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1. Úvod 

Na základě Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, který schválila vláda usnesením 
ze dne 10. října 2001 č. 1034, ve znění pozdějších úprav, je každoročně vládě ČR 
předkládána Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice (dále jen „Zpráva“). 
Text předkládané Zprávy zpracovalo Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, jež je součástí Odboru lidských 
práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR, a to na základě podkladů příslušných ministerstev, 
orgánů místní i regionální samosprávy a představitelů národnostních menšin, kteří jsou 
členy Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“).  

Základní práva příslušníků národnostních menšin plynou z Ústavy České republiky, Listiny 
základních práv a svobod, mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobodách, 
jimiž je Česká republika vázána a zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 
národnostních menšin a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a některých dalších zákonů. Důležitý právní nástroj k ochraně národnostních 
menšin představuje také zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon). 

Stejně jako v předchozích letech je cílem Zprávy zmapovat aktivity a změny, k nimž došlo 
v uplynulém roce, a které se bezprostředně týkají situace národnostních menšin žijících na 
území České republiky. Zpráva za rok 2019 neidentifikuje žádné zásadní změny v postavení 
národnostních menšin. Stejně jako v předchozích letech bylo v Radě zastoupeno 14 
národnostních menšin, a to menšiny běloruská, bulharská, chorvatská, maďarská, německá, 
polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská a vietnamská. Česká 
republika v roce 2019 pokračovala v dialogu s mezinárodními orgány, především v rámci 
Rady Evropy, které sledují dodržování závazků v této oblasti Českou republikou, jak je 
popisuje kapitola 1.1. Aktuální národnostně menšinové otázky, zpracované na základě 
zkušeností příslušníků národnostních menšin zastoupených v Radě, jsou uvedeny v kapitole 
2. Další kapitoly přinášejí informace o institucionálním zabezpečení výkonu práv příslušníků 
národnostních menšin a také o možných i uskutečněných legislativních změnách týkajících 
se práv příslušníků národnostních menšin. Otázky týkající se užívání jazyka národnostních 
menšin včetně vzdělávání v těchto jazycích a vydávání národnostně menšinového tisku jsou 
součástí kapitoly 5, 6 a 7. Zpráva také obsahuje, v souladu s § 12 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, ve znění pozdějších předpisů, přehled vyhodnocení využití dotací poskytnutých ze 
státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin v roce 2019. Financování 
aktivit ve prospěch příslušníků národnostních menšin je zpracováno v kapitole 8. 

K otázkám možné diskriminace příslušníků národnostních menšin se každoročně vyjadřuje 

Kancelář veřejného ochránce práv. V roce 2019 se ochránkyně zabývala 58 podněty, 

ve kterých stěžovatelé namítali diskriminaci z důvodu rasy či etnického původu (43 podnětů) 

nebo národnosti (15 podnětů).  

K problematice práv příslušníků národnostních menšin se v rámci Zprávy každoročně 
vyjadřuje také Kancelář prezidenta republiky (dále jen „KPR“). KPR v rámci své činnosti řeší 
zejména odpovědi na dopisy od občanů, v podstatě však není z korespondence nebo 
komunikace možné identifikovat, zda je pisatel příslušníkem nějaké národnostní menšiny. 
Explicitní vyjádření, že pisatel patří do nějaké menšiny, se vyskytuje minimálně, pokud ano, 
pak jde zpravidla o menšinu romskou, která se na KPR obrací se sociálními problémy, 
případně ruskou, která převážně řeší otázky podnikání, případně vízového režimu vstupu na 
území ČR pro své rodinné příslušníky. Co se týká prezidenta republiky, ten se v roce 2019 
setkával příležitostně se zástupci národnostních menšin i jednotlivci zejména při svých 
návštěvách v jednotlivých krajích České republiky. Postavení národnostních menšin v České 
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republice se prezidenta dotýkalo také při diskusích s nově nastupujícími velvyslanci, při 
jednání s představiteli veřejné správy (dotčenými ministry a komunálními politiky), při 
pravidelných jednáních expertního týmu v Lánech nebo při dvoustranných setkáních 
s představiteli států, jejichž národnostní menšiny v České republice žijí. 

1.1. Mezinárodní závazky 

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin 

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (dále jen „Úmluva“) představuje 
závaznou mezinárodní smlouvu, která komplexně kodifikuje práva národnostních menšin 
a jejich příslušníků. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 
28. dubna 1995, v platnost vstoupila na základě svého článku 28 odst. 1 dnem 1. února 1998 
a pro Českou republiku podle odstavce 2 téhož článku vstoupila v platnost dnem 1. dubna 
1998. Přistoupením k Úmluvě se Česká republika zavázala k odevzdávání pravidelných 
monitorovacích zpráv o plnění závazků plynoucích z podpisu Úmluvy. V roce 2019 proběhl 
již 5. monitorovací cyklus, usnesením vlády České republiky ze dne 1. července 2019 č. 471 
byla schválena Pátá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Úmluvou, která byla poté 
předána generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Znění Páté periodické zprávy o plnění zásad 
stanovených Úmluvou je dostupné na webových stránkách vlády.1 
 
Úmluva je nejrozsáhlejším právním nástrojem týkajícím se postavení a práv menšin, který 
integruje také poměrně podrobnou úpravu jazykových práv příslušníků národnostních 
menšin. Z hlediska regionální ochrany jazykových menšin a jazyků má však klíčové 
postavení Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (viz níže).  

