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Protokol k hlasování formou per rollam  

vyhlášeného místopředsedkyní Rady vlády pro národnostní menšiny prof. JUDr. Helenou 

Válkovou, CSc., dne 03.11.2020  

 
Místopředsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) prof. JUDr. Helena 
Válková, CSc., pověřila Mgr. Kláru Jůnovou, vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, vyhlášením 
hlasování formou per rollam o návrhu usnesení týkajícího se nominace nového zástupce 
slovenské národnostní menšiny do Komise Ministerstva kultury pro hodnocení projektů 
v rámci dotačního programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin 
žijících v ČR. 

Rozeslání a obdržení podkladů 
 
Informační email o způsobu a mechanismu hlasování formou per rollam obdrželi členky 
a členové Rady dne 03.11.2020. Spolu s informacemi o způsobu a termínu hlasování 
obdrželi členky a členové Rady také návrh znění usnesení. 

Seznam členek a členů a emailových adres, na něž byly doručeny informace o způsobu 
hlasování a návrh obou usnesení, je uveden v tabulce 1.  
 
Tabulka 1. – Seznam členek a členů Rady a jejich emailových adres 

 
Jméno Organizace / instituce Emailová adresa 

1. Babiš Andrej, Ing. předseda vlády, předseda Rady premier@vlada.cz 

2. Válková Helena, prof., JUDr., 
CSc. 

zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva, místopředsedkyně Rady 

valkova.helena@vlada.cz 

3. Dzingel Martin, Mgr. 
zástupce za německou menšinu, 
místopředseda Rady 

dzingel@landesversammlung.c
z 

 

Jméno Organizace / instituce Emailová adresa 

4. Bílková Marie, Ing. Ministerstvo financí Marie.Bilkova@mfcr.cz 

5. Němeček Milan, Mgr., Ph.D. Ministerstvo kultury Milan.Nemecek@mkcr.cz 

6. Jentschke Stöcklová Zuzana, 
Mgr. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zuzana.jentschke@mpsv.cz 
 

7. Franěk Michal, Mgr. Ministerstvo spravedlnosti mfranek@msp.justice.cz 

8. Kovář Karel, Mgr. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

karel.kovar@msmt.cz 

9. Mlsna Petr, JUDr., PhDr., Ph.D. Ministerstvo vnitra petr.mlsna@mvcr.cz 

10. Povejšil Martin, PhDr. Ministerstvo zahraničních věcí sbm@mzv.cz 

11. Křeček Stanislav, JUDr. veřejný ochránce práv pridal@ochrance.cz 

12. Lipták Roman, Mgr. Kancelář prezidenta republiky roman.liptak@hrad.cz 

13. Dovalil Vít, PhDr.  zástupce odborné veřejnosti vit.dovalil@ff.cuni.cz 

14. Petráš René, PhDr., Mgr., Ph.D. zástupce odborné veřejnosti petras@prf.cuni.cz 

15. Hajná Jana, Mgr. Asociace krajů ČR jana.hajna@praha.eu 

16. Štrobachová Pavla, Mgr., MPA  Svaz měst a obcí ČR starostka@meusmecno.cz 

 

Jméno národnostní menšina  

17. Kovářová Alena, Mgr. zástupkyně běloruské menšiny alkovarova@seznam.cz 

18. Bečev Georgi, Mgr., Ph.D. zástupce bulharské menšiny georgibecev@gmail.com 

19. Kopřivová Lenka, Mgr.  zástupkyně chorvatské menšiny koplenka@gmail.com 
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20. Rojík  Petr, RNDr., Ph.D. zástupce německé menšiny rojik@email.cz 

21. Rákóczi Anna zástupkyně maďarské menšiny annarakoczi1@gmail.com 

22. Branny Dariusz, Mgr. zástupce polské menšiny dariusz@branny.eu 

23. Kopeć Gabriel, Mgr. zástupce polské menšiny g.kopec@seznam.cz 

24. Balog Jan zástupce romské menšiny jan.balog@seznam.cz 

25. Shafaq Ivona zástupkyně romské menšiny  ivona.shafaq@iqrs.cz 

26. Březinová Dagmar zástupkyně rusínské menšiny brezda@centrum.cz 

27. Číhalová Eugenie zástupkyně ruské menšiny wleugy@seznam.cz 

28. Mandilas Adriano, Bc. zástupce řecké menšiny a.mandilas@yahoo.gr 

29. Miňo Jaroslav, Ing. zástupce slovenské menšiny etnica.info@gmail.com 

30. Skalský Vladimír Mgr. zástupce slovenské menšiny  skalsky@czsk.net 

31. Mitrović Jovan, Mgr. zástupce srbské menšiny jovan.mitrovic@seznam.cz 

32. Rajčinec Bohdan, Mgr. zástupce ukrajinské menšiny 
rajcinec@email.cz 
 

33. Huu Uyen Pham, RNDr., CSc. zástupce vietnamské menšiny pham.huu.uyen@seznam.cz 

 
Návratnost hlasování 

Nikdo z oslovených členů Rady nevyjádřil existenci překážek pro jeho účast v hlasování 
formou per rollam, a z žádného z uvedených emailů se nevrátil email informující o čerpání 
dovolené, pracovní neschopnosti apod., jako důvodu pro nemožnost hlasování se zúčastnit. 
Počet obdržených emailů s vyjádřením byl 20. 

 
Podle čl. 4 odst. 3 Jednacího řádu Rady je závěr přijat, pokud „pro něj hlasuje většina 
přítomných členů Rady“. Při hlasování formou per rollam se považuje za „přítomného“ i ta 
členka nebo člen Rady, která/ý neodevzdal/a hlasovací dokument, ale obdržel/a jej. 
Vzhledem k tomu, že v době hlasování formou per rollam měla Rada 33 členů, byl počet 
hlasů nutných pro schválení návrhu 17. 

Pro schválení návrhu usnesení hlasovalo 19 členek/členů Rady, 1 členka/člen se 
hlasování zdržela/zdržel. Nikdo nebyl proti. Své vyjádření nezaslalo 13 členek/členů 
Rady. 

Závěr 

Rada vlády pro národnostní menšiny na základě hlasování formou per rollam vyhlášeného 
její místopředsedkyní dne 03.11.2020 přijala návrh usnesení: 

Usnesení č. 13/2020 ze dne 3. listopadu 2020 

Rada vlády pro národnostní menšiny  

I. doporučuje Ministerstvu kultury jmenovat do výběrové dotační komise v rámci dotačního 
programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České 
republice za slovenskou národnostní menšinu paní Ingrid Kozlerovou.  

 

V Praze dne 11. listopadu 2020 

Zpracovala: Mgr. Klára Jůnová 

Schválila: prof. JUDr. Helena Válková, CSc., v.r. 


