Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2014 

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 a usnesení vlády ze 
dne 16. dubna 2014 č. 262. 
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 Výroční zpráva Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2014  
(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 2014 Rada pracovala v tomto složení:  

I. Předseda a členové Rady vlády pro národnostní menšiny 

jméno funkce v reprezentované instituci funkce v Radě členem Rady od do 

PhDr. Jan Kohout ministr zahraničních věcí 
předseda 

11.9.20131-29.1.2014 
Mgr. Jiří Dienstbier ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 19.2.20142 
JUDr. Kateřina Valachová náměstkyně minstra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu místopředsedkyně 20.5.20143 
Ing. Jan Gregor náměstek ministra financí člen 13.4.2011 
PhDr. Anna Matoušková náměstkyně ministra kultury členka 13.4.2011-29.4.2014 
JUDr. Kateřina Kalistová 1. náměstkyně ministra kultury členka 30.4. 20144 
Mgr. Jana Hanzlíková náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí  členka 30.4.20144 
PhDr. Jindřich Fryč náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vzdělávání člen 30.4.20144 
Mgr. Pavel Štern  náměstek ministryně spravedlnosti člen 30.4.20144 
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu členka 30.4.20144 
Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D 1. náměstek ministra zahraničních věcí člen 30.4.20144 
Mgr. David Kryska, Ph.D. zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv člen 30.4.20144 
RNDr. Petr Mužák zástupce Kanceláře prezidenta republiky člen 23.5.2013 
Mgr. Marian Sloboda zástupce odborné veřejnosti člen 13.4.20115 
Bc. Stanislav Daniel  zástupce Asociace krajů ČR člen 30.4.20144 
Mgr. Miroslava Sobková zástupkyně Svazu měst a obcí ČR členka 30.4.20144 
Mgr. Adam Kalita zástupce běloruské menšiny člen 3.7.20136 
MgA. Světlana Lazarová zástupkyně bulharské menšiny členka 13.4.20113 

Ladislav Furiš 
zástupce / zástupkyně chorvatské menšiny 

člen 12.3.2007-30.4.2014 
Mgr. Lenka Kopřivová členka 30.4.20144 
Anna Rákóczi 

zástupce / zástupkyně maďarské menšiny 
členka  12.3.2007-30.4.2014 

Ing. Vojtěch Szaló člen 30.4.20144 
Irena Nováková 

zástupce / zástupkyně německé menšiny 
členka 9.2.2009-30.4.2014 

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. člen 30.4.20144 
Mgr. Martin Dzingel místopředseda7 13.4.20113 
Władysław Niedoba 

zástupci polské menšiny 

člen 12.3.2007-30.4.2014 

Mgr. Tadeusz Wantuła člen  12.3.2007-30.4.2014 

Mgr. Dariusz Branny člen 30.4.20144 
PaedDr. Evžen Delong člen 30.4.20144 
Drahoslava Pawlitová 

zástupce / zástupkyně romské menšiny 
členka 14.5.2008-30.4.2014 

Ivona Parčiová členka 30.4.20144 
Štefan Tišer člen 13.4.20113 
PhDr. Agáta Pilátová 

zástupkyně rusínské menšiny 
členka 12.3.2007-30.4.2014 

Dana Březinová členka 30.4.20144 

                                                 
1 Jmenován usnesením vlády ze dne 11. září 2013 č. 692. 
2 Jmenován usnesením vlády ze dne 19. února 2014 č. 104. 
3 Jmenována na základě usnesení Rady ze dne 20. května 2014 č. 142. 
4 Jmenován/a usnesením vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 262. 
5 Jmenován usnesením vlády ze dne 13. dubna 2011 č. 264.  
6 Jmenován usnesením vlády ze dne 3. července 2013 č. 530. 
7 Jmenován na základě usnesení Rady č. 153 ze dne 10. listopadu 2014 
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Ing. Igor Zolotarev 
zástupce ruské menšiny 

místopředseda 12.3.2007-30.4.2014 
Ing. Alexej N. Kelin člen 30.4.20144 
Ing. Antonis Epikaridis 

