Výroční zpráva o činnosti
Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2018

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; usnesení 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; usnesení vlády ze dne
12. listopadu 2014 č. 932; usnesení vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 590 a usnesení vlády ze dne
30. května 2018 č. 346.
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Výroční zpráva Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2018
(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, týkajícím 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 do 31. května 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
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mateřských zemích příslušníků národnostních menšin, Právnickou fakultou Univerzity Karlovy
v Praze, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, vzdělávacími instituce a dalšími.
2. Předseda a členové Rady v roce 2018
K 31. prosinci 2018 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 již nijak
neomezuje počet funkčních období členů Rady, jak tomu bylo dříve.
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 13. prosince
2017 tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který byl na vládní úrovni pověřen koordinací úkolů
v oblasti lidských práv a rovných příležitostí. Po změně vlády již nebyl žádný další člen vlády agendou
lidských práv pověřen, proto od 11. července 2018 vykonává funkci předsedy Rady předseda vlády
Andrej Babiš.
Tabulka 1 Složení Rady v roce 2018
jméno
JUDr. Robert Pelikán,
Ph.D.
Ing Andrej Babiš

funkce v reprezentované instituci
ministr spravedlnosti, předseda
Legislativní rady vlády ČR
předseda vlády ČR
náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská
Mgr. Martina Štěpánková práva, zmocněnkyně vlády pro lidská
práva
Ing. Petr Pavelek, Ph.D.
náměstek, Ministerstvo financí
Ing. Karel Tyll
JUDr. Kateřina Kalistová náměstkyně, Ministerstvo kultury
Mgr. Zuzana Jentschke
náměstkyně, Ministerstvo práce
Stöcklová
a sociálních věcí
náměstek, Ministerstvo školství, mládeže
Mgr. Václav Pícl
a tělovýchovy
Mgr. Petr Jäger, Ph.D.
náměstek, Ministerstvo spravedlnosti
JUDr. et PhDr. Petr
náměstek, Ministerstvo vnitra
Mlsna, Ph.D.
náměstek, Ministerstvo zahraničních
Mgr. Lukáš Kaucký
věcí
náměstek, Ministerstvo zahraničních
Ing. Ivo Šrámek
věcí
zástupce Kanceláře veřejného
Mgr. David Vávra
ochránce práv
zástupce Kanceláře prezidenta
Mgr. Radek Augustin
republiky
zástupce Kanceláře prezidenta
Mgr. Roman Lipták
republiky
PhDr. Vít Dovalil, PhD
zástupce odborné veřejnosti
Bc. Stanislav Daniel
zástupce Asociace krajů ČR
Mgr. Miroslava Sobková zástupkyně Svazu měst a obcí ČR
Mgr. Adam Kalita
zástupce běloruské menšiny
MgA. Světlana Lazarová zástupkyně bulharské menšiny

funkce v Radě
předseda

členem Rady od
do 10.07.2018
od 11.07.2018

místopředsedkyně od 14.10. 2015

členka

do 09.09.2018
od 10.09.2018
od 30.04.2014

členka

od 23.03.2015

člen

od 01.04.2016

člen

od 07.04.2015

člen

od 28.12.2016

člen

do 15.02.2018
člen
od 16.02.2018
člen

od 13.02.2015
do 15.02.2018

člen
od 16.02.2018
člen
člen
členka
člen
členka

od 08.06.2015
od 16.04.2014
od 16.04.2014
od 03.07.2013
od 13.04.2011
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Mgr. Lenka Kopřivová
Ing. Béla Szaló
RNDr. Petr Rojík, Ph.D.
Mgr. Martin Dzingel
Mgr. Dariusz Branny
PaedDr. Evžen Delong
Bc. Ivona Parčiová
Štefan Tišer
PhDr. Dana Březinová
Ing. Alexej N. Kelin
Bc Adriano Mandilas
Ing. Jaroslav Miňo
Mgr. Naděžda Vokušová
Živojin Vukadinovič
Mgr. Bohdan Rajčinec
RNDr. Huu Uyen Pham,
CSc.

