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Rada vlády pro národnostní menšiny byla zřízena ve smyslu § 6 odst. 3 zákona č. 273/2001 
Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě usnesení vlády ze dne 10. října 2001 č.  1034, o zřízení 
Rady vlády pro národnostní menšiny, jehož přílohou je Statut Rady vlády pro národnostní 
menšiny. 

Statut Rady vlády pro národnostní menšiny byl následně upraven usnesením vlády ze dne 
3. listopadu 2004 č. 1073; usnesením vlády ze dne 15. června 2005 č. 746; usnesením vlády 
ze dne 13. dubna 2011 č. 264; usnesením vlády ze dne 25. ledna 2012 č. 60; usnesením 
vlády ze dne 3. července 2013 č. 530; usnesením vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 262; 
usnesením vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 932; usnesením vlády ze dne 21. srpna 2017 
č. 590, usnesením vlády ze dne 30. května 2018 č. 346 a usnesením vlády ze dne 
30. září 2019 č. 692. 
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Výroční zpráva Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2019 

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

1. Úvod 

Dle Statutu je Rada vlády pro národnostní menšiny (dále jen „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, jednacím řádem, popř. usneseními vlády. 

Rada dále: 
 

a) sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků České republiky z hlediska práv 
příslušníků národnostních menšin, zejména závazků plynoucích z Rámcové úmluvy 
o ochraně národnostních menšin, Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků a dalších mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, 
jimiž je Česká republika vázána; 

b) zajišťuje přípravu opatření vlády, která se týkají práv příslušníků národnostních 
menšin v České republice; 

c) vyjadřuje se k návrhům zákonů, k návrhům nařízení vlády a k opatřením, týkajících se 
práv příslušníků národnostních menšin, před jejich předložením vládě; 

d) připravuje pro vládu nebo pro ministerstva či jiné správní úřady doporučení k zajištění 
potřeb příslušníků národnostních menšin, zejména v oblasti školství, kultury a médií; 
používání mateřského jazyka, společenského a kulturního života; 

e) připravuje pro vládu souhrnné zprávy o situaci národnostních menšin na území 
České republiky, projednává je před předložením vládě, a to každoročně za období 
předcházejícího kalendářního roku; 

f) spolupracuje s orgány územních samosprávných celků při praktickém zabezpečování 
národnostní politiky státu; 

g) navrhuje rozdělování finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu na 
podporu aktivit příslušníků národnostních menšin. 

Dlouhodobou prioritou Rady je spolupráce s výbory pro národnostní menšiny (popř. jinak 
pojmenovanými poradními orgány) na úrovni krajů, měst a obcí. 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. 

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. 

Rada při své činnosti spolupracuje s orgány státní správy. Především se jedná o Ministerstvo 
financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí. Všechny uvedené rezorty 



mají zároveň své zástupce v Radě (viz dále). Dále také Rada spolupracuje s Českým 
statistickým úřadem, orgány samosprávy na úrovni krajů, měst a obcí, nestátními 
neziskovými organizacemi národnostních menšin; Radou Evropy, příslušníky národnostních 
menšin, zastupitelskými úřady v mateřských zemích příslušníků národnostních menšin, 
Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy 
v Praze, vzdělávacími institucemi a dalšími.  

2. Předseda a členové Rady v roce 2019 
 
K 31. prosinci 2019 měla Rada 32 členů (viz tabulka 1).  Členy Rady jsou předseda Rady, 
místopředseda (místopředsedové) Rady a další členové Rady. Nejméně polovinu 
z celkového počtu členů Rady tvoří zástupci národnostních menšin, kteří byli navrženi 
sdruženími příslušníků národnostních menšin. V Radě je zastoupeno 14 národnostních 
menšin, konkrétně jsou zde zástupci běloruské, bulharské, chorvatské, maďarské, německé, 
polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské, ukrajinské a vietnamské 
národnostní menšiny. Funkční období členů Rady je podle čl. 3 odst. 7 Statutu Rady čtyřleté, 
člen Rady po skončení funkčního období vykonává funkci člena Rady až do té doby, než je 
jmenován jeho nástupce. Platné znění Statutu Rady nijak neomezuje počet funkčních období 
členů Rady.  

Dle čl. 3 odst. 3 statutu Rady je jejím předsedou člen vlády ČR, v jehož působnosti jsou lidská 
práva a rovné příležitosti. V případě, že nebude člen vlády agendou pověřen, je předsedou 
Rady předseda vlády. V souladu s tímto ustanovením statutu Rady se jejím předsedou stal dne 
11. července 2018 předseda vlády Ing. Andrej Babiš. Místopředsedkyní Rady se stala dne 
6. května 2019 zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc.  