zástupce řecké menšiny 
člen 12.3.2007-30.4.2014 

Adriano Mandilas člen 30.4.20144 
PhDr. Radovan Čaplovič 

zástupce / zástupkyně slovenské menšiny 
člen 12.3.2007-30.4.2014 

Ing. Jaroslav Miňo člen 30.4.20144 
Mgr. Naděžda Vokušová členka 13.4.20113 
Ing. Karin Kubešová 

zástupce / zástupkyně srbské menšiny 
členka 12.3.2007-30.4.2014 

Živojin Vukadinovič člen 30.4.20144 
Mgr. Olga Mandová 

zástupce / zástupkyně ukrajinské menšiny 
členka 12.3.2007-30.4.2014 

Mgr. Bohdan Rajčinec člen 30.4.20144 
RNDr. Huu Uyen Pham, CSc. zástupce vietnamské menšiny člen 3.7.20139 

Na jednání Rady byli pravidelně zváni jako hosté JUDr. Tomáš Kraus (Federace židovských obcí), 
a Josef Stojka (olašská komunita) 

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 

- Výbor pro dotační politiku v roce 2014 

jméno reprezentovaná instituce 

Mgr. Tadeusz Wantuła polská menšina, předseda 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 
nebyl dosud nominován běloruská menšina 
Vasil Samokovliev bulharská menšina  
Mgr. Lenka Kopřivová chorvatská menšina 
Anna Rákoczi maďarská menšina 
Mgr. Martin Dzingel německá menšina 
Emil Voráč romská menšina 
JUDr. Bohuslav Hynek rusínská menšina 
Marina Dobuševa ruská menšina 
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 pro dotační politiku řídil jeho předseda Tadeusz Wantuła. Hlavní činností byly debata nad 
pracovní verzí materiálu pro Radu a následně pro vládu, Zprávou o situaci národnostních menšin 
v ČR za rok 2013, Výroční zprávou o činnosti Rady v roce 2013, dotačním programem Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2014 a dotačními 
programy resortů kultury a školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2014. Jednání se konalo dne 
14. května 2014.  
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- Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy v roce 2014 
jméno funkce / reprezentovaná instituce 

Mgr. Olga Mandová ukrajinská národnostní menšina, předsedkyně Výboru 
Mgr. Ota Raiter Liberecký kraj 
Mgr. Daniel Vrána Moravskoslezský kraj 
Mgr. Petr Šelepa Jihomoravský kraj8 
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 národnostní menšina 
Ing. Jan Kopřiva chorvatská národnostní menšina 
Anna Rákóczi maďarská národnostní menšina  
Ing. Erich Lederer německá národnostní menšina 
Mgr. Bronisław Walicki polská národnostní menšina 
Kristián Drapák romská národnostní menšina 
Ing. Sofiya Bolshakova rusínská národnostní menšina 
Ing. Igor Zolotarev ruská národnostní menšina  
Ing. Michalis Doulkeridis řecká národnostní menšina 
RSDr. Peter Lipták slovenská národnostní menšina 
Mgr. et Mgr. Branislava Kubešová, CSc. srbská národnostní menšina  
Ing. Pham Cong Tu vietnamská národnostní menšina 

Činnost Výboru řídila v roce 2014 jeho předsedkyně Mgr. Olga Mandová. Jednání se konalo dne 
14. května 2013. Výbor projednal příslušné pasáže Zprávy o situaci národnostních menšin v České 
republice za rok 2013 a Výroční zprávu o činnosti Rady v roce 2013. 

- Komise pro hodnocení projektů dotačního programu Podpora implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2014 

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. Daniel Vrána člen, Moravskoslezský kraj 
Bc. Jan Bartoš člen, německá menšina 
Ing. Władysław Adamiec člen, polská menšina 
Mgr. Margita Wagner členka, romská menšina 
PhDr. Mira Nábělková, CSc. členka, slovenská menšina 
Ing. Adéla Zbožínková tajemnice Komise, Sekce pro lidská práva, Úřad vlády 

Poradní orgán pro hodnocení projektů dotačního programu Úřadu vlády Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; připravoval Radě návrhy finanční podpory 
v dotyčném programu v roce 2014. Jednal v této věci již 17. prosince 2013. 

- Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání v roce 2014 
jméno funkce / reprezentovaná instituce 

MgA. Světlana Lazarová členka Rady, bulharská menšina, předsedkyně 
nebyl dosud nominován běloruská menšina 
Mgr. Lenka Kopřivová chorvatská menšina, členka 
Mgr. János Kokes maďarská menšina  
Mgr. Martin Dzingel člen Rady, německá menšina, člen 
Mgr. Rudolf Moliński člen, polská menšina 
Štefan Tišer člen Rady, romská menšina 

                                                 
8 Usnesení Rady ze dne 10. listopadu č. 153 
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PhDr. Agáta Pilátová členka Rady, rusínská menšina 
Marina Dobuševa členka, ruská menšina 
Yvona Mitrofanová členka, řecká menšina 
Mgr. Naděžda Vokušová členka Rady, slovenská menšina 
Mgr. et Mgr. Branislava Kubešová, CSc. členka, srbská menšina 
Mgr. Olga Mandová členka Rady, ukrajinská menšina, členka 
Minh Nguyen 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 jednala v roce 2014 jedenkrát, 
hlavním tématem jednání byl podnět generálnímu řediteli ČT a generálnímu řediteli ČRo ohledně 
přístupu těchto veřejnoprávních médií vůči národnostním menšinám. Výsledkem jednání byl dopis 
místopředsedy Rady za národnostní menšiny výše jmenovaným statutárním zástupcům a pozvání na 
Radu (to se uskutečnilo v březnu 2015). 

II. Zam ěstnanci – sekretariát Rady 

Sekretariát Rady je v Úřadu vlády začleněn do Sekce lidských práv, Oddělení kanceláře Rady vlády 
pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, samostatně 
neexistuje. Sekretariát Rady tvořili v roce formálně 2014 jeden pracovník na plný pracovní úvazek, dále 
pracovníci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro 
národnostní menšiny (agenda dotací cca 0,3 úvazku, vedoucí oddělení, referent a administrativní 
pracovník). Agendou Rady se na plný úvazek zabývá již čtvrtým rokem nadále pouze jeden 
pracovník, což Rada vlády pro národnostní menšiny na svých jednáních v roce 2014 kritizovala, 
poněvadž byl úplně vypuštěn pravidelný kontakt sekretariátu Rady s organizacemi národnostních 
menšin v terénu, stejně tak jako s místními a regionálními zastupitelstvy. 

jméno funkce odpovědnost 

Martin Martínek, MA 

vedoucí Oddělení kanceláře 
Rady vlády ČR pro 
záležitosti romské menšiny a 
sekretariátu Rady vlády pro 
národnostní menšiny 

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

Ing. Adéla Zbožínková 9 pracovník sekce lidských 
práv 

- administrace dotačního programu Podpora implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků 

Bc. Jiří Svěrák 10 pracovník oddělení - administrativní výkony 

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 

V období od 1. února 2014 do 28. února 2014 vykonala stáž v sekretariátu Rady studentka Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze Monika Šamová.  

I v roce 2014 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 v roce 2014 na šedesát studentů. 

                                                 
9 Vykonávala svou práci do července 2014, po ní práci nikdo nepřevzal. 
10 Vykonával práci od února do listopadu 2014, poté Bc. Jan Kora, do konce roku. 
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III. P řehled činnosti Rady 

V roce 2014 se konala dvě jednání Rady. 

