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Výroční zpráva o činnosti 

Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2021 

 

 

 

 

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 2021 

(zpracovaná 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 Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Statut“) je Rada vlády pro 
národnostní menšiny (dále jen „Rada“) stálým poradním a iniciativním orgánem vlády ČR 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  menšinovém jazyce, uchování a rozvoj menšinových kultur 
a přijímání a šíření informací v  menšinovém 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 práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo 
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zahraničních věcí. Všechny uvedené rezorty mají zároveň své zástupce v Radě (viz dále). 
Dále také Rada spolupracuje s Kanceláří veřejného ochránce práv, Kanceláří prezidenta 
republiky, Svazem měst a obcí, Asociací krajů, 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 a dalšími 
subjekty.  

2. Předseda a členové Rady v roce 2021 
 
K 31. prosinci 2021 měla Rada 33 členů (viz tabulka 1).  Členy Rady jsou předseda Rady, 
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 byl v roce 2021 jejím 
předsedou předseda vlády, nejprve Ing. Andrej Babiš a poté (od 28. listopadu 2021) prof. PhDr. 
Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Místopředsedkyní Rady byla zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. 
JUDr. Helena Válková, CSc. Druhým místopředsedou byl Mgr. Martin Herbert Dzingel, zástupce 
v Radě za německou menšinu.  

 
Tabulka 1 Složení Rady v roce 2021 

Jméno funkce v reprezentované instituci funkce v Radě členem Rady od 

Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády ČR předseda 

11. července 
2018 

prof. PhDr. Petr Fiala, 

Ph.D., LL.M. 
28. listopadu 

2021 

prof. JUDr. Helena 
Válková, CSc. 

zmocněnkyně vlády pro lidská 
práva 

místopředsedkyně 6. května 2019 

Ing. Marie Bílková náměstkyně, Ministerstvo financí členka 9. října 2020 

Mgr. Milan Němeček, 
Ph.D. 

náměstek, Ministerstvo kultury člen 28. srpna 2020 

Mgr. Zuzana Jentschke 
Stöcklová 

náměstkyně, Ministerstvo práce 
a sociálních věcí  

členka 5. února 2020 

PhDr. Karel Kovář, 
Ph.D. náměstek, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
člen 

28. srpna 2020 

Mgr. Jan Mareš, MBA 17. prosince 2021 

Mgr. Michal Franěk 
náměstek, Ministerstvo 
spravedlnosti 

člen 18. října 2019 

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

náměstek, Ministerstvo vnitra člen 

28. prosince 2020 

Mgr. Petr Vokáč 19. ledna 2021 
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PhDr. Martin Povejšil 
náměstek, Ministerstvo 
zahraničních věcí 

člen 28. března 2019 

JUDr. Stanislav Křeček 
zástupce Kanceláře veřejného 
ochránce práv 

člen 28. srpna 2020 

Mgr. Roman Lipták 
zástupce Kanceláře prezidenta 
republiky 

člen 16. února 2018 

PhDr. Vít Dovalil, Ph.D. zástupce odborné veřejnosti člen 8. června 2015 

JUDr. PhDr. René 
Petráš, Ph.D. 

zástupce odborné veřejnosti člen 4. listopadu 2019 

Mgr. Jana Hajná zástupkyně Asociace krajů ČR členka 18. října 2019 

Mgr. Pavla Štrobachová 
 
Zástupkyně/zástupce Svazu 
měst a obcí ČR 
 

členka 18. října 2019 

Bc. Patrik Doležal člen 17. prosince 2021 

Mgr. Alena Kovářová  
 

 
zástupkyně běloruské menšiny 
 

členka 22. června 2019 

Mgr. Georgi Bečev, 
Ph.D. 

zástupce bulharské menšiny člen 22. června 2019 

 
Mgr. Lenka Kopřivová 
 

zástupkyně chorvatské menšiny členka 30. dubna 2014 

Anna Rákóczi zástupkyně maďarské menšiny členka 22. června 2019 

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. zástupce německé menšiny člen 30. dubna 2014 

Mgr. Martin Herbert 
Dzingel 

zástupce německé menšiny místopředseda 13. dubna 2011 

Mgr. Dariusz Branny zástupce polské menšiny člen 30. dubna 2014 

Mgr. Gabriel Kopeć zástupce polské menšiny člen 22. června 2019 

Bc. Ivona Shafaq zástupkyně romské menšiny členka 30. dubna 2014 

Ján Balog zástupce romské menšiny člen 22. června. 2019 

 
PhDr. Dana Březinová 
 

zástupkyně rusínské menšiny členka 30. dubna 2014 

Eugenie Číhalová zástupkyně ruské menšiny členka 22. června 2019 

Bc. Adriano Mandilas zástupce řecké menšiny člen 30. dubna 2014 

Ing. Jaroslav Miňo zástupce slovenské menšiny člen 30. dubna 2014 

Mgr. Vladimír Skalský zástupce slovenské menšiny člen 9. prosince 2019 

Jovan Mitrović zástupce srbské menšiny člen 22. června 2019 

Mgr. Bohdan Rajčinec zástupce ukrajinské menšiny člen 30. dubna 2014 

RNDr. Huu Uyen Pham, 
CSc. 