 
Tabulka 1 Složení Rady v roce 2019 

jméno funkce v reprezentované instituci funkce v Radě členem Rady od 

Ing. Andrej Babiš předseda vlády ČR předseda od 11.07.2018 

Mgr. Martina Štěpánková 
náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská 
práva, zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

místopředsedkyně 
 

od 14.10.2015 

do 30.04.2019 

prof. JUDr. Helena 
Válková, CSc. 

zmocněnkyně vlády pro lidská práva od 06.05.2019 

Ing. Karel Tyll náměstek, Ministerstvo financí člen 
 

od 10.09.2018 
 

JUDr. Kateřina Kalistová náměstkyně, Ministerstvo kultury členka 
od 30.04.2014 

do 31.12.2019 

Mgr. Zuzana Jentschke 
Stöcklová 

náměstkyně, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí  

členka 
od 23.03.2015 

do 31.12.2019 

Mgr. Václav Pícl 
náměstek, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

člen 
od 01.04.2016 

do 31.12.2019 

Mgr. Petr Jäger, Ph.D.  
náměstek, Ministerstvo spravedlnosti 
 

člen 
od 07.04.2015 

do 17.10.2019 

Mgr. Michal Franěk člen 
od 18.10.2019 

 

JUDr. et PhDr. Petr 
Mlsna, Ph.D. 

náměstek, Ministerstvo vnitra člen od 28.12.2016 

Ing. Ivo Šrámek 
 
náměstek, Ministerstvo zahraničních 
věcí 
 

člen 
od 16.02.2018 

do 27.03.2019 

PhDr. Martin Povejšil člen od 28.3.2019 



Mgr. David Vávra 
zástupce Kanceláře veřejného 
ochránce práv 
 

člen od 13.02.2015 

Mgr. Roman Lipták 
zástupce Kanceláře prezidenta 
republiky 

člen od 16.02.2018 

PhDr. Vít Dovalil, PhD zástupce odborné veřejnosti člen od 08.06.2015 

JUDr. PhDr. René 
Petráš, Ph.D. 

zástupce odborné veřejnosti člen od 04.11.2019 

Mgr. Jana Hajná zástupkyně Asociace krajů ČR členka od 18.10.2019 

Mgr. Pavla Štrobachová 
 
zástupkyně Svazu měst a obcí ČR 
 

členka od 18.10.2019 

Mgr. Adam Kalita  
zástupce běloruské menšiny 
 

člen 
od 03.07.2013 

do 21.06.2019 

Mgr. Alena Kovářová  
 

členka od 22.06.2019 

MgA. Světlana Lazarová 
zástupce bulharské menšiny 

členka 
od 13.04.2011

 

do 21.06.2019 

Mgr. Georgi Bečev, 
Ph.D. 

člen od 22.06.2019 

Mgr. Lenka Kopřivová zástupkyně chorvatské menšiny členka od 30.04.2014 

Ing. Béla Szaló 
 

zástupce maďarské menšiny 

člen 
od 30.04.2014 

do 21.06.2019 

členka od 22.06.2019 Anna Rákóczi 
 

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. 

zástupci německé menšiny 

člen 
od 30.04.2014 

 

Mgr. Martin Dzingel místopředseda 
od 13.04.2011 

 

Mgr. Dariusz Branny 

zástupci polské menšiny 

člen 
od 30.04.2014 

 

PaedDr. Evžen Delong člen 

od 30.04.2014 
 

do 21.06.2019 

Mgr. Gabriel Kopeć člen 
od 22.06.2019 

 

Bc. Ivona Shafaq 

zástupci romské menšiny 

členka 
od 30.04.2014 

 

Štefan Tišer člen 

od 13.04.2011 
 

do 21.06.2019 

 
Jan Balog 
 

člen od 22.06.2019 

PhDr. Dana Březinová zástupkyně rusínské menšiny členka od 30.04.2014 

Alexej N. Kelin 

zástupce ruské menšiny 

člen 
od 30.04.2014 

do 21.06.2019 

Eugenie Číhalová členka od 22.06.2019 

Bc. Adriano Mandilas zástupce řecké menšiny člen od 30.04.2014 



Ing. Jaroslav Miňo 

 
 
zástupci slovenské menšiny  
 
 
 
 
 

 
člen 

 
od 30.04.2014 

Naďa Vokušová 
 

členka 
 

od 13.04.2011 

do 08.12.2019 

Mgr. Vladimír Skalský člen od 09.12.2019 

Živojin Vukadinovič  
zástupce srbské menšiny 
 

člen 
od 30.04.2014 

do 21.06.2019 

Jovan Mitrović člen od 22.06.2019 

Mgr. Bohdan Rajčinec zástupce ukrajinské menšiny člen od 30.04.2014 

RNDr. Huu Uyen Pham, 
CSc. 

zástupce vietnamské menšiny člen od 03.07.2013 

 
Rada má zároveň stálé hosty, kterými v roce 2019 byli JUDr. Tomáš Kraus (Federace 
židovských obcí) a Josef Stojka (olašská komunita).  