Jednání - přehled a základní projednávaná témata 

datum projednávané téma výstup (usnesení/úkol/doporučení) 

20
. k

vě
tn

a 
20

14
 

Rada se zabývala přípravou dokumentů pro 
vládu, tj. Čtvrtou periodickou zprávou 
o plnění zásad stanovených Rámcovou 
úmluvou o ochraně národnostních menšin, 
Třetí periodickou zprávou o plnění Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků, 
Zprávou o situaci národnostních menšin 
v České republice za rok 2013, Výroční 
zprávou o činnosti Rady vlády pro 
národnostní menšiny v roce 2013 a Změnou 
statutu Rady vlády pro národnostní menšiny 
a jmenováním jejích členů. Projednala rovněž 
pozici místopředsedy/místopředsedkyně 
Rady za veřejnou správu, přičemž 
doporučila svému předsedovi, aby do této 
pozice jmenoval svou náměstkyni, Mgr. 
Kateřinu Valachovou, Ph.D. Dále vyslechla 
informaci o dotačních programech 
zaměřených na příslušníky národnostních 
menšin (resort kultury: Program podpory 
kulturních aktivit příslušníků národnostních 
menšin žijících v ČR, Program podpory 
rozšiřování a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin či v převážné míře 
v jazycích národnostních menšin; resort 
školství, mládeže a tělovýchovy: Program na 
podporu vzdělávání v jazycích národnostních 
menšin a multikulturní výchovy; Úřad vlády: 
Program podpory implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků). 
U posledně jmenovaného dotačního 
programu souhlasila s rozšířením původního 
tematického zadání o chorvatštinu 
moravských Chorvatů, a to na základě 
doporučení Rady Evropy. Byla též 
informována o přípravě monitorovací 
návštěvy Poradního výboru Rámcové 
úmluvy o ochraně národnostních menšin 
v rámci čtvrtého monitorovacího cyklu 
v listopadu 2014, projednala otázku podpory 
Projektu chorvatského domu v Jevišovce 
a zahájila diskusi o Pracovní skupině pro 
národnostně menšinové vysílání. Součástí 
programu byla i informace o situaci na 
Ukrajině. Vyjádřila se i kriticky 
k nedostatečnému personálnímu stavu 
v sekretariátu. 

Usnesení č. 142 
Rada doporučuje svému předsedovi, aby do funkce 
místopředsedkyně Rady vlády pro národnostní 
menšiny jmenoval svou náměstkyni Mgr. Kateřinu 
Valachovou, Ph.D. 
Usnesení č. 143 
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po 
zapracování připomínky přednesené na jednání 
Rady předložil Výroční zprávu o činnosti Rady za 
rok 2013 na jednání vlády jako informaci členům 
vlády. 
Usnesení č. 144 
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po 
vypořádání meziresortního připomínkového řízení 
předložil vládě k projednání návrh Zprávy o situaci 
národnostních menšin v ČR za rok 2013. 
Usnesení č. 145 
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po 
vypořádání meziresortního připomínkového řízení 
předložil vládě k projednání návrh Třetí 
periodické zprávy o plnění Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků Českou 
republikou. 
Usnesení č. 146 
Rada souhlasí s návrhem změny obsahu dotačního 
programu Úřadu vlády ČR Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků pro rok 2015, [a to ve smyslu současného 
zvláštního ustanovení Směrnice vedoucího Úřadu 
vlády ČR č. 19/2011 v její příloze č. 5], vedoucí 
k rozšíření tematických okruhů o chorvatštinu 
(zejména moravskou). 
Usnesení č. 147 
Rada navrhuje poskytovateli dotace v případě 
projektu letošního roku č. 14, s názvem Scénické 
čtení ze slovenské krásné literatury - CD 
k 10. výročí DOMUS SM v ČR (předkladatel 
spolek Dokumentační a muzejní středisko 
slovenské menšiny v ČR) poskytnout dotaci 
160 000,- Kč. 
Usnesení č. 148 
Rada souhlasí s návrhem obsahu dotačního 
programu Úřadu vlády ČR Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků pro rok 2015, [a to ve smyslu současného 
zvláštního ustanovení Směrnice vedoucího Úřadu 
vlády ČR č. 19/2011 v její příloze č. 5].  
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Rada se zabývala Ukrajinským konfliktem 
a jeho vlivem na společnost (podnětem 
zástupce ruské menšiny v Radě). Doporučila 
v této věci uspořádat pro členy Rady a 
zástupce národnostně menšinových 
organizací k postavení národnostních 
menšin seminář. K tomuto tématu byli 
pozváni na jednání Rady členové expertního 
týmu z Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. Rada pokračovala v diskusi 
nad Předpoklady pro zahrnutí chorvatštiny 
pod ochranu Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků (prezentace zástupce 
odborné veřejnosti). Na pozici dosud 
absentujícího místopředsedy Rady za 
národnostní menšiny doporučila jmenovat 
zástupce německé menšiny v Radě. 
Projednala rovněž návrhy změn ve složení 
Výběrové dotační komise ministerstva 
kultury v programu podpory rozšiřování a 
přijímání informací v jazycích národnostních 
menšin a doplnění svého výboru pro 
spolupráci s orgány samosprávy. Byla 
informována o pěti dokumentech pro vládu, 
které sekretariát připravil a Rada projednala. 
Rada byla informována o průběhu dotačních 
řízení programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků (Úřad vlády), 
Programu podpory kulturních aktivit 
příslušníků národnostních menšin žijících 
v ČR a Programu podpory rozšiřování 
a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin či v převážné míře 
v jazycích národnostních menšin 
(ministerstvo kultury), Program na podporu 
vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy (ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy). Statutární 
zástupci Vyšší policejní školy a Střední 
policejní školy Ministerstva vnitra 
v Holešově, jež byli na jednání Rady 
pozváni, podali informaci o stavu vzdělávání 
na této škole. Rada byla také informována 
o problému postavení cizích jazyků - ve 
vztahu angličtina vs. jakýkoli další cizí jazyk 
při formulaci Rámcového vzdělávacího 
programu, v němž je upravena výuka cizích 
jazyků. Členové Rady se seznámili 
s Analýzou Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání - Resumé monitoringu vysílání se 
zaměřením na ztvárnění menšin 
a specifických skupin za období únor 
a březen 2014. Byla rovněž specifikována 
představa činnosti pracovní skupiny pro 
menšinové vysílání. 