zástupce vietnamské menšiny člen 3. července 2013 
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Rada má zároveň stálé hosty, kterými v roce 2021 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 bylo v roce 2021 součástí Odboru 
lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR. V roce 2021 bylo pro agendu národnostních 
menšin vyhrazeno jedno služební místo vrchního vládního Rady na 100%; částečně (cca 0,5 
úvazku) se na práci sekretariátu Rady podíleli vedoucí oddělení a referentka – manažerka 
a administrátorka dotačních řízení. Na těchto místech působili postupně zaměstnanci uvedení 
v tabulce 2. 

Tabulka 2 Zaměstnanci sekretariátu Rady v roce 2021 

jméno funkce od do odpovědnost 

PhDr. Bc. 
Martin 
Kocanda, 
Ph.D. 

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

6. ledna 
2021 

31. 
prosince 

2021 

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

- tajemník Rady vlády pro národnostní 
menšiny 

- tajemník Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny 

PhDr. Renata 
Weinerová, 
CSc. 

vrchní vládní 
rada 

1. ledna  
2021 

30. září 
2021 

- 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 

Tadeáš 
Mertlík, 
Master 

vrchní vládní 
rada 

15. října 
2021 

31. 
prosince 

2021 

- 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 



7 
 

národnostních menšin a jejich organizací 

Ing. Kateřina 
Baumová 

vrchní vládní 
rada 

1. ledna  
2021 

19. 
května. 

2021 

- administrace dotačního programu Podpora 
implementace Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků 
- tajemnice dotačního programu Podpora 
implementace Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků 
- manažerka a administrátorka dotačních 
řízení  

Mgr. Denisa 
Černohousová 

referent 
1. června 

2021 

31. 
prosince 

2021 

- administrace dotačního programu Podpora 
implementace Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků 
- tajemnice dotačního programu Podpora 
implementace Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků 
- manažerka a administrátorka dotačních 
řízení  

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 Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

o Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 

o Podpora koordinátorů pro romské záležitosti 

o Podpora terénní práce 

Pracovník sekretariátu se navíc jako stálý host pravidelně účastnil zasedání Výboru pro 
národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

Sekretariát Rady kromě výkonu a koordinace agendy národnostních menšin plnil v roce 2021 
i funkci sekretariátu jejích 3 pracovních orgánů a 3 pracovních skupin (viz kapitola 4.1 
Výbory a pracovní skupiny). Dále se sekretariát podílel na zajištění dotačního řízení 
v programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. 
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4. Přehled činnosti Rady 

V roce 2021 se konala 3 zasedání Rady, což je o jedno zasedání více, nežli v minulém roce. 
První  zasedání se uskutečnilo dne 8. ledna 20211, druhé  zasedání se uskutečnilo dne 18. 
června 20212 a třetí zasedání se uskutečnilo dne 7. prosince 2021.3 

Na úvod prvního zasedání proběhla kontrola úkolů z předchozího jednání. K tomuto bodu 
bylo přijato usnesení. 

Usnesení č. 1/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny 
I. bere na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání Rady; 
II. ukládá sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, aby na příštím jednání Rady 
informoval o dalším postupu ve věci obnovy a zřízení ukrajinského kulturně-vzdělávacího 
centra v Praze; 
III. ukládá sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, aby do 15. února 2021 svolal 
jednání jednotlivých poskytovatelů dotací, (tj. MK, MŠMT, MPSV, ÚV ČR) s Ministerstvem 
financí ve věci sjednocení způsobu vykazování finančních prostředků podle nařízení vlády č. 
98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu 
na aktivity. 
Usnesení bylo přijato. 

Poté Rada projednala informaci o jednání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové 
vysílání ze dne 14. října 2020 (naplňování usnesení č. 2/2020 Rady vlády pro národnostní 
menšiny ze dne 6. února 2020 a problematika rasismu a xenofobie v médiích).  

V dalším bodu se Rada zabývala informací Ministerstva dopravy o výsledcích jednání 
týkajícího se zavedení hlášení v polském jazyce na železničních nádražích a zastávkách. 
Bylo konstatováno zdržení celého procesu. K tomuto bodu bylo přijato usnesení. 