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 

Pro Českou republiku vstoupila Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (dále 
jen „Charta“) v platnost dne 1. března 2007 a týká se těchto jazyků: němčiny, moravské 
chorvatštiny, polštiny, romštiny a slovenštiny. Charta upravuje kontrolní mechanismy 
k vyhodnocování uplatňování jejích zásad v členských státech a v případě potřeby 
i k formulování doporučení ke zlepšení vnitrostátní právní úpravy a v praxi uplatňovaných 
postupů. Ústředním roli má Výbor expertů, který byl ustanoven podle článku 17 Charty. 
Posláním výboru je předkládat Výboru ministrů Rady Evropy hodnotící zprávy o tom, jak 
daný stát plní své závazky, prověřovat skutečnou situaci regionálních a minoritních jazyků 
v daném státě a přijímat doporučení. K naplňování tohoto úkolu přijal v souladu s čl. 15 odst. 
1 Charty Výbor ministrů plán pravidelných zpráv v původně tříletém cyklu.  V listopadu 2018 
byl však plán pravidelných zpráv Výborem ministrů upraven a monitorovací cyklus byl 
prodloužen na pět let. V mezidobí může být smluvní strana požádána o vyjádření 
k naléhavým otázkám.  

Dne 19. června 2019 přijala Česká republika od Výboru ministrů Rady Evropy doporučení, 
na jehož základě bude vypracována pátá periodická zpráva. Plné znění doporučení Výboru 
ministrů je dostupné na stránkách vlády.2  

                                                 
1
 https://www.vlada.cz:8443/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/Pata-periodicka-

zprava-cela.pdf  
2
 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/Doporuceni-CJ_2.pdf  

https://www.vlada.cz:8443/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/Pata-periodicka-zprava-cela.pdf
https://www.vlada.cz:8443/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/Pata-periodicka-zprava-cela.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/Doporuceni-CJ_2.pdf
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2. Nové poznatky v oblasti podpory práv příslušníků národnostních menšin a aktuální 
národnostně menšinové otázky 

2.1. Výzkumy a odborné publikace v roce 2019 

V roce 2019 byla publikována řada odborných studií spjatých s tématem národnostních 
menšin v České republice3.  

Obrazu národnostních menšin v českých médiích se věnovala studie Petra Bednaříka4. Autor 
analyzuje výzkum veřejného mínění z roku 2018 ve vztahu k národnostním menšinám 
i cizincům žijících na území českých zemí. Podrobněji si všímá především proměny 
stereotypů přístupu k romské a vietnamské menšině. Podrobuje analýze i vysílání České 
televize ve vztahu k národnostním menšinám. Autor ukazuje, že působení médií je jedním 
z faktorů, které se podílejí na vytváření postojů veřejnosti k národnostním menšinám. 

Řada studií se týká jednotlivých národnostních menšin či dílčích témat. Helena Nosková5 ve 
své studii například analyzovala spolkovou a kulturní činnost části ruské národnostní 
menšiny, potomků emigrace meziválečných let, žijící v České republice. Jedná se o české 
občany hlásící se k ruské národnosti, kteří jsou v posledních letech obklopeni velkým počtem 
nových imigrantů z Ruska i Ukrajiny. Součástí studie je rozsáhlý historický exkurz do počátků 
ruské emigrace po říjnové revoluci roku 1917 do tehdejšího Československa, včetně 
sledování osudů potomků ruské emigrace až do roku 1989. 

Kolektiv autorů Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. (dále jen „AV ČR“) 
v Praze vydal specializovanou mapu historického vývoje národnostního osídlení v regionu 
Tachovsko v letech 1945 – 20006. Text i specializovaná mapa jsou publikovány na webových 
stránkách Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.7  

Dva články k tématu národnostních menšin vyšly v roce 2019 také ve sborníku Česká 
republika a diaspora: Co bylo a co bude? První z nich se týká národnostních menšin v ČR 
v kontextu krajanské diaspory8, druhý se věnuje česko-německým vztahům9.  
V roce 2019 byla také přednesena studie Andreje Sulitky o rusínské menšině ve skladbě 
národnostních menšin České republiky po roce 1989, a to 4. prosince 2019 na jednání 
kulatého stolu na téma Podkarpatská Rus a Rusíni v Československu a v českých zemích10 
v Domě národnostních menšin v Praze.   

                                                 
3
 Tato kapitola si neklade za cíl podat vyčerpávající přehled literatury publikované k tématu v roce 

2019. Uvádíme pouze publikační činnost okruhu odborných spolupracovníků Úřadu vlády ČR. 
4
 Bednařík, Petr: Obraz národnostních menšin v českých médiích na začátku 21. století, s. 177 - 189. 