3. Sekretariát Rady 

Funci sekretariátu Rady plní Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, které v roce 2019 bylo součástí Sekce pro 
lidská práva Úřadu vlády ČR. Vzhledem k tomu, že Oddělení kanceláře Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, vykonává mj. 
funkci sekretariátu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, není počet systemizovaných a 
pracovních míst přesně určen pro výkon funkce sekretariátu Rady. Nicméně, v roce 2019 se 
agendě národnostních menšin věnovali především zaměstnankyně uvedené v tabulce 2. 

Tabulka 2 Zaměstnankyně sekretariátu Rady v roce 2019 

jméno funkce odpovědnost 

Mgr. Klára Jůnová 

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

- předsedkyně Komise pro hodnocení projektů v rámci 
dotačního programu Podpora implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků (a dalších 
dotačních programů) 

- tajemnice Rady vlády pro národnostní menšiny 
- tajemnice Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

PhDr. Renata 
Weinerová, CSc. 

vrchní vládní rada 

- příprava podkladových materiálů pro jednání Rady 
- zabezpečení činnosti Rady a ad hoc pracovních skupin 
- příprava návrhů materiálů Rady pro schůzi vlády  
- příprava monitorovacích zpráv pro Radu Evropy 
- členství v meziresortních pracovních skupinách, včetně 

dotačních výběrových komisí (MŠMT, Úřad vlády ČR, 
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 

Pracovníci Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu 
Rady se v rámci své činnosti rovněž účastnili zasedání výběrových dotačních komisí 
v následujících programech: 



 Ministerstvo kultury:  

o Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících 
v České republice 

o Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních 
menšin 

o Program podpory integrace příslušníků romské menšiny 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

o Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ  

o Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin 

o Podpora integrace romské menšiny 

 Úřad vlády ČR 

o Program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků 

o Program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 

Pracovnice sekretariátu se navíc pravidelně účastnila zasedání Výboru zastupitelstva hl. m. 
Prahy pro národnostní menšiny. 

Sekretariát Rady kromě výkonu a koordinace agendy národnostních menšin plnil v roce 2019 
i funkci sekretariátu jejích 3 pracovních orgánů a 3 pracovních skupin (viz kapitola 4.1 
Výbory a pracovní skupiny). Dále se sekretariát podílel na administrativním zajištění 
dotačního řízení v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků. 

4. Přehled činnosti Rady 

V roce 2019 se konala 2 jednání Rady. První z nich se uskutečnilo dne 28. března 20191. 
Rada na něm vzala na vědomí informaci o pohledu národnostních menšin na udělování 
státního občanství České republiky. Ministerstvo vnitra však v této souvislosti vzneslo 
připomínku, že dle jejich názoru samotný proces udělování státního občanství České 
republiky do gesce Rady nepatří, neboť se týká cizinců a nikoliv příslušníků národnostních 
menšin podle zákona o právech příslušníků národnostních menšin. Z tohoto důvodu tak 
Ministerstvo vnitra opakovaně upozornilo, že Rada by něměla tuto problematiku projednávat. 

Dalším bodem jednání byla problematika systémového řešení péče o německé a další 
menšinové hroby. Byl předložen návrh na financování pilotního projektu mapování 
a dokumentace hrobů a hřbitovů, které jsou významné z hlediska života národnostních 
menšin v České republice, a to v rámci dotačního programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.  

Rada byla také informována o obměně členů Rady a nominačním procesu zastoupení 
nových členů za národnostní menšiny v Radě.  

V dalším bodu jednání Rada schválila text Páté periodické zprávy o plnění zásad 
stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin. Úmluva má čtyřletý 
monitorovací cyklus, přičemž každý cyklus je určován osnovou a pokyny zaslanými Radou 
Evropy. 

                                                 
1
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/jednani-rady/jednani-rady-dne-28--brezna-2019-173281/ 



 
Stejně jako každý rok byla také poskytnuta informace o stavu zpracování Zprávy o situaci 
národnostních menšin v České republice za rok 2018. Tradičně byla také přednesena 
aktuální informace o dotačních programech Ministerstva kultury, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády ČR, zaměřených na projekty národnostních menšin.  

Na závěr jednání zástupce Kongresu Poláků ČR, z.s. informoval o postupu, který vyvinul ve 
věci poskytování informací na nádražích v polském jazyce podle novelizované drážní 
vyhlášky. 
 
Na jednání Rady dne 28. března 2019 byla přijata následující usnesení: 
 

Usnesení č. 220  
Rada bere na vědomí informaci o problematice udělování státního občanství z pohledu 
příslušníků národnostních menšin přednesenou členem Rady vlády pro národnostní menšiny 
Alexejem N. Kelinem.  
 