Usnesení č. 2/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny 
I. bere na vědomí informaci o zavedení hlášení v polském jazyce na železničních nádražích 
a zastávkách; 
II. žádá Ministerstvo dopravy, aby do 31. března 2021 poskytlo Radě vlády pro národnostní 
menšiny informaci o konkrétním datu zavedení hlášení v polském jazyce na železničních 
nádražích a zastávkách. 
Usnesení bylo přijato. 

Čtvrtý bod se týkal informace o postupu ve věci rozšíření ochrany německého jazyka částí III 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Členové Rady se shodli na dobrém 
postupu v této věci. K tomuto bodu bylo přijato usnesení. 

Usnesení č. 3/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny 
I. podporuje úsilí o účinnější ochranu němčiny jako jazyka národnostní menšiny, který se 
tradičně používá na území České republiky; 
II. žádá ministra zahraničních věcí, aby ve spolupráci se zmocněnkyní vlády pro lidská práva 
předložil vládě České republiky do 31. března 2021 návrh na posílení ochrany němčiny podle 
ustanovení Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“), a to tak, 
že Česká republika bude aplikovat v souladu s článkem 2 odst. 2 a článkem 3 odst. 1 Charty 
vybraná níže uvedená ustanovení části III Charty na němčinu v Karlovarském kraji na území 

                                                 
1 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/jednani-rady/jednani-rady-ze-dne-8--ledna-2021-186451/ 
2 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/jednani-rady/zapis-z-jednani-rady-vlady-pro-narodnostni-mensiny-
18--6--2021-190020/ 
3 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/jednani-rady/jednani-rady-vlady-pro-narodnostni-mensiny-ze-dne-7-
-12--2021-194707/ 
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okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, Libereckém kraji na území okresu Liberec, Ústeckém 
kraji na území okresu Ústí nad Labem, Jihočeském kraji na území okresu Český Krumlov, 
Moravskoslezském kraji na území okresu Opava, v Pardubickém kraji na území okresu 
Svitavy. Vybranými ustanoveními části III Charty jsou: 
Článek 8, odstavec 1 a (ii), b (ii), c (ii), d (ii), e (i), f (i), g, h, i, odstavec 2;  
Článek 9, odstavec 1 a (ii), a (iii), a (iv), b (ii), b (iii), c (ii), c (iii), d, odstavec 2 a;  
Článek 10, odstavec 1 a (iv), odstavec 2 b, odstavec 3 c, odstavec 5  
Článek 11, odstavec 1 a (iii), b (ii), c (ii), d, e (i), odstavec 2; 
Článek 12, odstavec 1 a, f, g, odstavec 2, odstavec 3;  
Článek 13, odstavec 1 c, odstavec 2 e;  
Článek 14 a, b.;  
III. žádá ministra zahraničních věcí, aby ve spolupráci se zmocněnkyní vlády pro lidská práva 
zahrnul do návrhu podle bodu II rovněž dřívější doporučení Rady vlády pro národnostní 
menšiny týkající se ochrany spisovného chorvatského jazyka s akcentem na podporu 
gradišťanské jazykové variety chorvatštiny v souladu s usnesením Rady č. 172 ze dne 26. 
dubna 2016 k bodu č. 1. 
Usnesení bylo přijato. 

Další bod byl zaměřen na informaci ke Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. V tomto bodu 
bylo poukázáno na nejdůležitější aspekty sčítání vzhledem k národnostním menšinám. 
K tomuto bodu bylo přijato usnesení. 

Usnesení č. 4/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
I. bere na vědomí informaci o Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021;  
II. poskytne součinnost při zajišťování srozumitelných a jednoznačných informací o Sčítání 
lidu, domů a bytů 2021 příslušníkům svých národnostních menšin. 
Usnesení bylo přijato. 

V šestém bodu Rada projednala informace o šetření organizace FUEN (Federal Union 
of European Nationalities) v oblasti šíření informací souvisejících s pandemií COVID-19 
v jazycích národnostních menšin. V rozpravě zaznělo, že nebyla zaznamenána žádná 
stížnost ze strany příslušníků národnostních menšin na neinformovanost o pandemii 
v národnostních jazycích. 

Sedmý bod se týkal projednání žádosti o podporu Rady vlády pro národnostní menšiny ve 
věci sjednocení názvů polského národnostního školství v České republice. Zástupce polské 
národnostní menšiny uvedl, že toto téma bylo v rámci organizací polské národnostní 
menšiny projednáno. Podle jeho názoru však předložený návrh není konsensuálním 
návrhem polské národnostní menšiny.  

V následujícím bodu byla poskytnuta informace o návrhu dohody mezi Chorvatskou 
a Českou republikou o ochraně české národnostní menšiny v Chorvatské republice 
a chorvatské národnostní menšiny v České republice. K tomuto bodu bylo přijato usnesení. 