In: Stredoeurópske súvislosti  národnostného vývoja na začiatku 21. storočia, Jana Šutajová – Štefan 
Šutaj – Barbara Kacerová (eds.). Prešov, UNIVERSUM 2019. 
5
 Nosková, Helena: Rusové a ruská národnostní menšina v českých zemích ve 20. a 21. století, s. 189 

- 203. In: Stredoeurópske súvislosti  národnostného vývoja na začiatku 21. storočia, Jana Šutajová – 
Štefan Šutaj – Barbara Kacerová (eds.). Prešov, UNIVERSUM 2019. 
6
 Vaishar A., Nosková H., Nováková E.: Historický vývoj národnostního osídlení v regionu Tachovsku 

v letech 1945-2000. Specializovaná mapa certifikovaná MK ČR.  
7
 www.usd.cas.cz/pravni-historicke-a-společensko-aspekty-novych-a-tradicnych-mensin-v-ceske-

republice 
8
 Sulitka A.: Národnostní menšiny v České republice v kontextu krajanské diaspory. In: Stanislav 

Brouček a kol., Česká republika a diaspora: Co bylo a co bude? Praha – Pelhřimov: Etnologický ústav 
AV ČR, v.v.i., a Nová tiskárna Pelhřimov, 2019, s. 191–203. 
9
 Horáček M., Blízkost hranic česko-německého sbližování. In: Stanislav Brouček a kol., Česká 

republika a diaspora: Co bylo a co bude? Praha – Pelhřimov: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., a Nová 
tiskárna Pelhřimov, 2019, s. 247–250. 
10

 Rusíni ve skladbě národnostních menšin České republiky po roce 1989. In: Podkarpatská Rus. 
Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, 1/2020, s. 8 – 9.  
 

http://www.usd.cas.cz/pravni-historicke-a-spole%C4%8Densko-aspekty-novych-a-tradicnych-mensin-v-ceske-republice
http://www.usd.cas.cz/pravni-historicke-a-spole%C4%8Densko-aspekty-novych-a-tradicnych-mensin-v-ceske-republice
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V roce 2019 vyšly také dva česko-vietnamské slovníky. Prvním z nich je Velký učební česko-
vietnamský slovník – 6. díl V-Ž, druhým slovníkem je pak Česko-vietnamský ilustrovaný 
slovník 2. 

2.2. Život národnostních menšin na území České republiky v roce 2019 (úspěchy, 
aktuální výzvy, problémy) 

Představitelé národnostních spolků menšin žijících v České republice se každoročně mohou 
vyjádřit k důležitým událostem uplynulého roku. Reflexe úspěchů, nových výzev či možných 
problémů čtrnácti národnostních menšin zastoupených v Radě přináší kapitola 2.2. Seznam 
kulturních akcí pořádaných příslušníky národnostních menšin tvoří přílohu č. 1.  

Běloruská menšina11 

Významně pozitivní změnu zaznamenali v roce 2019 příslušníci běloruské národnostní 
menšiny v ČR díky uzavření bilaterální smlouvy o důchodovém zabezpečení mezi Českou 
a Běloruskou republikou. Nová mezistátní smlouva zajištuje mj. dodržení principu sčítaní dob 
sociálního pojištění v obou státech a výplatu důchodu do druhého smluvního státu.  

Zásluhou běloruské lékařky Olgy Žernosek byla v říjnu roku 2019 v Praze založena Asociace 
lékařů se zahraničním vzděláním Doktor Čechov. Tato nekomerční organizace poskytuje 
pomoc převážně ruskojazyčným lékařům, lékárníkům, zdravotním sestrám, kteří mají za cíl 
úspěšně pokračovat ve své profesi v ČR. Příslušník běloruské národnostní menšiny Andrej 
Ramašeuski (bývalý politický uprchlík) byl v minulých místních volbách zvolen do 
zastupitelstva obce Radhošť na Pardubicku, kde vykonává funkci předsedy finančního 
výboru. 

Ke zviditelnění běloruské národnostní menšiny přispívají také individuální tvůrčí úspěchy. 
Hudebník Ales Yasinski získal popularitu díky svým virtuózním akordeonovým koncertům.  
Nastassia Aleinikava, držitelka titulu Grand designer roku 2017, navrhla v roce 2019 svou 
kolekci umělecký pojatých brýlí tentokrát pro slovenskou firmu IOKO. Malířka Anna Karan 
představila v Galerii Písecká brána svou sérii Moje překrásná Praha. Minimálně dvě 
účastnice populární televizní soutěže Československo hledá talent zmínily svůj běloruský 
původ. 
  
Běloruská národnostní menšina se těší bezproblémovému soužití s jinými národnostními 
menšinami a většinovou společností, přesto v běžném životě čelí určitým problémům 
týkajících se zajištění jazykových práv. Orgány veřejné správy při zajišťování překladů či 
tlumočení pro osoby běloruské národnosti dávají mnohdy přednost soudním tlumočníkům 
ruského jazyka. Zástupci běloruské menšiny by uvítali, aby byli jako první oslovováni 
tlumočníci běloruského jazyka, který je pro národnostní menšinu jazykem primárním a je jí 
vnímán jako významný identifikační prvek. 
 