Usnesení č. 221 
Rada: I. považuje ochranu hrobů národnostních menšin za důležitou součást českého 
kulturního dědictví; II. doporučuje vedoucí Úřadu vlády ČR, aby ve spolupráci s Oddělením 
kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro 
národnostní menšiny, upravila dotační program Podpora implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků tak, aby z něj mohlo být pilotně financováno též 
mapování a dokumentace hřbitovů a hrobů, které jsou významné z hlediska života 
národnostních menšin v České republice, a to včetně národnostních menšin, jejichž jazyky 
nepožívají zvláštní ochranu ve smyslu části III Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků.  
 
Usnesení č. 222  
Rada schvaluje znění Páté periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou 
úmluvou o ochraně národnostních menšin s podmínkou zapracování připomínek vznesených 
na jednání Rady.  
 

 
V úvodu druhého jednání Rady dne 22. října 20192 proběhla kontrola úkolů z předchozího 
zasedání. Poté byli představeni noví členové a členky Rady za jednotlivé národnostní 
menšiny. 
 
V dalším bodu jednání Rada projednala nominaci nových členek a členů do dotačních komisí 
Ministerstva kultury.  
 
Dále byla projednána žádost německé národnostní menšiny o rozšíření ochrany německého 
jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a možnost zavedení 
hlášení v polském jazyce na železničních nádražích a zastávkách. 

Rada byla také informována o činnosti Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání 
a Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na hřbitovech v České 
republice. 
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Tak jako obvykle byla Rada seznámena s aktuálními informacemi o dotačních programech 
Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády ČR, 
zaměřených na projekty národnostních menšin.  

Na závěr jednání byla Rada informována o schválení Zprávy o situaci národnostních menšin 
v České republice za rok 2018 a o novelizaci Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, 
která byla provedena usnesením vlády ze dne 30. září 2019 č. 692. 

Na jednání Rady dne 22. října 2019 byla přijata následující usnesení: 

Usnesení č. 223  
Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání Rady. 
Usnesení č. 224 
Rada bere na vědomí informaci o jmenování nových členek a členů Rady. 
Usnesení č. 225  

Rada: I. doporučuje Ministerstvu kultury jmenovat do výběrové dotační komise v rámci 
dotačního programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních 
menšin: za německou menšinu Richarda Šulka; za polskou menšinu Mgr. Pavla Kawuloka; 
za romskou menšinu Jana Baloga; za slovenskou menšinu Miroslava Brocka a JUDr. Pavla 
Foltána; za vietnamskou menšinu Mgr. Van Anh Tranovou.  

II. doporučuje Ministerstvu kultury jmenovat do výběrové dotační komise v rámci dotačního 
programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR za 
bulharskou menšinu Mgr. Božanu Niševu, Ph.D. 

Usnesení č. 226 

Rada: I. schvaluje vznik pracovní skupiny pro možnost rozšíření ochrany německého jazyka 
částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, kde budou zastoupeni zástupci 
zejména: německé menšiny; Ministerstva zahraničních věcí; Ministerstva vnitra; Ministerstva 
kultury; Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstva financí; Ministerstva 
spravedlnosti; odborné veřejnosti.  

II. doporučuje, aby předseda Rady jmenoval místopředsedu Rady Martina Dzingela 
předsedou pracovní skupiny; 

III. žádá Úřad vlády ČR, aby zajistil vznik právní analýzy možnosti rozšíření ochrany 
německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; 

IV. žádá Úřad vlády ČR, aby na příštím jednání Rady informoval o postupu ve věci rozšíření 
ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků dle 
tohoto usnesení. 

Usnesení č. 227 

Rada: I. bere na vědomí informaci o problematice hlášení v polském jazyce na železničních 
nádražích a zastávkách; 

II. žádá Ministerstvo dopravy, aby svolalo do konce roku 2019 jednání se zástupci polské 
národnostní menšiny a dalšími relevantními aktéry, a do 31. ledna 2020 připravilo konkrétní 
návrhy řešení, o jejichž plnění bude informovat na příštím jednání Rady. 

Usnesení č. 228  

Rada: I. oceňuje dosavadní spolupráci s vybranými redakcemi Českého rozhlasu a České 
televize, jejichž pořady pro národnostní menšiny, jmenovitě Stretnutie, O Roma vakeren, 
Wydarzenia, Sousedé, My a oni, Mezi námi (ČRo), Wiadomości, Babylon a Sousedé (ČT), 
jsou pravidelně vysílány a jsou veřejností se zájmem sledovány; 

II. bude usilovat o rozšíření dosavadní činnosti Českého rozhlasu a České televize 
k problematice národnostních menšin, včetně zvyšování kvality vysílaných pořadů; 



III. doporučuje Českému rozhlasu a České televizi, aby upravily výši odměny sjednané ve 
Smlouvě o externí spolupráci s pracovníky spolupracujícími na pořadech pro národnostní 
menšiny a o nich tak, aby výše odměny pokryla i cestovní výdaje související s jejich činností. 

Usnesení č. 229 

Rada ukládá Úřadu vlády ČR do příštího zasedání Rady informovat o přípravě nového 
Nařízení vlády, které by nahradilo dosavadní platné 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. 