Usnesení č. 5/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
I. podporuje snahu o uzavření bilaterální Dohody o ochraně české národnostní menšiny 
v Chorvatské republice a chorvatské národnostní menšiny v České republice. 
Usnesení bylo přijato. 

V dalším bodu Rada projednala informaci o zájmu vietnamské národnostní menšiny 
o vybudování pohřebiště a odpovídající zajištění života seniorů v domovech pro seniory. 
Cílem tohoto podnětu bylo získání informací s dostatečným časovým předstihem, aby se 
do budoucna našlo systémové řešení pro početně narůstající skupinu vietnamských seniorů 
žijící v České republice. 
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V bodu Různé byly na programu tyto dílčí body: diskuse k hlasování per rollam k novému 
Jednacímu řádu Rady; informace o konferenci ke 100. výročí Masarykovy pomocné akce; 
informace o překladu Zprávy o situaci národnostních menšin v roce 2019 do anglického 
jazyka a informace o přípravě Zprávy o situaci národnostních menšin v roce 2020. 
 

*** 

Na úvod druhého jednání Rady dne 18. června 2021 proběhla „nepracovní“ část, ve které 
byla představena témata: připomenutí 100. výročí Masarykovy pomocné akce a pravoslavná 
část Olšanských hřbitovů (Nekropole ruské emigrace) a její současná situace. 

Následoval první řádný bod pracovní části jednání, tedy kontrola úkolů z předchozího 
zasedání. K tomuto bodu bylo přijato usnesení. 

Usnesení č. 6/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
I. bere na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého jednání Rady vlády pro národnostní 
menšiny;  
II. ukládá sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, aby na příštím jednání Rady 
informoval o dalším postupu v přípravě nového nařízení vlády, které by nahradilo dosavadní 
platné nařízení vlády č. 98/2002 Sb. 4.1. Výbory a pracovní skupiny Rady 
Usnesení bylo přijato. 

Celkově čtvrtý bod na programu měl téma: informace Ministerstva dopravy o výsledcích 
jednání týkajícího se zavedení hlášení v polském jazyce na železničních nádražích 
a zastávkách. Byla vyjádřena nespokojenost s formou nahrávky v polském jazyce. K tomuto 
bodu bylo přijato usnesení. 

Usnesení č. 7/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
I. bere na vědomí informaci o zavedení hlášení v polském jazyce na železničních nádražích 
a zastávkách v Moravskoslezském kraji;  
II. žádá Ministerstvo dopravy, aby do 31. 7. 2021 poskytlo Radě vlády pro národnostní 
menšiny informaci o konkrétním datu zavedení hlášení v polském jazyce na železničních 
nádražích a zastávkách, a prověřilo možnosti financování souvisejících nákladů;  
III. bere na vědomí informaci o zahájených jednáních ve věci hlášení v německém jazyce 
v obci Měděnec. 
Usnesení bylo přijato. 

Dalším bodem v pořadí byla informace o postupu ve věci rozšíření ochrany německého 
jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a ochrany chorvatského 
jazyka částí II Charty. K tomuto bodu byla přijata usnesení. 

Usnesení č. 8/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
žádá ministra zahraničních věcí, aby ve spolupráci se zmocněnkyní vlády pro lidská práva 
předložil vládě České republiky návrh na posílení ochrany němčiny podle ustanovení části III 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v souladu s usnesením Rady vlády pro 
národnostní menšiny č. 3/2021 ze dne 8. ledna 2021. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 9/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
žádá ministra zahraničních věcí, aby ve spolupráci se zmocněnkyní vlády pro lidská práva 
předložil vládě České republiky návrh na rozšíření ratifikace Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků k zajištění ochrany spisovného chorvatského jazyka s akcentem na 
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podporu gradišťanské jazykové variety chorvatštiny částí II Charty v souladu s usnesením 
Rady vlády pro národnostní menšiny č. 3/2021 ze dne 8. ledna 2021. 
Usnesení bylo přijato. 

Následující bod se zaobíral podnětem ukrajinské národnostní menšiny ke zřízení kulturně-
vzdělávacího centra. Bohužel zatím nedošlo v této věci k posunu. K tomuto bodu bylo přijato 
usnesení. 

Usnesení č. 10/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
bere na vědomí informaci o postupu ve věci obnovy a zřízení ukrajinského kulturně-
vzdělávacího centra v Praze a žádá sekretariát, aby nadále pokračoval v tomto směru ve 
svých aktivitách. 
Usnesení bylo přijato. 

V sedmém bodě Rada projednala nejasnosti ohledně deklarace dvojí národnosti a jejího 
vykazování orgány veřejné správy. K tomuto bodu bylo přijato usnesení. 