Dalším problémem, se kterým se potýká běloruská národnostní menšina, jsou zápisy jmen 
do matrik. U osob běloruské národnosti, včetně dětí narozených na území České republiky, 
je do matriky vedle jména a příjmení často automaticky zapisováno také jméno po otci (tzv. 
patronymum), které je typické pro sovětskou/ruskou tradici, nikoliv pro běloruskou. Zápis 
patronyma by se měl provádět na základě prohlášení dotyčné osoby, nikoliv automaticky. 
  
Osoby běloruské národnosti, které získaly státní občanství České republiky a chtějí využít 
svého práva na zápis jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny, jsou mnohdy nuceny 
dodatečně předkládat znalecký (lingvistický) posudek o správné pravopisné podobě svého 
jména a příjmení. Z metodiky platné pro matriční úřady z roku 2018 vyplývá, že se matriční 

                                                 
11

 Podklady ke zpracování textu poskytla Alena Kovářová, členka Rady. 
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úřad má správnou pravopisnou podobu pokusit zjistit nejdříve vlastním šetřením. Šetření, 
která probíhají, neberou nikdy v potaz existenci „běloruské latinky“ a jsou omezena na 
přepisy běloruských jmen z cyrilice. Celý postup by se dalo zjednodušit a vyhnout se tak 
znaleckým posudkům, kdyby příslušníkům národnostní menšiny bylo umožněno volit zápis 
jména a příjmení „běloruskou latinkou“, jejíž diakritický systém je skoro totožný s českým. 
Diplomovaní filologové z řad běloruské národnostní menšiny jsou ochotni vypracovat za 
spolupráce s jazykovědnými institucemi v Běloruské republice doporučení pro matriky 
o použití „běloruské latinky“ pro přepisy běloruských jmen. 

Bulharská menšina12 

V roce 2019 se spolkový život sdružení a spolků, v nichž se realizují příslušníci bulharské 
národnostní menšiny, rozvíjel velmi všestranně. Bulharská komunita v České republice je 
velmi různorodá a pestrá. Díky dlouholeté tradici bulharské národnostní menšiny na území 
Čech, Moravy a Slezska funguje spolkový život jak ve velkých městech, tak i v některých 
menších obcích.13 

Důležitým spolkovým počinem v roce 2019 se stalo zřízení nedělní školy s výukou 
bulharštiny v Brně. Bulharská pravoslavná obec v Praze pak úspěšně participovala na 
kulturním programu, který doprovázel akci „Zažít Americkou jinak“. Podílela se jednak na 
zajištění výzdoby prostoru ulice Americká v Praze 2, kde se mj. nachází sídlo spolku, jakož 
i představením fotografické výstavy s tématikou života bulharské diaspory v Praze od 50. do 
70. let 20. století, hudebního programu v podobě vystoupení pěveckého souboru Lira nebo 
hudební skupiny Bosilek. Spolek také představil návštěvníkům akce tradiční bulharskou 
kuchyni. Stejná organizace zmiňuje také participaci na 5. ročníku festivalu „Víra, Naděje, 
Láska a Moudrost – vše co nás sbližuje“, kde formou charitativního workshopu nabídla ke 
koupi výrobky dětí z chráněných dílen. Výtěžek byl věnován na podporu talentovaných dětí, 
sociálně slabých rodin a seniorů bulharského původu žijících na území Prahy. 

Jednou z největších akcí, kterou uspořádal Bulharský spolek Brno ve spolupráci s Asociací 
bulharských spolků v ČR, z.s. bylo mezinárodní krajanské setkání při příležitosti státního 
svátku Bulharska „24. květen – den bulharského písemnictví a sv. Cyrila a Metoděje“. 
Setkání se již tradičně konalo v Mikulčicích u památníku obou světců a zahrnovalo 
doprovodný kulturní a hudební program s celkovou účastí cca 500 lidí. Spolek Zaedno 
uspořádal v únoru 2019 již 17. ročník oslavy patrona vinařů Trifona Zarezana. Jde 
o balkánský taneční večer s účastí souborů tradičních bulharských tanců 
a hudebními skupinami, který se v roce 2019 uskutečnil v Kulturním domě Ládví v Praze 
a zúčastnilo se ho na 80 účinkujících a cca 450 návštěvníků z řad bulharské komunity, 
dalších menšin a velmi hojně také české veřejnosti. Spolek Vazraždane uspořádal již 
tradičně Dny bulharské kultury, které zahrnovaly folklórní koncert, literární a filmový večer v 
Domě národnostních menšin nebo Vánoční koncert v Sukově síni Rudolfina, na němž 
vystoupili instrumentalisté a operní pěvci z řad národnostních menšin i majoritní společnosti. 
Celková návštěva na Dnech bulharské kultury byla cca 480 lidí. 