4.1. Výbory a pracovní skupiny Rady 

Ve smyslu čl. 6 a 6a Statutu Rady působí při Radě tři orgány, a to: 

 Výbor pro dotační politiku 

 Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy 

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

 
Výbor pro dotační politiku 

V roce 2019 neproběhlo žádné zasedání Výboru pro dotační politiku. Seznam členů je 
uveden v tabulce 3. 
 

Tabulka 3 Seznam členů Výboru pro dotační politiku 

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 Rákóczi maďarská menšina 

Mgr. Martin Dzingel německá menšina 

Jan Galuszka, Henryk Cieślar polská menšina 

Emil Voráč romská menšina 

JUDr. Bohuslav Hynek rusínská menšina 

Marina Dobuševa 
ruská menšina 

Igor Zolotarev 

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 spolupráci s orgány samosprávy 

V roce 2019 neproběhlo žádné zasedání Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy. 
Seznam členů je uveden v tabulce 4. 



Tabulka 4 Seznam členů Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy 

jméno reprezentovaná instituce 

Mgr. Ota Raiter Liberecký kraj 

Bc. Peter Hančin Moravskoslezský 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 

Józef Szymeczek, Tomáš 
Ondruch 

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  

Mgr. Olga Mandová ukrajinská menšina 

Ing. Pham Cong Tu vietnamská menšina 

 

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

Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků je složena ze zástupců státní správy, 
odborné veřejnosti a zástupců národnostních menšin, jejichž jazyky jsou chráněny 
Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků. Jednání Komise se uskutečnilo dne 
20. listopadu 2019. Komisi pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2019 předsedala 
Mgr. Klára Jůnová. 

V roce 2019 nevznikly žádné nové výbory ani žádný z výborů nezanikl. 

Dále v roce 2019 pokračovaly v činnosti následující pracovní skupiny: 

 Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání 

 Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na hřbitovech 
v České republice 

Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání 

Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání zasedala v roce 2019 dvakrát. První 
jednání proběhlo dne 22. května 20193. Na tomto jednání se Pracovní skupina konsensuálně 
rozhodla předložit na dalším zasedání Rady návrh usnesení v tomto znění: „Rada vlády pro 
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národnostní menšiny oceňuje dosavadní spolupráci s vybranými redakcemi Českého 
rozhlasu a České televize, jejichž pořady pro národnostní menšiny, jmenovitě Stretnutie, 
O Roma vakeren, Wydarzenia, Sousedé, My a oni, Mezi námi (ČRo), Wiadomości, Babylon 
a Sousedé (ČT), jsou pravidelně vysílány a jsou veřejností se zájmem sledovány. V rámci 
naplňování poslání veřejnoprávních médií Rada podporuje dosavadní činnost ČRo a ČT a 
podporuje zvyšování kvality vysílaných pořadů“. 

Druhé jednání Pracovní skupiny se uskutečnilo dne 4. prosince 2019. Program jednání 
vycházel z usnesení č. 228/2019 z jednání Rady dne 22. října 2019, kterým byla Pracovní 
skupina vyzvána, aby usilovala o rozšíření dosavadní činnosti Českého rozhlasu a České 
televize ve prospěch národnostních menšin, včetně zvyšování kvality vysílaných pořadů. Na 
základě této výzvy vypracovala pracovní skupina 8 návrhů k většímu zviditelnění 
národnostních menšin v mediálním prostoru:  

1) Rozšíření dosavadních vysílacích časů pořadů o národnostních menšinách a pro 
národnostní menšiny v programové skladbě ČRo a ČT; 

 
2) Rozšíření dosavadního vysílacího času pořadu „Stretnutie“ o  slovenské národnostní 

menšině a pro slovenskou národnostní menšinu v programové skladbě ČRo;  
 

3) Zaslání podkladů, které přinesou srovnávací data o rozsahu vysílacích časů pořadů 
o národnostních menšinách a pro národnostní menšiny v ostatních evropských 
státech, zejména pak státech střední Evropy; 

 
4) Zajištění přímého kontaktu (e-mail, telefon) na konkrétní pracovníky ČRo a ČT ze 

zpravodajských redakcí, aby jim mohly být zasílány upozornění o významných 
a palčivých problémech národnostních menšin, které mají zpravodajský charakter, a 
o nichž by měla být veřejnost informována.  

 
5) Zvýšení povědomí o existenci národnostně menšinových pořadů v ČT 

prostřednictvím zařazení upoutávek na národnostně menšinový cyklus „Sousedé“ 
a „Babylon“ do upoutávkových bloků a zároveň zajištění medializace těchto pořadů 
na webových stránkách ČT.  