Usnesení č. 11/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
žádá Ministerstvo vnitra, v návaznosti na provedené Sčítání lidu, domů a bytů 2021, 
o zpracování metodického stanoviska pro potřeby obcí k posuzování počtu občanů hlásících 
se k jiné než české národnosti v souvislosti se zřizováním výborů zastupitelstva pro 
národnostní menšiny podle zákonů o územních samosprávných celcích a označování ulic 
v jazyce národnostní menšiny podle zákona o obcích do 31. srpna 2021. 
Usnesení bylo přijato. 

V osmém bodě zástupci daných resortů přednesli informaci o dotačních programech 
Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády ČR.  

Následující bod se zabýval návrhem na ukončení činnosti Výboru pro dotační politiku 
a Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy. K tomuto bodu byla přijata usnesení. 

Usnesení č. 12/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
ruší Výbor pro dotační politiku. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení č. 13/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
ruší Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy. 
Usnesení bylo přijato. 

Poslední bod Různé zahrnoval tyto dílčí body: informace zástupců národnostních menšin 
k aktuálním událostem v jejich mateřských zemích; přístup Muzea Těšínska, resp. jeho 
zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, k závazkům ČR vůči polské národnostní menšině, 
Dodržování § 29 a § 117 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích - v obcích s 10 % zastoupením 
občanů jiné než české národnosti (podnět polské národnostní menšiny); situace Výboru pro 
národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje (podnět ukrajinské národnostní 
menšiny); zápis vietnamských jmen a příjmení dle Nařízení vlády č. 594/2006 Sb. o přepisu 
znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy, Informace 
k očkování cizinců - shrnutí současného nastavení přístupu cizinců pobývajících na území 
ČR k očkování proti onemocnění; informace o publikační činnosti vztahující se 
k problematice národnostních menšin na Právnické fakultě UK a Informace o přípravě 
Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2020. Ke dvěma těmto dílčím bodům byla 
přijata usnesení.  
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Usnesení č. 14/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
žádá Moravskoslezský kraj, zřizovatele Muzea Těšínska, aby prověřil dodržování závazků 
České republiky dle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, zejména ve smyslu 
užívání tradičních a správných forem místních názvů v polském jazyce, v muzejních 
expozicích a výstavách. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 15/2021 
Rada vlády pro národnostní menšiny  
I. žádá obce, aby věnovaly zvýšenou pozornost v oblasti dodržování ustanovení § 29 a § 117 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tj. zda jsou 
po splnění zákonných podmínek zavedeny vícejazyčné názvy a označení, a zda byl zřízen 
výbor pro národnostní menšiny a jeho složení odpovídá dikci zákona;  
II. žádá Ministerstvo vnitra, aby věnovalo v rámci kontroly samostatné působnosti obcí 
zvýšenou pozornost podnětům na nedodržování ustanovení § 29 a § 117 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
Usnesení bylo přijato. 

*** 

Třetí zasedání Rady se konalo dne 7. prosince 2021. Na úvod proběhla kontrola úkolů 
z předchozího jednání. K tomuto bodu bylo přijato usnesení. 

Usnesení č. 16/2021 
bere na vědomí informaci o plnění úkolů uložených Radou vlády pro národnostní menšiny 
a konstatuje, že úkoly byly splněny.  
Usnesení bylo přijato. 

Dalším bodem na programu byla informace o postupu ve věci rozšíření ochrany německého 
jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a ochrany chorvatského 
jazyka částí II Charty. Bylo konstatováno, že materiál je v mezirezortním připomínkovém 
řízení. 

Třetím bodem byla informace k situaci Chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanském 
hřbitově. Byla představena aktuální situace.  

Rada projednala další bod, kterým byla možnost (symbolického) navrácení občanství 
obětem komunistického režimu z řad národnostních menšin. Členové se shodli, že po právní 
stránce nelze navrátit občanství zemřelé osobě. V úvahu by připomínala forma např. 
symbolického uznání. 

Do bodu Různé byly zařazeny tyto dílčí body: informace o jednání výboru pro dotační 
politiku; podnět ukrajinské národnostní menšiny ke zřízení kulturně-vzdělávacího centra; 
informace o dotačním řízení programu na podporu kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících v České republice na rok 2022; stručná informace 
o realizovaných a nerealizovaných projektech dotačního řízení v roce 2021 (vratky celé 
dotace spojené s Covid-19, změny rozpočtů); doplnění zástupců maďarské, romské, 
rusínské, ukrajinské a vietnamské národnostní menšiny do výběrové dotační komise MK 
v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České 
republice; informace ohledně vytvoření pozice zmocněnce pro romské záležitosti; informace 
o stavu procesu začlenění gruzínské menšiny do Rady a plán začlenění a diskuze k návrhu 
na povinné očkování.  