Chronickým problémem, kterému čelí především spolky sdružené v rámci Asociace 
bulharských spolků v ČR, z.s., je stárnoucí členská základna. Na tuto skutečnost výslovně 
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 Podklady ke zpracování textu poskytl Georgi Bečev, člen Rady. 
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 V současnosti funguje pod hlavičkou Asociace bulharských spolků v ČR, z.s., jež má sídlo v Praze, 
celkem deset spolků působících kromě hlavního města i v dalších městech ČR (Brno, Ostrava, Plzeň, 
Ústí nad Labem, Olomouc, Mladá Boleslav, Hořovice, Kladno, Most). Všechny tyto spolky jsou 
samostatně registrovány. Po roce 1989 nově především ve velkých městech vznikají spolky, které se 
zaměřily i na některé další aspekty menšinového života. Jde například o spolky Spolek Zaedno, 
Vazraždane, Bulharská pravoslavná obec, Bulharská kulturně osvětová organizace sv. Cyrila a 
Metoděje nebo Bulharská beseda v Praze, či sdružení Pirin v Brně.  
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upozorňují brněnský, ústecký a mostecký spolek příslušníků bulharské menšiny. Spolek 
Zaedno zmiňuje jako hlavní problém fakt, že nemají kancelář ani jiný prostor pro scházení 
a práci. Přes dlouholetá jednání s Domem národnostních menšin se jim nedaří najít 
vzájemnou shodu při hledání řešení tohoto nepříznivého stavu a sdružení zde musí platit 
tržní nájem, což je faktor, který negativně ovlivňuje jeho aktivitu. Bulharská pravoslavná obec 
uvádí jako jeden z důležitých problémů otázku získávání prostředků na dofinancování akcí, 
které pořádá, a také jejich personální pokrytí z řad dobrovolníků.  

Za velkou výzvu považují některé bulharské spolky omlazení členské základny, což souvisí 
s problémem zmíněným v předchozím odstavci. Explicitně na tuto skutečnost upozorňuje 
např. spolek příslušníků bulharské menšiny v Brně či Mostu. Nejen v menších obcích na 
severu Čech pozorují členové místních sdružení nezájem mladší generace o zapojení se do 
spolkové činnosti. Spolek Zaedno uvádí jako jeden ze svých hlavních cílů předávání znalostí 
o národní kultuře a tradic dětem a mládeži. Dále snahu o podpoření výuky jazyka a tím 
pádem zachování rozmanitosti národnostních kultur a jazyků v ČR. V dnešní době spatřuje 
velkou výzvu v popularizování multikulturalismu mezi širokou veřejností v ČR a směřování 
k potírání národnostní a rasové nesnášenlivosti a rasismu. Členové Spolku Zaedno také 
přišli s návrhem uspořádání většího festivalu národnostních menšin v ČR, který by mohl být 
zorganizován na základě kooperace sdružení všech národnostních menšin zastoupených 
v ČR, a jenž by majoritní společnosti představil život, tradice a kulturu národnostních menšin 
a jejich přínos České republice.  

Jako významné téma, které rezonuje napříč bulharskými spolky, byť nespadá a nemůže 
spadat do jejich kompetencí, se jeví otázka nejasného postavení občanů Bulharské 
republiky, kteří v posledních letech přijíždějí do ČR za prací. Často se stává, že se tito lidé 
stávají oběťmi nekalých praktik či vykořisťování ze strany zaměstnaneckých agentur 
a nenacházejí zastání u místních úřadů. Dalším diskutovaným jevem, který v určitém směru 
komplikuje agendu spolků je narůstající administrativní zátěž spojená s podáváním žádostí 
o grant a jejich následným vypořádáním. To v posledku může vést k tomu, že se sdružení 
budou omezovat ve své činnosti.  

Mezi bulharskými sdruženími nyní roste také snaha o překonání určitých historických 
antipatií. To se projevuje i zvýšenou mírou vzájemné spolupráce na některých projektech. Na 
druhou stranu je v tomto ohledu třeba ujít ještě značný kus cesty. Spolky jsou si však 
vědomy své nezastupitelné role v občanské společnosti a někteří jejich představitelé 
v současnosti apelují na větší spolupráci napříč národnostními menšinami, konkrétně např. 
v jasném představení přínosu národnostních menšin žijících v ČR pro majoritní společnost 
a celkový rozvoj ČR. Obecně lze říci, že bulharská komunita v ČR je všestranně aktivní 
a jednotlivá její sdružení se zabývají všemi aspekty společenského, kulturního či 
vzdělávacího rázu. Využívají k tomu naplno jak legislativního ukotvení národnostních menšin 
v právním rámci ČR, tak skutečnosti, že se mohou uplatňovat ve svobodné společnosti.  

Chorvatská menšina14 

Představitelé chorvatské národnostní menšiny zaznamenali v roce 2019 kontinuální růst 
povědomí o moravských Chorvatech v české veřejnosti, čehož si velmi váží. Podíl na této 
skutečnosti má několik faktorů, zejména však to, že práce členů menšiny, která byla 
realizována v minulých letech v souvislosti s dokumentací chorvatské menšiny, se stala 
snadno přístupnou pro veřejnost, také díky medializaci. Současně se podařilo postoupit ve 
výstavbě Muzea moravských Chorvatů v obci Jevišovka na jižní Moravě. 
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Velkou výzvu pro chorvatskou národnostní menšinu nadále představuje dokončení projektu 
Muzea moravských Chorvatů v Jevišovce, zejména pak zajištění financování jeho provozu 
včetně součinnosti s obcí. 