zástupkyně chorvatské menšiny
zástupce maďarské menšiny
zástupce německé menšiny
zástupce polské menšiny
zástupce romské menšiny
zástupce rusínské menšiny
zástupce ruské menšiny
zástupce řecké menšiny
zástupce slovenské menšiny
zástupce srbské menšiny
zástupce ukrajinské menšiny
zástupce vietnamské menšiny

členka
člen
člen
místopředseda
člen
člen
členka
člen
členka
člen
člen
člen
členka
člen
člen

od 30.04.2014
od 30.04.2014
od 30.04.2014
od 13.04.2011
od 30.04.2014
od 30.04.2014
od 30.04.2014
od 13.04.2011
od 30.04.2014
od 30.04.2014
od 30.04.2014
od 30.04.2014
od 13.04.2011
od 30.04.2014
od 30.04.2014

člen

od 03.07.2013

Rada má zároveň stálé hosty, kterými v roce 2018 byli JUDr. Tomáš Kraus (Federace židovských
obcí), Josef Stojka (olašská komunita), Ján Balog (Rada vlády pro záležitosti romské menšiny).
Dále se jednání Rady účastnili také zástupci Právnické fakulty UK, zástupci Magistrátu hl. m.
Prahy, zástupci Oblastního muzea v Chomutově, zástupci Pražské správy hřbitovů a zástupci
Vojenského ústavu historického.
3. Sekretariát Rady
Funci sekretariátu Rady vykonává Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, které je 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 2018 se agendě národnostních menšin věnovali především
zaměstnanci uvedení v tabulce 2.
Tabulka 2 Zaměstnanci sekretariátu Rady v roce 2018
jméno

funkce

odpovědnost

vedoucí Oddělení kanceláře - předseda Komise pro hodnocení projektů v rámci
Rady vlády ČR pro záležitosti dotačního programu Podpora implementace Evropské
Martin Martínek,
romské
menšiny
a charty regionálních či menšinových jazyků
MA
sekretariátu Rady vlády pro
národnostní menšiny (do 10.
prosince 2018)
pověřená vedením Oddělení - tajemnice Komise pro hodnocení projektů v rámci
kanceláře Rady vlády ČR pro
dotačního programu Podpora implementace Evropské
záležitosti romské menšiny a
charty regionálních či menšinových jazyků
Mgr. Klára Jůnová
sekretariátu Rady vlády pro
národnostní menšiny (od 11.
prosince 2018)
- příprava podkladových materiálů pro jednání Rady
- zabezpečení činnosti Rady, výborů Rady a ad hoc
pracovních skupin
- příprava návrhů materiálů Rady pro schůzi vlády
RNDr. Milan
vrchní vládní rada, tajemník - příprava monitorovacích zpráv pro Radu Evropy
Pospíšil
Rady
- zabezpečení zveřejňování informací o činnosti Rady
- členství v meziresortních pracovních skupinách, včetně
dotačních výběrových komisí (MK, MŠMT, Magistrát hl.
m. Prahy)
- příprava koncepčních materiálů k plnění mezinárodních
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PhDr. Renata
Weinerová, CS.

vládní rada

závazků ČR z hlediska práv příslušníků národnostních
menšin
- kontaktní místo pro příslušníky národnostních menšin
a jejich organizací
- administrativní činnost
- součinnost při sestavování dokumentů a podkladových
materiálů

Pracovníci sekretariátu Rady se v rámci své činnosti rovněž účastnili zasedání výběrových
dotačních komisí v následujících programech:


Ministerstvo kultury:
o
o
o



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
o
o
o



Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní
výchovy
Program integrace romské komunity
Program podpory romských žáků středních škol;

Úřad vlády ČR
o



Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin
Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
Program podpory integrace romské komunity

Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Magistrát hl. m. Prahy
o

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

Sekretariát Rady kromě výkonu a koordinace agendy národnostních menšin plní i funkci
sekretariátu jejích 3 výborů a 2 pracovních skupin (viz kapitola 4. Přehled činnosti). Dále se
sekretariát podílí na administrativním zajištění dotačního řízení programu Podpora implementace
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.
4. Přehled činnosti Rady
V roce 2018 se konala 2 jednání Rady. První z nich se uskutečnilo 16. února 20181. Rada byla
informována o aktuálním stavu projektu Památník romského holocaustu v Letech u Písku. Vstupní
informaci prezentoval vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny M. Martínek, zástupce Muzea romské kultury
a zároveň vedoucí Památníku romského holocaustu v Letech u Písku, zástupce Ministerstva
kultury a také zvláštní zmocněnec Ministerstva zahraničních věcí pro otázky holocaustu a boje
proti antisemitismu.
Dalším bodem jednání bylo členství zástupce ukrajinské menšiny ve výběrové dotační komisi
Ministerstva kultury v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních
menšin.
Rada byla také informována o obměně členů Rady z řad zástupců veřejné správy po volbách do
Poslanecké sněmovny v roce 2017 a obměně členů z řad zástupců národnostních menšin, kterým
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Blíže viz: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/jednani-rady/jednani-rady-dne-16--unora-2018-163549/
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skončilo II. funkční období v Radě. Jednalo se o zástupce bulharské, německé, romské
a slovenské národnostní menšiny.2
Stejně jako každý rok byla také poskytnuta informace o stavu zpracování Zprávy o situaci
národnostních menšin v České republice za rok 2017.
Zároveň byl formulován návrh usnesení vlády ve smyslu: „vláda ukládá ministryni pro místní
rozvoj, aby ve spolupráci s ministryní financí zajistila podmínky pro finanční podporu obcím
s neudržovanými německými hroby, a to formou dotačního programu“.
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.
Z podnětu polské národnostní menšiny došlo k obměně zástupců polské menšiny ve Výboru pro
dotační politiku a Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy, rovněž tak v Pracovní skupině pro
národnostně menšinové vysílání.
Rada byla seznámena s aktuálním vydáním příručky „Průvodce právy příslušníků národnostních
menšin v České republice II.“, která je dostupná na webových stránkách Úřadu vlády ČR.3
Zástupci německé menšiny dále požádali předsedu Rady, aby oslovil ministryni pro místní rozvoj
ve věci nelegitimního postupu na chomutovském městském hřbitově. V Chomutově byla
představiteli německé menšiny sepsána petice, ve které se žádalo o zrušení neoprávněného
nároku města na opuštěné hroby po německých předcích, ke kterým se dnes nehlásí žádní
majitelé.
Na závěr byla Rada informována o schválení Čtvrté monitorovací zprávy o plnění závazků
vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků vládou České republiky dne
8. ledna 2018 usnesením č. 20.
Na jednání Rady dne 16. února 2018 byla přijata následující usnesení:
Usnesení č. 204
Rada bere na vědomí informaci o stavu projektu Památník v Letech u Písku. Vyjadřuje díky za
úsilí, které věci věnovala vláda Bohuslava Sobotky. Rada se připojuje k vyjádření svého předsedy
k výrokům členů SPD, které se týkaly romského tábora v Letech u Písku, a vyjadřuje podporu jeho
návrhu uzákonění 2. srpna jako dne obětí romské genocidy.
Usnesení č. 205
Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury
v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin za
ukrajinskou menšinu tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.
Usnesení č. 206
Rada bere na vědomí informaci o obměně členů Rady vlády pro národnostní menšiny po volbách
do Poslanecké sněmovny v roce 2017, po ukončení druhého funkčního období u členů za
běloruskou, bulharskou, německou, romskou a slovenskou menšinu.
Usnesení č. 207
Rada bere informaci na vědomí a doporučuje sekretariátu připravit formulaci návrhu usnesení ke
Zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2017 ve smyslu tohoto jednání.
Usnesení č. 208
Rada doporučuje svému předsedovi, aby do Výboru pro dotační politiku jmenoval za polskou
menšinu Jana Gałuszku a Henryka Cieślara.
Usnesení č. 209
2