 
6) Rozšíření dosavadních vysílacích časů pořadů v původním znění s českými titulky 

v programové skladbě ČT (např. ČT2 či ČT art), zvláště pak v jazycích národnostních 
menšin;  
 

7) Zajištění možnosti financování elektronických multimédií národnostních menšin 
(informací o národnostních menšinách a pro národnostní menšiny) ze státního 
rozpočtu, konkrétně v rámci programu Ministerstva kultury Podpora rozšiřování a 
přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích 
národnostních menšin;  
 

8) Zaslání žádostí, adresovaných vedení soukromých rozhlasových stanic, s cílem 
získání informací o naplňování povinností vyplývajících ze zákona č. 231/2001 Sb., 
o provozování televizního a rozhlasového vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve 
vztahu k národnostním menšinám. 

 

Seznam členů pracovní skupiny je uveden v tabulce 5. 

Tabulka 5 Seznam členů Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání  
jméno funkce / reprezentovaná instituce 

MgA. Světlana Lazarová bulharská menšina, předsedkyně pracovní skupiny 

Mgr. Alena Kovářová běloruská menšina 



Mgr. Lenka Kopřivová chorvatská menšina 

Mgr. János Kokeš maďarská menšina  

Mgr. Martin Dzingel německá menšina 

Renata Bilanová polská menšina 

Jan Balog romská menšina 

PhDr. Agáta Pilátová rusínská menšina 

Ing. Igor Zolotarev ruská menšina 

Ing. Alena Lídlová Georgiu řecká menšina 

Mgr. Naďa Vokušová slovenská menšina 

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

Mgr. Olga Mandová ukrajinská menšina 

Ing. Minh Nguyen vietnamská menšina 

JUDr. Tomáš Kraus židovská komunita 

Mgr. Marta Růžičková Česká televize, TS Ostrava 

JUDr. David Šťáhlavský Český rozhlas, Praha 

Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů v České republice 

Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů v ČR (dále jen PSF) 
uskutečnila dne 7. srpna 2019 výjezd do Libereckého kraje4. Nejprve byl navštíven Krajský 
úřad Libereckého kraje, poté dva městské úřady, a to v Jablonci nad Nisou a v Lučanech 
nad Nisou. Na všech navštívených úřadech byla distribuována příručka K péči o opuštěné 
německé a další hroby na hřbitovech v České republice a Průvodce právy příslušníků 
národnostních menšin v České republice II. Součástí výjezdu PSF byla také návštěva 
místních hřbitovů, na kterých se nachází německé hroby. Konkrétně PSF navštívila hřbitov 
v městské části Vesec statutárního města Liberec, městský hřbitov ve statutárním městě 
Jablonec nad Nisou, městský hřbitov v Lučanech nad Nisou a hřbitov v Horním Maxově, 
který je součástí Lučan nad Nisou. 

Členové PSF se také aktivně zúčastnili semináře na téma „Provozování veřejných pohřebišť 
a problematika opuštěných německých hrobů“, který uspořádal Krajský úřad Libereckého 
kraje dne 9. prosince 2019. Na organizaci tohoto semináře se podílelo i Oddělení kanceláře 
Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. 

Seznam členů pracovní skupiny je uveden v tabulce 6. 

Tabulka 6 Seznam členů Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů 
na hřbitovech v ČR 

jméno funkce / reprezentovaná instituce 

Mgr. Martin Dzingel německá menšina, předseda pracovní skupiny 

Ing. Hana Vyhnisová Ministerstvo financí 

PhDr. Jan Břečka Moravské zemské muzeum (delegován Ministerstvem kultury) 

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

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. Ministerstvo pro místní rozvoj 

Mgr. Milan Mičo, Th.D. Ministerstvo pro místní rozvoj 

Mgr. Lýdie Holinková Ministerstvo zahraničních věcí 

Ing. Bronislava Blažková Ministerstvo zemědělství 

Ing. Stanislav Děd bývalý ředitel Oblastního muzeum v Chomutově 

Alexej Kelin ruská menšina 

Mgr. Olga Mandová ukrajinská menšina 

Mgr. Lenka Kopřivová chorvatská menšina 

Roman Bláha nezávislý badatel 
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JUDr. Tomáš Kraus židovská komunita 

 
V roce 2019 žádná z již existujících pracovních skupin nezanikla. Zároveň však došlo ke 
vzniku jedné nové ad hoc pracovní skupiny. Jedná se o Pracovní skupinu k možnosti 
rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků (dále jen PS). První jednání této nové PS se uskutečnilo dne 16. prosince 2019. 
Výstupem jednání byla žádost členů PS o podrobnější zdůvodnění žádosti zástupců 
německé menšiny o vyšší ochranu německého jazyka do konce února roku 2020. 
 
Seznam členů pracovní skupiny je uveden v tabulce 7. 