Maďarská menšina15 

Všechny organizace maďarské národnostní menšiny16 v České republice uspořádaly 
v březnu roku 2019 vzpomínkové akce při příležitosti 171. výročí maďarské revoluce z roku 
1848/49. Uskutečnil se také již tradiční pietní akt u pamětní desky Artura Görgeyho a byly 
položeny věnce u pamětní desky Jánose Esterházyho na  Motolském hřbitově. Pietním 
aktem byla v dubnu uctěna v Hazlově památka maďarských studentů a profesorů Technické 
univerzity v Budapešti, kteří tragicky zahynuli 11. dubna 1945. V listopadu 2019 se konalo již 
19. setkání národnostních menšin v Praze, které bylo věnováno otázce národnostních 
menšin v Československu v letech 1948 – 1989. Konference se zúčastnili již tradičně 
představitelé Svazu Maďarů žijících v českých zemích, Společnosti Artura Görgeyho, Spolku 
Jánose Esterházyho a Spolku maďarských lékařů a přírodovědců v ČR. Spolek maďarských 
lékařů a přírodovědců uspořádal v Praze v pořadí již III. konferenci ve spolupráci s KMTA 
(Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány - Nadace pro vyhledávání talentů v Karpatské 
kotlině), Ústavem farmakologie 2. LF UK Praha a Maďarským institutem v Praze.  

Svaz Maďarů s celostátní působností pokračoval v roce 2019 ve své činnosti ve stejných 
intencích jako v předcházejících letech. Nejvýznamnějším projektem jsou každoročně 
pořádané Dny maďarské kultury – prezentace a šíření maďarské kultury v českém prostředí, 
konané v několika městech v ČR (Praha, Brno, Ostrava, Teplice a Lovosice). Cílem je 
prohloubení identity maďarské menšiny, udržování kulturních tradic, prezentace a šíření 
maďarské kultury v českém prostředí. Dále pokračovala realizace projektu Kulturní, 
informační a dokumentační činnost maďarské menšiny v ČR, zaměřená na zachování 
jazykové a národnostní kultury, uspokojení specifických kulturních potřeb, poznávání 
a rozvíjení vzájemných česko - maďarských kulturních vztahů a též přiblížení kulturních 
hodnot maďarského národa českým spoluobčanům. Významným momentem života Svazu 
Maďarů žijících v českých zemích je již tradiční třídenní vzdělávací tábor, konaný 
v posledním srpnovém týdnu, tentokrát s  bohatou zahraniční účastí přednášejících 
z Maďarska, Sedmihradska a Podkarpatské Ukrajiny. V česko-maďarských vztazích je 
významnou akcí tradiční Pražský maďarský ples, navštěvovaný v hojném počtu i českými 
účastníky. S mimořádně velkou odezvou se setkala výstava světoznámého fotografa 
Roberta Vana s názvem Vzpomínky a následná beseda. Výstavu ve spolupráci 
s Maďarským institutem v Praze organizoval pražský pobočný spolek Svazu Maďarů. 
Účastníci výstavy a besedy zaplnili hlavní sál Maďarského institutu. S týdenní frekvencí 
probíhaly v roce 2019 katolické mše v kostele Sv. Jindřicha a reformované bohoslužby 
v Klimentské ulici č. 18 v Praze. 

I v roce 2019 úspěšně pokračovaly tzv. dětské dny konané s dvouměsíční frekvencí, které 
organizoval pobočný spolek Ostrava (masopustní oslavy, velikonoční besídka, den dětí, 
adventní zvyky). V pobočném spolku Lovosice od začátku roku opět probíhaly s týdenní 

                                                 
15

 Podklady ke zpracování textu poskytla Anna Rákóczi, členka Rady. 
16

 V roce 2019 maďarskou menšinu reprezentovaly organizace Svaz Maďarů žijících v českých 
zemích, z. s., dále Spolek Iglice, Spolek maďarských lékařů a přírodovědců v ČR, Společnost Artura 
Görgeyho, Spolek Jánose Esterházyho, Nadace Rákóczi, politicko-občanské hnutí Coexistentia-
Soužití – Maďarská sekce, Česko-maďarská obchodní komora, Maďarská katolická fara v Praze 
a pražská obec Maďarské reformované církve. Kromě těchto organizací aktivně působí dva maďarské 
studentské spolky: Spolek Endre Adyho v Praze (AED) a Spolek Ference Kazinczyho (KAFEDIK) 
v Brně. Tyto spolky sdružují v uvedených městech vysokoškolské studenty maďarské národnosti, ve 
většině případů se jedná o občany Slovenské republiky. Studentské spolky aktivně spolupracují 
s ostatními, již zmíněnými maďarskými organizacemi.  
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frekvencí kurzy maďarského jazyka pro děti a dospělé. Mimořádně dobře se daří práci 
s dětmi předškolního i školního věku, zaměřené hlavně na osvojení a zdokonalení 
maďarského jazyka, kterou zajišťuje Spolek Iglice. Pro děti předškolního a školního věku 
Spolek Iglice pravidelně připravuje bohatý program, loutková představení, setkání se 
spisovateli dětské literatury, netradiční historické a jazykové přednášky, workshop 
fotografování s mobilem pro juniory, masopustní besídku, letní tábor pro děti, koncerty, 
rodinné víkendy atd. Tradičně se také konal Operetní večer v Lovosicích, kterého se kromě 
místních obyvatel a členů pobočného spolku zúčastnili i členové Svazu Maďarů žijících 
v českých zemích z Prahy, Plzně a Teplic. 