Při zasedání Rady dne 16. února 2018 byl platný Statut schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 2017 č. 590,
který omezoval členství v Radě zástupců národnostních menšin na dvě funkční období.
3
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/publikace/pruvodce-pravy-prislusniku-narodnostnich-mensin-v-ceskerepublice-ii--162751/
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Rada doporučuje svému předsedovi, aby do Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy jmenoval
za polskou menšinu Józefa Szymeczka a Tomáše Ondrucha.
Usnesení č. 210
Rada doporučuje svému předsedovi, aby do Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání
jmenoval za polskou menšinu Renatu Bilanovou.
Usnesení č. 211
Rada žádá svého předsedu, aby ve věci kauzy Chomutovský městský hřbitov kontaktoval
ministryni pro místní rozvoj.
Na jednání Rady dne 21. května 20184 byla projednána Zpráva o situaci národnostních menšin
v České republice za rok 2017 a Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny
v roce 2017, poté, co je projednaly výbory Rady (usnesením per rollam). Rada doporučila svému
předsedovi, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě ČR první
jmenovaný dokument k projednání. Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2017 Rada uložila
sekretariátu Rady zveřejnit na webových stránkách Úřadu vlády ČR.5
Dále zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Radě prezentoval způsoby výuky
novodobých dějin a historie totality na školách v ČR.
Rada byla také informována o změně statutu Rady, který se týká změny stanovení funkčního
období jejích členů. Nově je stanoveno, že funkční období je čtyřleté, bez určení dalších podmínek.
V praxi to znamená, že spolky národnostních menšin budou kandidáty na své zástupce do Rady
nominovat každé 4 roky, jejichž jmenování bude poté náležet vládě ČR.
Do Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech byla
nově jmenována zástupkyně chorvatské, maďarské a ruské menšiny.
Rada byla informována o aktuálních údajích o dotačních programech, zaměřených na národnostní
menšiny.
Na závěr jednání byla Rada informována o nových pravidlech zveřejňování informací týkajících se
Rady, a to v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
V souvislosti s tímto nařízením byli zástupci národnostních menšin vyzváni k souhlasu se
zpracováním jejich osobních údajů.
Na jednání Rady dne 21. května 2018 byla přijata následující usnesení:
Usnesení č. 212
Rada bere na vědomí prezentaci výuky novodobé historie ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Usnesení č. 213
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek členů Rady a po vypořádání
meziresortního připomínkového řízení předložil vládě k projednání návrh Zprávy o situaci národnostních
menšin v ČR za rok 2017.
Usnesení č. 214
Rada bere na vědomí informaci o změně statutu Rady vlády pro národnostní menšiny.
Usnesení č. 215
Rada schvaluje změnu článku 7 odst. 3 svého Jednacího řádu. Sekretariát bude zveřejňovat Výroční zprávu
za uplynulý kalendářní rok na webu Rady po schválení Radou, a to každoročně do 31. května.
Usnesení č. 216

4

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/jednani-rady/jednani-rady-dne-21--kvetna-2018-165954/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-narodnostnimensiny-v-roce-2017-165955/
5
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Rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2017 a ukládá
sekretariátu zveřejnit ji na webu Rady.
Usnesení č. 217
Rada doporučuje svému předsedovi, aby do pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších)
hrobů na českých hřbitovech jmenoval za chorvatskou menšinu Lenku Kopřivovou, za maďarskou menšinu
Vojtěcha Szaló a za ruskou menšinu Anastázii Kopřivovou.

4.1. Výbory a pracovní skupiny Rady
Ve smyslu čl. 6 a 6a Statutu Rady působí 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

Výbor pro dotační politiku
V roce 2018 neproběhlo žádné prezenční zasedání Výboru pro dotační politiku. Členové
výboru pouze v dubnu 2018 hlasovali per rollam o Zprávě o situaci národnostních menšin, ke
které nikdo z členů nevyjádřil žádné připomínky. Seznam členů je uveden v tabulce 3.
Tabulka 3 Seznam členů Výboru pro dotační politiku
jméno
Mgr. Lenka Kopřivová
PhDr. Václav Appl
JUDr. Blanka Bartíková
Ing. Hana Krýzová
Ing. Pavlína Smítalová
zástupce nebyl nominován
zástupce nebyl dosud nominován
Ing. Silvio Bairov
Anna Rákoczi
Mgr. Martin Dzingel
Jan Galuszka, Henryk Cieślar
Emil Voráč
JUDr. Bohuslav Hynek
Marina Dobuševa
Igor Zolotarev
Ing. Antonis Pupakis
Mgr. Naďa Vokušová
Mgr. et Mgr. Branislava Kubešová, CSc.
Mgr. Bohdan Rajčinec
Thu Thao Phamová