Tabulka 7 Seznam členů Pracovní skupiny k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka 
částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

jméno funkce / reprezentovaná instituce 

Mgr. Martin Dzingel místopředseda Rady, německá menšina, předseda pracovní skupiny 

PhDr. Václav Appl Ministerstvo kultury 

PhDr. Vít Dovalil, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

JUDr. Petra Gronwaldtová 
Wagnerová 

Ministerstvo vnitra 

JUDr. Václav Henych Ministerstvo vnitra 

Mgr. Lýdie Holinková Ministerstvo zahraničních věcí 

JUDr. Jiří Kalašnikov Ministerstvo zahraničních věcí 

Olga Nováková Ministerstvo financí 

Mgr. Lenka Novotná Ministerstvo spravedlnosti 

Mgr. Svatopluk Pohořelý Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

5. Výstupy 

Všechny výstupy Rady a jeho sekretariátu jsou pravidelně zveřejňovány na webové stránce 
Úřadu vlády ČR http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/.  

5.1. Legislativní a nelegislativní materiály 

V roce 2019 nebyl vypracován žádný legislativní materiál. Materiály nelegislativní povahy 
byly vypracovány v souvislosti s plněním úkolů plynoucích z usnesení vlády ČR nebo 
z mezinárodních závazků. Vypracované dokumenty jsou určeny především pro členy vlády 
ČR, resorty, příslušníky národnostních menšin a jejich organizace, zastupitelstva na úrovni 
krajů/statutárních měst/obcí. 

V roce 2019 byly vypracovány tyto materiály: 

 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018 

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2018 byla 
projednána a schválena vládou usnesením č. 659 dne 16. září 20195. Dokument byl 
připraven sekretariátem Rady. Zpráva se zaměřila na aktuální situaci národnostních 
menšin, legislativní i nelegislativní opatření ve vztahu k právům národnostních 
menšin, činnost orgánů samosprávy a na postavení jednotlivých národnostních 
menšin. 
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 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 20186 byla 
zveřejněna na webové stránce Úřadu vlády dne 27. května 2019. 

 Pátá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně 
národnostních menšin v České republice byla schválena vládou usnesením č. 471 ze 
dne 1. července 20197. 

 Změna Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny byla schválena usnesením vlády 
ze dne 30. září 2019 č. 692 o změně Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů, 
Statutu Rady vlády pro lidská práva, Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a 
Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.8 
 

Tabulka 8 Přehled cílové skupiny výstupů 

 
Druh výstupu 

Počet 
celkem 

Vláda 

Vzala na 
vědomí 

Schválila 
usnesením Odmítla 

Zpráva pro vládu ČR 2  2  
Zpráva pro mezinárodní instituce 1  1  
Informace pro vládu ČR     
Návrh nelegislativních opatření     
Návrh legislativních změn     
Připomínky k návrhu zákona     
Jiný – Výroční zpráva o činnosti Rady za rok 
2018 1    

Jiný - uveďte     

 

5.2. Semináře, školení, konference, kampaně, prezentace v médiích, další aktivity 

Ve dnech 20. a 21. srpna 2019 proběhl v Lichtenštejnském paláci již tradiční seminář pro 
žadatele o poskytnutí dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských 
práv. Úvodní prezentace se zaměřila na základní informace a hlavní změny v poskytování 
dotací pro rok 2020, které plynou především ze změny legislativy týkající se poskytování 
dotací ze státního rozpočtu. Dále byla Oddělením kontroly představena pravidla pro čerpání 
dotací a informace o veřejnosprávních kontrolách. Na webových stránkách Úřadu vlády jsou 
k dispozici materiály z proběhlého semináře. 

Dne 26. listopadu 2019 se ve spolupráci Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Úřadu vlády 
ČR uskutečnil workshop na téma Aktuální problémy Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků. Akce se uskutečnila v rámci projektu NAKI II Právní, historické 
a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice 
DG18P02OVV064 (hlavní řešitel Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., tajemník projektu JUDr. et 
PhDr. René Petráš, Ph.D.). Řešitelé projektu poskytli Oddělení kanceláře Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny podrobnou právní 
analýzu pro potřeby jednání Pracovní skupiny k možnosti rozšíření ochrany německého 
jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, které se konalo 
16. prosince 2019. 
 
Představitelé německé národnostní menšiny v roce 2019 iniciovali pilotní projekt výuky 
v německém jazyce ve dvou třídách základních škol v Jablonci nad Nisou a Chebu, to vše ve 
spolupráci s Úřadem vlády ČR. Výjezd na jednání v Jablonci nad Nisou a Chebu se 
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uskutečnil za přítomnosti zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Heleny 
Válkové, CSc.  

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva se dne 28. listopadu 2019 účastnila také slavnostního 
zahájení konference „Národnostní menšiny v Československu v letech 1948 – 1989“, která 
se konala v rámci 19. Setkání národnostních menšin v Nové budově Národního muzea.  
Akce byla realizována Domem národnostních menšin o.p.s. v těsné spolupráci s hl. m. Praha 
a Národním muzeem.   
 
Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů v ČR (dále jen PSF) 
uskutečnila dne 7. srpna 2019 výjezd do Libereckého kraje. Členové této pracovní skupiny 
se také aktivně zúčastnili semináře na téma „Provozování veřejných pohřebišť 
a problematika opuštěných německých hrobů“, který uspořádal Krajský úřad Libereckého 
kraje dne 9. prosince 2019 (blíže viz text výše na str. 13). 

5.3. Informace o jednotlivých národnostních menšinách  

Na webových stránkách Úřadu vlády ČR je možné nalézt informace o aktivitách 
a organizacích jednotlivých národnostních menšin.9 Zde lze také nalézt informace o finanční 
podpoře národnostně menšinových organizací a o menšinových médiích. 

6. Rozdělení dotací 

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro 
národnostní menšiny v roce 2019 opět zajišťovalo administrativní chod spojený s dotačním 
řízením programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků, a to jak v roce 2019, tak také jeho přípravu pro rok 2020.  

V roce 2019 bylo z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na zmíněný program uvolněno 
2.888.431 Kč a bylo tak podpořeno 14 projektů.10 Komise pro hodnocení projektů v rámci 
dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků (viz 4.1. Výbory a pracovní skupiny Rady) zasedala dne 20.11.2019.   

7. Zahraničí 
 
V roce 2019 nebyla uskutečněna žádná zahraniční služební cesta související s agendou 
národnostních menšin. 

8. Výdaje v Kč za sledovaný rok 

Dle čl. 10 Statutu Rady náklady na činnost Rady a jejích orgánů jsou hrazeny z rozpočtu 
Úřadu vlády ČR. Členové Rady mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních nákladů 
vynaložených v souvislosti s činností Rady, výborů nebo dočasných pracovních skupin, v 
souladu s platnými právními předpisy.  

Členové Rady nemají nárok na plat za výkon funkce člena Rady, výborů nebo dočasných 
pracovních skupin. 

                                                 
9
 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/ 

10
 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-2019-programu-

podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-174631/ 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-2019-programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-174631/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-2019-programu-podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-174631/


Tabulka 9 Výdaje na činnost sekretariátu Rady (v Kč) 

Mzdy a platy zaměstnanců 1 042 249,00 

Povinné pojistné 343 691,00 

Výdaje na tuzemské služební cesty sekretariátu Rady vlády pro národnostní 
menšiny 

1 712,00 

Výdaje na zahraniční služební cesty sekretariátu Rady vlády pro národnostní 
menšiny 

0 

Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu) 0 

Cestovné členů Rady vlády pro národnostní menšiny, případně expertů 5 325,00 

Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 0 

z toho 

OON – DPP 10 500,00 

OON – DPČ (včetně povinného pojistného) 0 

Fakturované (včetně překladů) 78 847,00 

Telefony 3 618,00 

Pohoštění celkem  8 200,00 

z toho 
limit pro oddělení  0 

mimo limit oddělení 0 

Polygrafické služby 2 177,08 

Účelově přidělené prostředky 0 

celkem 1 496 319,08 Kč 

Tabulka 10 Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2019 

Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2018 z toho na částečný úvazek 

Celkem 1,5
11

 - 

plat. tř. 7 – 9 - - 

11 - - 

12 - - 

13 - - 

14 2 1 

Jiná - - 

9. Plán činnosti a rozpočet 

 

 Upřesněný plán činnosti na probíhající rok 2020 

- 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 2019, 

- zpracování Výroční zprávy o činnosti Rady v roce 2019; 

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

 Výhled činnosti na následující rok 

- zajišťování agendy Rady, jejích výborů a pracovních skupin; 

- zajišťování monitoringu 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; 

- komunikovat s veřejnou správou na lokální i regionální úrovni; 
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- 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; 

- v úkolu péče o německé (a další) hroby na hřbitovech v České republice pokračovat 
v kampani po regionech; 

- zajišťování průběhu dotačního řízení v programu Podpory implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků. 

 Dlouhodobé aktivity 

- zajišťování monitoringu 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. 

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

Předpokládané výdaje na činnost sekretariátu Rady jsou obdobné, jako výdaje za rok 2019.  
 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1 Složení Rady v roce 2019 ..................................................................................... 4 
Tabulka 2 Zaměstnanci sekretariátu Rady v roce 2019 ......................................................... 6 
Tabulka 3 Seznam členů Výboru pro dotační politiku ...........................................................10 
Tabulka 4 Seznam členů Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy ................................11 
Tabulka 5 Seznam členů Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání .................12 
Tabulka 6 Seznam členů Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů 
na hřbitovech v ČR ...............................................................................................................13 
Tabulka 7 Seznam členů Pracovní skupiny k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka 
částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ...............................................14 
Tabulka 8 Přehled cílové skupiny výstupů ............................................................................15 
Tabulka 9 Výdaje na činnost sekretariátu Rady (v Kč) ..........................................................17 
Tabulka 10 Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2019.......................................17 
 