Maďarská národnostní menšina představuje v českých zemích tradiční a konsolidovanou 
menšinu. Přesto se v roce 2019 potýkala s určitými problémy spojenými s dotačním řízením. 
V prvních měsících roku 2019 se maďarská národnostní menšina kvůli opožděnému 
přidělení dotací potýkala se značnými finančními problémy. 

Německá menšina17 

Shromáždění německých spolků v České republice, z.s. v roce 2019 úspěšně realizovalo 
110 větších i menších projektů, které přispěly k rozvoji německé národnostní menšiny a také 
ke zlepšení česko-německých vztahů v širším pojetí. V roce 2019 úspěšně proběhly volby do 
Shromáždění německých spolků na další volební období let 2019-2022. Představitelé 
německé národnostní menšiny se v roce 2019 aktivně podíleli na pokračování projektu 
ochrany opuštěných německých hrobů na hřbitovech ČR a 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. V roce 2019 vznikla také z iniciativy německé národnostní 
menšiny Pracovní skupina k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka částí III 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (při Radě). 

Za aktuální výzvu německá národnostní menšina považuje posílení identity u střední 
a mladší generace, která byla násilně potlačena v důsledku historického vývoje v letech 
1945-1989. Německá národnostní menšina bude nadále usilovat o posilování členské 
základny svých spolků střední a mladší generací a možnost zavedení výuky německého 
jazyka jako prvního cizího jazyka na základních školách.  
 
Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR vytvořil v roce 2019 pozitivní ohniska šíření 
kulturních tradic, obnovy památek a paměti kraje a navázal na často přerušené tradice rodin 
s německými kořeny i sociální a komunitní vazby. Směrem navenek si dokázal během let 
vypracovat dobré vztahy s majoritní českou veřejností, školami, muzei, obcemi a kraji. 
Vrcholnou akcí byla v roce 2019 oslava padesátého jubilea od založení spolku, která se 
konala 22. června 2019 v Praze ve Strahovském klášteře za účasti významných hostů z ČR, 
Německa a Rakouska.  V roce 2019 spolek vyřešil otázku nového republikového předsedy. 
Za odstupující Irenu Novákovou byl zvolen Jiří Vidím z Prahy. Ten osobně navštívil všechny 
místní skupiny spolku, seznámil se s jejich problematikou, pomohl řešit některé komunikační 
potíže a zaujal vstřícný postoj i k jiným organizacím německé menšiny v ČR. 

Za dlouhodobý problém všech spolků německé národnostní menšiny v ČR považuje Spolek 
Němců a přátel německé kultury v ČR územní rozptyl členů, zvyšující se průměrný věk 
a snižující se sebereflexi o příslušnosti k německé menšině. Problémem také je, že vedoucí 
místních spolků se oprávněně obávají projektové práce a její administrativní náročnosti, 
neboť se jedná o dobrovolnou činnost, která je vykonávána po práci a často po nocích. 
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 Podklady ke zpracování první části textu poskytl Martin Dzingel, člen Rady. Druhá část textu byla 
zpracována na základě podkladů zaslaných Petrem Rojíkem, druhým zástupcem za německou 
menšinu v Radě. 
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Ministerští a vládní úředníci zastoupení v Radě by se měli zasadit o podstatné zjednodušení 
a změkčení dotačních pravidel, především v oblasti financování a účetnictví.  

Polská menšina18 

Polská menšina je velmi dobře zorganizovaná, úlohu hlasatele polských zájmů plní Kongres 
Poláků v ČR, z.s., který sdružuje téměř 30 spolků. Během roku 2019 realizovala polská 
menšina desítky projektů, největší polská organizace Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, 
z.s. se zaměřuje na kulturní projekty, Matice školská a Harcerstwo na projekty související 
s dětmi a mládeží a Polská společnost turisticko-sportovní „Beskid Śląski“ na projekty 
sportovní. 

Kongres Poláků v ČR, z.s., stejně jako v minulých letech, i v roce 2019 úspěšně zorganizoval 
Školu v přírodě nad Baltem. Díky této akci každoročně tráví na 200 žáků sedmých tříd 
polských základních škol dva týdny u Baltského moře. Ubytování je v moderním středisku 
Vis v obci Jastrzębia Góra. Program je velmi bohatý, každý druhý den se koná výlet 
(Westerplatte, Gdaňsk, Hel, Łeba, Słowiński Park Narodowy, Rozewie a další). Žáci si 
osvojují živý polský jazyk a mají možnost poznat přírodní a kulturní bohatství severní části 
Polska. Dvě třetiny nákladů bývají pokryty z příspěvků a dotací, zejména Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a polského Ministerstva zahraničí nebo polského sdružení 
krajanů Stowarzyszenie Wspólnota Polska.  