reprezentovaná instituce
chorvatská menšina, předsedkyně Výboru
Ministerstvo kultury
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo financí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
běloruská menšina
bulharská menšina
maďarská menšina
německá menšina
polská menšina
romská menšina
rusínská menšina
ruská menšina
řecká menšina
slovenská menšina
srbská menšina
ukrajinská menšina
vietnamská menšina

Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy
V roce 2018 neproběhlo žádné prezenční zasedání Výboru pro spolupráci s orgány
samosprávy. Členové výboru pouze v dubnu 2018 hlasovali per rollam o Zprávě o situaci
národnostních menšin, ke které nikdo z členů nevyjádřil žádné připomínky. Seznam členů je
uveden v tabulce 4.
Tabulka 4 Seznam členů Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy
jméno
Mgr. Ota Raiter

reprezentovaná instituce
Liberecký kraj
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Bc. Peter Hančin
PhDr. Václava Vokounová

Moravskoslezský kraj
město Liberec
člen zastupitelstva města Jablunkov, předseda Výboru pro
Ing. Bronislav Haratyk
národnostní menšiny
Ing. Mariusz Zawadzki
člen zastupitelstva města Český Těšín
člen zastupitelstva města Karviná, předseda Výboru pro
Tomáš Gallik
národnostní menšiny
člen zastupitelstva obce Horní Suchá, člen komise pro
JUDr. Evžen Kiedroň
projednávání přestupků
nebyl dosud nominován
běloruská menšina
Ing. Petr Popov
bulharská menšina
Ing. Jan Kopřiva
chorvatská menšina
Anna Rákóczi
maďarská menšina
německá menšina
Mgr. Petra Laurin
Józef
Szymeczek,
Tomáš polská menšina
Ondruch
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, srbská menšina
CSc.
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 22. listopadu 2018. Do 10. prosince 2018
předsedal Komisi pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Martin Martínek, MA. Následně jej v této
funkci vystřídala PhDr. Mgr. Andrea Baršová, Ph.D., ředitelka Odboru lidských práv a ochrany
menšin.
V roce 2018 nevznikly žádné nové výbory ani žádný z výborů nezanikl.
Dále v roce 2018 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 otázky národnostně menšinového vysílání v roce 2018 nezasedala. Seznam
jejich členů je uveden v tabulce 5.
Tabulka 5 Seznam členů pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání
jméno
MgA. Světlana Lazarová
nebyl dosud nominován
Mgr. Lenka Kopřivová
Mgr. János Kokes
Mgr. Martin Dzingel

funkce / reprezentovaná instituce
bulharská menšina, členka Rady
běloruská menšina
členka Rady, chorvatská menšina
maďarská menšina
člen Rady, německá menšina
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Mgr. Rudolf Moliński
Renata Bilanová
Štefan Tišer
PhDr. Agáta Pilátová
Marina Dobuševa
Igor Zolotarev
Bc. Alena Lídlová Georgiu
Mgr. Naděžda Vokušová
Mgr. et Mgr. Branislava
Kubešová, CSc.
Mgr. Olga Mandová
Ing. Minh Nguyen
JUDr. Tomáš Kraus
Marta Růžičková

polská menšina
člen Rady, romská menšina
členka, rusínská menšina
ruská menšina
členka, řecká menšina
členka Rady, slovenská menšina
členka, srbská menšina
členka, ukrajinská menšina
člen, vietnamská menšina
člen, stálý host v Radě, židovská komunita
členka, Česká televize, TS Ostrava

Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech
Pracovní skupina pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na českých hřbitovech zasedala
28. června 2018. Kromě tohoto jednání pracovní skupiny se také 27. března 2018 uskutečnil výjezd
do Královéhradeckého kraje, v rámci kterého bylo navštíveno krajské zastupitelstvo v Hradci
Králové, městské zastupitelstvo v Turnově, obecní úřad ve Vlčicích a městský úřad ve Svobodě
nad Úpou. Na všech navštívených místech byla zároveň distribuována příručka pro obce K péči
o opuštěné německé a další hroby na hřbitovech v České republice. Po jednáních s představiteli
veřejné správy byla vždy pro členy pracovní skupiny umožněna prohlídka místních hřbitovů.
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
Mgr. Martin Dzingel
Ing. Hana Vyhnisová
PhDr. Jan Břečka
Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Mgr. Milan Mičo, Th.D.
Mgr. Jan Kreuter
Ing. Bronislava Blažková
Bc. Stanislav Daniel
Mgr. Miloslava Sobková
Ing. Stanislav Děd
Ing. Alexej Kelin
Anastázie Kopřivová
Mgr. Olga Mandová
JUDr. Tomáš Kraus
Roman Bláha
Lenka Kopřivová
Vojtěch Szaló

funkce / reprezentovaná instituce
německá menšina, místopředseda Rady
Ministerstvo financí
Moravské zemské muzeum (delegován Ministerstvem kultury)
Slezské zemské muzeum (delegován Ministerstvem kultury)
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství
Asociace krajů ČR
Svaz měst a obcí
ředitel Oblastního muzeum v Chomutově
ruská menšina
ukrajinská menšina
židovská komunita, stálý host v Radě
nezávislý badatel
chorvatská menšina
maďarská menšina

V roce 2018 nevznikly žádné nové pracovní skupiny ani žádná z 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 2018 nebyl vypracován žádný legislativní materiál. Materiály nelegislativní povahy byly
vypracovány v souvislosti s plněním úkolů plynoucích z usnesení vlády ČR nebo z mezinárodních
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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 2018 byly vypracovány tyto materiály:


Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017.
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017 byla projednána
a schválena vládou usnesením č. 401 dne 19. června 2018. Zaměřila se na aktuální situaci
národnostních menšin, legislativní i nelegislativní opatření ve vztahu k právům
národnostních menšin, činnost orgánů samosprávy a na postavení jednotlivých
národnostních menšin. Dokument byl připraven sekretariátem Rady, Rada ho schválila 21.
května 2018 (usnesení č. 213).



Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2017 byla schválena
Radou vlády pro národnostní menšiny na jejím jednání dne 21. května 2018 (usnesení č.
216).6
Čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či
menšinových jazyků v České republice byla schválena vládou usnesením č. 20 dne 3.
ledna 20187.
Změna Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny byla schválena usnesením vlády ze
dne 30. května 2018 č. 346 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 7 Přehled cílové skupiny výstupů
Druh výstupu
Zpráva pro vládu ČR
Zpráva pro mezinárodní instituce
Informace pro vládu ČR
Návrh nelegislativních opatření
Návrh legislativních změn
Připomínky k návrhu zákona
Jiný – Výroční zpráva o činnosti Rady za rok
2017
Jiný - uveďte

Počet
celkem
3

Vláda
Vzala na Schválila
vědomí usnesením
1
2

Odmítla

1

5.2. Semináře, školení, konference, kampaně, prezentace v médiích, další aktivity
Ve dnech 17. až 20. září 2018 se uskutečnila Monitorovací návštěva Výboru expertů Rady Evropy
za Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků. Za českou stranu se vedle pracovníků
sekretariátu Rady jednání zúčastnili představitelé státní správy zastoupené v Radě a zástupci
veřejnoprávních médií (České televize, Rady pro televizní vysílání a Rady pro televizní a rozhlasové
vysílání).
Dále pak proběhlo setkání ukrajinské ministerské delegace s představiteli národnostních menšin
v ČR a sekretariátem Rady. Setkání se konalo dne 4. prosince 2018 v Hrzánském paláci v Praze
v rámci společného projektu Evropské unie a Rady Evropy „Joint Programme of the European
Union and the Council of Europe. Project “Strengthening the Protection of National Minorities in
6