*** 
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Ve smyslu čl. 6 a 6a Statutu Rady působily při Radě tři výbory, 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 

Stálé výbory dle článku 6 Statutu Rady, zřizuje a ruší Rada podle potřeby. Rada může zřídit 
maximálně pět výborů. K práci ve výboru mohou být přizváni i externí spolupracovníci. 
O zřízení, zrušení a složení výborů rozhoduje Rada na návrh předsedy Rady. Výbory 
zejména plní úkoly uložené Radou nebo předsedou Rady, připravují podklady pro jednání 
Rady k dané problematice, spolupracují s orgány samospráv na úrovni obcí, krajů, resp. 
hlavního města Prahy, pracovávají pro jednání Rady návrhy dílčích i systémových opatření 
v oblasti politiky státu vůči národnostním menšinám, předkládají Radě stanoviska a návrhy 
usnesení k dané problematice.  

 
Výbor pro dotační politiku 

Výbor pro dotační politiku (dále jen „Výbor“), vykazoval v předchozích pěti letech nečinnost 
a ani jednou nezasedal. Na jednání Rady 18. 6. 2021 bylo proto navrženo jeho zrušení, 
nicméně Rada tento návrh neschválila.4 Zmocněnkyně vlády pro lidská práva proto 
požadovala svolání Výboru. Jednání Výboru bylo svoláno na 17. 12. 2021. Jednání však 
nebylo usnášeníschopné, jelikož nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, jednání proto 
pokračovalo neformálně. Neformálně se účastníci dohodli, že je nutné jmenovat nového 
předsedu, a jmenovat nové členy. Neaktivní členové byli písemně vyzváni k vyjádření, jestli 
chtějí setrvat coby členové, nebo rezignovat. Značná část bývalých členů následně 
rezignovala. Jmenování nového předsedy a nových členů bude předmětem příštího řádného 
jednání Rady. Seznam členů k 31. 12. 2021 je uveden v tabulce 3. 

Malou aktivitu výboru lze vysvětlit mj. tím, že postupy přípravy návrhu státního rozpočtu 
jednotlivými ústřední orgány státní správy a jinými poskytovateli jsou ve své podstatě 
uzavřeným, nikoli otevřeným, participativním procesem. Dále jsou dotační řízení striktně 
upravena správním řádem a rozpočtovými pravidly. Výbor tak těžko hledá efektivní postupy, 
jak dotační politiku státu v menšinové oblasti ovlivňovat. Přes tyto těžkosti se však chce 
Výbor hledat možné varianty ovlivnění dotační politiky ve prospěch podpory menšinových 
aktivit. 

Tabulka 3 Seznam členů Výboru pro dotační politiku 

jméno reprezentovaná instituce 

předseda rezignoval Předseda výboru 

zástupce rezignoval Ministerstvo kultury 

zástupce rezignoval Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Ing. Pavlína Smítalová  Ministerstvo financí 

zástupce nebyl nominován Ministerstvo práce a sociálních věcí 

zástupce nebyl nominován běloruská menšina 

Ing. Silvio Bairov bulharská menšina  

zástupce rezignoval chorvatská menšina 

Anna Rákóczi maďarská menšina 

Mgr. Martin Herbert Dzingel německá menšina 

Jan Galuszka, Henryk Cieślar polská menšina 

Emil Voráč romská menšina 

zástupce rezignoval rusínská menšina 

                                                 
4 Viz Usnesení č. 12/201 na straně 11. 
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Ing. Igor Zolotarev ruská menšina 

zástupce rezignoval řecká menšina 

zástupce rezignoval slovenská menšina 

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

zástupce rezignoval ukrajinská menšina 

zástupce rezignoval vietnamská menšina 

 

Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy 

V roce 2021 neproběhlo žádné zasedání Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy. Výbor 
pro spolupráci se samosprávami byl zrušen na základě usnesení č. 13/2021, dne 18. 6. 
2021.  

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 
8. prosince 2021.  

V roce 2021 zanikl Výbor pro spolupráci se samosprávami a nevznikl žádný nový výbor.  

Dále v roce 2021 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 k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků 

Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání 

Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání v roce 2021 nezasedala. 

Seznam členů pracovní skupiny je uveden v tabulce 5. 