Usnesení č. 149 
Rada ukládá sekretariátu, aby ve spolupráci 
s Právnickou fakultou UK v Praze uspořádal 
kulatý stůl k postavení národnostních menšin.  

Usnesení č. 150 
Rada vítá záměr Právnické fakulty UK v Praze 
zřídit centrum pro práva menšin.  

Usnesení č. 151 
Rada doporučuje svému předsedovi, aby do funkce 
místopředsedy Rady vlády pro národnostní 
menšiny jmenoval Mgr. Martina Dzingela.  

Usnesení č. 152 
Rada bere na vědomí návrh změny ve složení 
Výběrové dotační komise ministerstva kultury 
v programu podpory rozšiřování a přijímání 
informací v jazycích národnostních menšin tak, 
jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu 
z tohoto jednání.  

Usnesení č. 153 
Rada souhlasí se jmenováním Petra Šelepy 
(předsedy Rady pro národnostní menšiny 
Jihomoravského kraje) do Výboru pro spolupráci 
s orgány samosprávy. 
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Účast na jednáních byla v průměru cca ¾ členů, zástupci národnostních menšin byli přítomni v 94 
resp. 90 procentech. Tak vysoké zastoupení je také ovlivněno skutečností, že většina zástupců 
národnostních menšin byla jmenována právě v roce 2014, zatímco v předcházejících letech se 
pohybovala okolo 60 %. Ze zástupců veřejné správy, u níž zaznamenáváme percentuální účast 45 
resp. 50 %, se ani jednou jednání pro zaneprázdněnost nezúčastnil náměstek ministra financí 
a náměstkyně ministra vnitra (zúčastňovali se však pracovníci na úrovni ředitele / ředitelky odboru). 
Stejně tak nebyl v roce 2014 ani jednou přítomen náměstek mistra spravedlnosti a náměstek 
ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Posledně jmenovaný resort však na jednání pokaždé 
vyslal příslušnou pracovnici, na rozdíl od resortu spravedlnosti. To bylo dáno tehdejší personální 
situací na těchto ministerstvech (proces častého odvolávání náměstků). Pravidelně jsou na jednání 
Rady přítomni pracovníci ministerstva kultury, kteří administrují resortní dotační programy 
zaměřené na národnostní menšiny, což bývá pravidelnou součástí agendy Rady. 