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pronarodnostni-mensiny-v-roce-2017-165955/
7
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/evropska-charta-regionalnich-cimensinovych-jazyku-17547/
8
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Statut_narodnostni_mensiny_2018.pdf
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Ukraine” 2nd PEER-TO-PEER MEETING ON THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES“.
Na setkání byla diskutována témata, jako je ochrana národnostních menšin v České republice na
centrální úrovni, vnitrostátní a mezinárodní legislativa, konsultativní mechanismy, příklady dobré
praxe v ČR.
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
Sekretariát Rady v roce 2018 opět zajišťoval administrativní chod spojený s dotačním řízením
programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, a to jak
v roce 2018, tak také jeho přípravu na rok 2019.
V roce 2018 bylo z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na zmíněný program uvolněno 2.577.928 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 ne 22.11.2018.
7. Zahraničí
Tajemník Rady, RNDr. Milan Pospíšil, se v roce 2018 zúčastnil společného setkání v rámci
projektu Evropské unie a Rady Evropy v Kyjevě „Joint Programme of the European Union and the
Council of Europe”. Jednalo se o projekt “Strengthening the Protection of National Minorities in
Ukraine” 1st PEER-TO-PEER MEETING ON THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES“.
Setkání proběhlo v červnu 2018.
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)
Mzdy a platy zaměstnanců
Povinné pojistné
Výdaje na tuzemské služební cesty sekretariátu Rady vlády pro národnostní
menšiny
Výdaje na zahraniční služební cesty sekretariátu Rady vlády pro národnostní
menšiny
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu)
Cestovné členů Rady vlády pro národnostní menšiny, případně expertů
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem
OON – DPP
z toho
OON – DPČ (včetně povinného pojistného)
Fakturované (včetně překladů)
Telefony
Pohoštění celkem
z toho
limit pro oddělení

688.365
225.838
307
0
0
4.541
0
9.800
0
45.828,75
3.033,69
2.300
0
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http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vysledky-dotacniho-rizeni-pro-rok-2018-programu-podpora-implementaceevropske-charty-mensinovych-ci-regionalnich-jazyku-165569/
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mimo limit oddělení
Polygrafické služby
Účelově přidělené prostředky
celkem

0
6.395
0
986.408,44 Kč

Tabulka 9 Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2018
Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31.12.2018
11
Celkem
3
plat. tř. 7 – 9
11
12
13
1
14
2
Jiná
-



z toho na částečný úvazek
1
1
-

9. Plán činnosti a rozpočet
Upřesněný plán činnosti na probíhající rok 2019

- 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 2018,
- zpracování Výroční zprávy o činnosti Rady v roce 2018;
- podílení se na zajištění výběrových dotačních řízení rezortů v programech zaměřených na
aktivity národnostních menšin.


Výhled činnosti na následující rok

- zajišťovat agendu Rady, jejích výborů a pracovních skupin;
- zajišťovat monitoring plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy;
- spolupracovat v dalším monitorovacím cyklu Rady Evropy při plnění zásad stanovených
Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků;
- 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;
- v úkolu péče o německé (a další) hroby na hřbitovech v České republice pokračovat v kampani po
regionech;
- zajišťovat průběh dotačního řízení v programu Podpory implementace Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků.


Dlouhodobé aktivity

- zajišťovat monitoring plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy;
- spolupracovat v monitorovacích cyklech Rady Evropy při plnění zásad stanovených Evropskou
chartou regionálních či menšinových jazyků;
- komunikovat s veřejnou správou na lokální i regionální úrovni;
- spolupracovat s organizacemi příslušníků národnostních menšin v regionech;
- spolupracovat na zajišťování dotační politiky ve věci národnostních menšin;
- meziresortní spolupráce při zajišťování podpory projektů na aktivity národnostních menšin ze
státního rozpočtu;
- spolupráce na zajištění národnostně menšinového rozhlasového a televizního vysílání;
11

Tajemník Rady 1,0 úvazek; 0,5 úvazek vládní rada; 0,5 úvazek vedoucí oddělení.
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- 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 2018.
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