Tabulka 4 Seznam členů Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání  
jméno menšina / 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 Herbert Dzingel německá menšina 

Renata Bilanová polská menšina 

Ján Balog romská menšina 

Alica Sigmund Heráková romská menšina 

PhDr. Agáta Pilátová rusínská menšina 

Ing. Igor Zolotarev ruská menšina 

Ing. Alena Lídlová Georgiu řecká menšina 

Ing. Jaroslav Miňo 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 
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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 „PS 
funerálie“) zasedala v roce 2021 jedenkrát a to 7. 9. 2021. Na programu bylo představení 
projektu TA ČR "Problematika německých hrobů v ČR: návrh komplexního přístupu". Jedná 
se o aplikovaný výzkum, který uskuteční tým řešitelů z organizace GEOtest, a.s. Dvouletý 
projekt vyhlásila podle programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro 
potřeby státní správy BETA 2 Technologická agentura ČR. Odborným gestorem projektu je 
MZV ČR. Dalším bodem na programu byla situace na pravoslavné části Olšanských 
hřbitovů. Pravoslavný chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice přestal sloužit svému původnímu 
účelu, místo je pravidelně znesvěcováno pořádáním různých akcí, které porušují původní 
účel fungování chrámu. Toto téma bylo dále probíráno i na jednáních Rady. 

Seznam členů pracovní skupiny je uveden v tabulce 6. 

Tabulka 5 Seznam členů Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů 
na hřbitovech v ČR 

jméno funkce / reprezentovaná instituce 

Mgr. Martin Herbert 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 

Lukáš Opatrný Ministerstvo zahraničních věcí 

Ing. Bronislava Blažková Ministerstvo zemědělství 

Mgr. Claudia Varhol Svaz měst a obcí ČR 

Bc. Stanislav Daniel Asociace krajů ČR 

Ing. Stanislav Děd nezávislý badatel 

Roman Bláha nezávislý badatel 

Eugenie Číhalová ruská menšina 

Mgr. Olga Mandová ukrajinská menšina 

Mgr. Lenka Kopřivová chorvatská menšina 

JUDr. Tomáš Kraus židovská komunita 

 
Pracovní skupina k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků 

Pracovní skupina k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků v roce 2021 nezasedala. 
  
Seznam členů pracovní skupiny je uveden v tabulce 7. 

Tabulka 6 Seznam členů Pracovní skupiny k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka 
částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

jméno funkce / reprezentovaná instituce 

Mgr. Martin Herbert 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 
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Lukáš Opatrný 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 

 
V roce 2021 nevznikla žádná nová pracovní skupina, ani žádná z již existujících pracovních 
skupin nezanikla. 

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 2021 byl vypracován „Návrh na doplnění prohlášení České republiky v souladu s čl. 2 
odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Evropské charty regionálních či menšinových jazyků“, Dále jen „Návrh“) 
Gestorem tohoto materiálu je MZV ČR, členové Rady vlády pro národnostní menšiny 
a pracovníci sekretariátu se nicméně podíleli na jeho vypracování. Návrh byl předložen na 
základě usnesení Rady vlády pro národnostní menšiny č. 3/2021 a doporučení Výboru 
ministrů Rady Evropy České republice ohledně aplikace Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků. Doplnění spočívá v rozšíření práv na užívání němčiny. Česká 
republika doplňuje prohlášení v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků následovně: 

Česká republika prohlašuje, že bude aplikovat vybraná ustanovení části III Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků na německý jazyk v Karlovarském kraji na území okresů 
Cheb, Karlovy Vary a Sokolov, v Libereckém kraji na území okresu Liberec, v Ústeckém kraji 
na území okresu Ústí nad Labem, v Jihočeském kraji na území okresu Český Krumlov,                  
v Moravskoslezském kraji na území okresu Opava a v Pardubickém kraji na území okresu 
Svitavy: 
článek 8 odst. 1 a)ii, b)ii, c)ii, d)ii, e)i, f)i, g), h), i), odst. 2; (celkem 10 bodů)  
článek 9 odst. 1 a)ii, a)iii, a)iv, b)ii, b)iii, c)ii, c)iii, d, odst. 2 a); (celkem 9 bodů) 
článek 10 odst. 1 a)i, odst. 2 b), odst. 3 c), odst. 5; (celkem 4 body)  
článek 11 odst. 1 a)iii, b)ii, c)ii, d), e)i, odst. 2; (celkem 6 bodů) 
článek 12 odst. 1 a), f), g), odst. 2, odst. 3; (celkem 5 bodů) 
článek 13 odst. 1 c), odst. 2 e); (celkem 2 body) 
článek 14 a), b). (celkem 2 body)  
Celkem 38 bodů.  

Návrh byl dále podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády rozeslán 
do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zahraničních věcí pana Jakuba 
Kulhánka, M.A., čj. 133392-5/2021-LPTP, ze dne 4. listopadu 2021, s termínem dodání 
stanovisek do 10 pracovních dnů od vložení do eKLEP. K materiálu byly uplatněny 
připomínky, včetně zásadních, které jsou vypořádávány. 

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. 

 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/
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V roce 2021 byly vypracovány tyto materiály: 

 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2020 

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 20205 byla 
projednána a schválena vládou usnesením č. 793 dne 13. září 2021. 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. 