Vysoká účast zástupců národnostních menšin svědčí o významném kreditu, který Rada má 
u národnostních menšin. Vysokou výkonnost sekretariátu pak dokazuje počet materiálů pro vládu, 
které Radou prošly a jež vláda v roce 2014 schválila (8). 

 

• Nově v roce 2014 vzniklé pracovní skupiny 

Žádné pracovní skupiny nevznikly.  

• Pracovní skupiny, které v roce 2014 ukončily činnost 

V roce 2014 žádné pracovní skupiny činnost neukončily. 

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

Dne 24. února 2014 sekretariát Rady zorganizoval společně s Právnickou fakultou Univerzity 
Karlovy v Praze seminář Menšiny v Evropě - Evropa menšin. Akce se konala v prostorách 
Lichtenštejnského paláce a mezi účastníky byli vedle zástupců národnostních menšin, delegovaných 
členy Rady, studenti (pregraduální i postgraduální) a odborná veřejnost; celkem na 50 účastníků. 
Přednášejícími byli členové týmu expertů z Právnické fakulty UK v Praze a představitelka 
sekretariátu Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy. 

• 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. 
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Nelegislativní úkoly: 

○ Usnesení vlády ze dne 19. února 2014 č. 104, o jmenování předsedy Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace a Rady vlády pro národnostní menšiny; změnou je nová pozice ministra, 
v jehož portfeji je i agenda národnostních menšin. 11 

○ Usnesení vlády ze dne 2. dubna 2014 č. 204, ke Čtvrté periodické zprávě o plnění zásad 
stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin; dokument byl předložen 
generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. 12 

○ Usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 262, o změně Statutu Rady vlády pro národnostní 
menšiny a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny; tímto vláda mj. jmenovala 
nové členy Rady pro národnostní menšiny. 13 

○ Usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 455, ke Zprávě o situaci národnostních menšin 
v České republice za rok 2013.14 

○ Usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 573, ke Třetí periodické zprávě o plnění závazků 
vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice; 
dokument byl předložen generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.15 

○ Usnesení vlády ze dne 15. října 2014 č. 847, o převodu finančních prostředků na podporu 
rekonstrukce Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce; dokument znamená významnou 
podporu ze strany vlády chorvatské menšině.16 

○ Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2013; dokument byl připraven 
sekretariátem Rady, Radou schválen v květnu 2014 (usnesení č. 143) a předložen pro informaci vládě 
(jako 3. bod pro informaci) na jejím jednání dne 4. června 2014. 17 

○ Usnesení vlády 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 a usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 262; usnesením se mění 
statut v procesu dotací poskytovaných Úřadem vlády. 18 

                                                 
11 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevel
Page&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9GQB3TVX 
12 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cach
eability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9HYBMSN1 
13 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cach
eability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=IHOA9JGF472Y 
14 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cach
eability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9L9BSDFG 
15 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLev
elPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9BLA278I 
16 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cach
eability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9Q4B5TKL 
17 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cache
LevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=IHOA9KK8PJST 
18 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cach
eability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9R9BDVGM 
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• 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); 
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM); příslušné zastupitelské úřady (mateřských zemí 
příslušníků národnostních menšin), Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 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, nařízením 
vlády, statutem a 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 
pojmenované poradní orgány) na úrovni krajů (3 výbory; 5 jiných orgánů Rady zastupitelstva), měst 
(3 výbory; 5 Komisí Rady zastupitelstva) a obcí (62 výborů; 6 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 2014 

Sekretariát Rady zajišťoval pravidelně prezentaci výsledků její činnosti na webu Úřadu vlády ČR.19 
Vedle toho sekretariát Rady vydal v roce 2014 tuto publikaci: 
- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013. Vydal sekretariát Rady. 

Úřad vlády (ISBN 978-80-7440-099-5). Praha 2014. 52 stran (222 vč. příloh). 