 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2020 byla 
zveřejněna na webové stránce Úřadu vlády dne 23. března 20216. 

 
Tabulka 7 Přehled cílové skupiny výstupů 

 
Druh výstupu 

Počet 
celkem 

Vláda 
vzala 
na 
vědomí 

schválila 
usnesením odmítla 

Zpráva pro vládu ČR 1  1  
Zpráva pro mezinárodní instituce     
Informace pro vládu ČR     
Návrh nelegislativních opatření     
Návrh legislativních změn 1    
Připomínky k návrhu zákona7     
Jiný – Výroční zpráva o činnosti Rady za 
rok 2020 1    

Jiný materiál -Informační materiály pro 
příslušníky národnostních menšin ve věci 
Významu a průběhu Sčítání lidu, bytů a 
domu 2021, zpracované ve spolupráci s 
ČSÚ 

1    

 

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

Ve dnech 26. a 31. srpna 2021 proběhly tradiční školící semináře pro žadatele o poskytnutí 
dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv. Semináře proběhly 
formou videokonference na platformě Webex. Úvodní prezentace se zaměřila na základní 
informace a hlavní změny v poskytování dotací pro rok 2022. Na webových stránkách Úřadu 
vlády jsou z tohoto semináře k dispozici materiály8. 

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro 
národnostní menšiny v roce 2021 spolupracovalo s Českým statistickým úřadem (dále jen 
„ČSÚ“) na kampani k přípravě Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“), které proběhlo 
v březnu a dubnu 2021. Ve spolupráci s národnostními menšinami byly vypracovány 
překlady internetových formulářů ke sčítání do jazyků národnostních menšin, mj. v angličtině, 
němčině, polštině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině a romštině.  

                                                 
5 https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zprava-o-situaci-narodnostnich-mensin-v-ceske-
republice-za-rok-2020-190736/ 
6 https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-narodnostni-
mensiny-v-roce-2020-187397/ 
7 Sekretariát se zapojuje do připomínkových řízení v rámci připomínkového místa zmocněnkyně vlády 

pro lidská práva. 
8 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dotace/dotace-16052/  

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dotace/dotace-16052/
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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 2021 opět zajišťovalo administrativní chod spojený s dotačním 
řízením programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků, a to jak v roce 2021, tak také jeho přípravu pro rok 2022.  

V roce 2021 bylo z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na zmíněný program uvolněno 
3.389.492 Kč a bylo tak podpořeno 17 projektů10. 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 11. listopadu 2021.   

7. Zahraničí 
 
V roce 2021 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. 

Tabulka 8 Výdaje na činnost sekretariátu Rady (v Kč)11 

Výdaje na tuzemské služební cesty sekretariátu Rady vlády pro národnostní 
menšiny 

0 

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 2 465,00 

Externí zakázky sledované podle PPOV celkem 0 

z toho 

OON – DPP 14 000,00 

OON – DPČ (včetně povinného pojistného) 0 

Fakturované (včetně překladů) 0 

Telefony 0 

Pohoštění celkem  0 

z toho 
limit pro oddělení  0 

mimo limit oddělení 0 

Polygrafické služby 1 168,56 

                                                 
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-2021-programu-
podpora-implementace-evropske-charty-regionalnich-ci-mensinovych-jazyku-188015/ 
11 Mimo mzdové náklady pracovníků sekretariátu uvedených v tabulce č. 10.  
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Účelově přidělené prostředky 0 

celkem 17 633,56 Kč 

Tabulka 9 Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2021 

Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2021 z toho na částečný úvazek 

Celkem 212 - 

plat. tř. 7 – 9 - - 

11 - - 

12 - - 

13 - - 

14 1 213 

Jiná - - 

9. Plán činnosti a rozpočet 

 

 Upřesněný plán činnosti na probíhající rok 2022 

- 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 2021, 

- zpracování Výroční zprávy o činnosti Rady v roce 2021; 

- 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; řešení požadavku na vytvoření stálého monitorovacího výboru 

- 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; 

- 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; 

- zajištění průběhu dotačního řízení v programu Podpory implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků na rok 2023  

- zpracování zprávy o situaci národnostních menšin do 31. května 2023 a její předložení 
vládě 

- zpracování výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny a její zveřejnění 
do 31. května 2023 

- předložení periodické zprávy k Evropské chartě menšinových jazyků do 1. března 2023. 
Materiál je schvalován vládou a prochází mezirezortním připomínkovým řízením. 

 

                                                 
12 Tajemník Rady 0,5 úvazek; vrchní vládní rada 1,0 úvazek, dotační manažer 0,5 úvazku. 
13 Viz pozn. 11. 
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 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 2021.  
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