                                                 
19 Prezentace činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny na serveru úřadu vlády ČR na adrese: 
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 vládou) 

Informace o činnosti Rady a jejích členech 

- programy jednání Rady, včetně zápisů 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 

Nelegislativní dokumenty - uveřejněné v roce 2014  

- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013,  
- Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2013, 
- Čtvrtá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně 

národnostních menšin 
- Třetí periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či 

menšinových jazyků v České republice 
- Dotační program Podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

(vyhlášení programu, jeho podmínky, výsledky výběrového řízení).20 

Legislativní dokumenty  
- 0 

Přehled účasti pracovníků sekretariátu v dotačních výběrových komisích v roce 2014 

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; 

Magistrát hl. m. Prahy 

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

Úřad vlády 

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

                                                 
20 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 2013 (projednala a schválila ji 
vláda usnesením ze dne 16. června 2014 č. 455). 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. 

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2013; dokument byl připraven 
sekretariátem Rady, Radou schválen v květnu 2014 (usnesení č. 143) a předložen pro informaci vládě 
(jako 3. bod pro informaci) na jejím jednání dne 4. června 2014. 

• Cílová skupina výstupů 

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

druh výstupu 
počet 

celkem 

vláda 

vzala na vědomí schválila usnesením odmítla 

Zpráva pro vládu ČR* 1  Usnesení vlády ze dne 16. 
června 2014 č. 455 

 

Informace pro vládu ČR** 1 4. června 2014   

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

6  19. února 2014 č. 104; 

2. dubna 2014 č. 204;  

16. dubna 2014 č. 262; 

14. července 2014 č. 573; 

15. října 2014 č. 847; 

12. listopadu 2014 č. 932 

 

*    Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013 
**     Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2013 

V. Rozdělení dotací 

Rada v roce 2014 schvalovala poskytování dotací v dotačním programu Úřadu vlády Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Poradní orgán Rady, Komise 
pro hodnocení projektů dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků, na svém jednání dne 17. prosince 2013 připravila Radě návrh na ocenění 
projektů v tomto programu, Rada pak dne 19. prosince 2013, usnesení č. 141, jímž vyslovila 
souhlas s návrhem Hodnotící komise na rozdělení dotací na rok 2014 v uvedeném programu. 

Jinak 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 11).  

VI. Zahrani čí 

• účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi 

Viz odrážka „Krátkodobé aktivity - semináře, školení, konference, kampaně, další aktivity, 
prezentace v médiích“. 
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VII. Výdaje v K č za sledovaný rok 

Mzdy a platy zaměstnanců 571 994,00 
Povinné pojistné 194 479,00 
Výdaje na tuzemské služební cesty sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny 240,00 
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  
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 0 

z toho 
OON – DPP  
OON – DPČ (včetně povinného pojistného)  
Fakturované (včetně překladů) 0 

Telefony 2162,57 
Pohoštění celkem  

z toho 
limit pro oddělení  4 000,00 
mimo limit oddělení * 0 

Polygrafické služby * 16 797,45 
Účelově přidělené prostředky 0 

celkem* 789 673,02 

* Uvedena je částka en bloc u Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 
Rady vlády pro národnostní menšiny. 

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

Celkem 121 - 
plat. tř. 7 – 9 - - 

10 - - 
11 - - 
12 - - 
14 1 1 
Jiná - - 

VIII. Plán činnosti a rozpočet 

• Upřesněný plán činnosti na probíhající rok 2015 

- 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 2014; termín do 

31. května 2015, 
- zpracování Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2014 

(k informaci členům vlády; termín do 31. května 2015), 
- podílení se na zajištění výběrových dotačních řízeních 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,  

                                                 
21 Tajemník Rady; ostatní činnosti (viz oddíl II) zajišťovali pracovníci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. 
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- spolupracovat ve třetím monitorovacím cyklu Rady Evropy při plnění zásad stanovených 
Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků,  

- 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, 
- 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 ve druhém monitorovacím cyklu 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 na rok 2014.  