Další významnou akcí roku 2019 byl Balíček pro prvňáčky, kdy všichni žáci prvních tříd 
polských základních škol obdrželi balíček se školní aktovkou, školními potřebami 
a hodnotnými knihami v polském jazyce. Jedná se o společný projekt Kongresu Poláků 
v ČR, z.s., Matice školské, Pedagogického centra pro polské národnostní školství, Sdružení 
polských učitelů a polské nadace Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“. 

Dokumentační středisko Kongresu Poláků v ČR, z.s. v roce 2019 zorganizovalo cca 10 
výstav. Sbírkový fond střediska byl využít v mnoha regionálních publikacích a v desítkách 
článků v regionálním tisku. Během roku navštíví středisko téměř 300 návštěvníků. 

Kongres Poláků v ČR, z.s. již téměř 20 let podporuje polské knihkupectví v Českém Těšíně. 
Knihkupectví v prostorách ve vlastnictví Kongresu může existovat jen díky výjimečnému, 
obrovskému zapojení manželů Dany a Zenona Wirthových, kteří knihkupectví vedou. Ve 
velkém služby využívají zejména polské školy. Knihkupectví je dobře vybaveno a jako 
ambasador polské čtenářské kultury je chloubou polské knihy na území ČR. 

Již několik let není možné dle výkladového stanoviska Ministerstva vnitra provádět svatební 
obřady příslušníků polské národnostní menšiny v polském jazyce. Na tento problém 
opakovaně upozorňovali zástupci polské národnostní menšiny na zasedáních Rady. Dle 
názoru představitelů polské národnostní menšiny je na místě upravit příslušné právní 
předpisy, aby v obcích, kde je splněna podmínka desetiprocentního zastoupení občanů 
polské národnosti, bylo možné obřady v jazyce národnostní menšiny provádět.  

Na základě občanského podnětu se Kongres Poláků v ČR, z.s. zabývá možností realizace 
jednotného označení škol s polským vyučovacím jazykem. Podnět reaguje na skutečnost, že 
v pojmenování polských škol není ke dnešnímu dni zaveden žádný sjednocující systém, 
a proto má téměř každá škola jiný název (např. polská základní škola, škola s polským 
jazykem vyučovacím apod.). Součásti podnětu byla rozsáhlá analýza, téma je tak ve fázi 
příprav a konzultací. Kongres Poláků v ČR, z.s. se bude problematice nadále věnovat 
i s případnou podporou Rady.  
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 Podklady ke zpracování textu poskytl Dariusz Branny, člen Rady. 
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Romská menšina 

Nebyly dodány podklady ke zpracování. Situací romské menšiny se však komplexně zabývá 
výroční Zpráva o stavu romské menšiny, která bude publikována na webových stránkách 
vlády.19 

Rusínská menšina20 

Rok 2019 byl jubilejním rokem připojení Podkarpatské Rusi k Československu. Rusínská 
národnostní menšina si toto výročí připomněla celou řadou kulturně společenských 
a edičních aktivit, resp. k němu směřovala některé své akce a usilovala, aby akcentovaly 
aktuální souvislosti historie se současností.  

Mezi významné akce patřila v lednu roku 2019 končící výstava Spřízněni volbou v Národní 
knihově v Praze, obsahově zaměřená na podkarpatoruské a rusínské inspirace v českém 
umění a kultuře. Ohlasy z návštěvní knihy výstavy byly publikovány v časopise Podkarpatská 
Rus 1/2019. Další akcí byla výstava krajinomaleb rusínského malíře Jurije Firjaka žijícího 
v České republice. Konala se v galerii Domu národnostních menšin v Praze. Vernisáž se 
uskutečnila 15. května 2019 za hojné účasti publika a byla spojena s kulturním programem; 
zazpívaly soubory Skejušan a Kantar, tvorbu J. Firjaka představil malíř Filip Kudrnáč. 
V Domě národnostních menšin byla prezentována kniha Československý svět v Karpatech 
za účasti autora Vladimíra Kušteka.  

Dne 1. června 2019 se konala pravidelná členská beseda Společnosti přátel Podkarpatské 
Rusi (dále jen „SPPR“), na níž byla zhodnocena činnost v uplynulém období, projednány 
příští plány a zvolen nový výkonný výbor a revizní komise. SPPR vydala v roce 2019 
publikaci mladé autorky Barbory Zavadilové Má rusínská vyšívanka, autorky s rusínskými 
kořeny, k níž načerpala podněty během svého několikaměsíčního pobytu na Podkarpatsku. 
Kniha je poutavou literární reportáží o současném životě v Zakarpatské oblasti, prokládané 
životním příběhem autorčiny rusínské babičky. Ediční řadu SPPR obohatila v závěru roku 
rovněž další kniha, paměti Antonína Moťoviče Za našimi zády tekla řeka. Dněstr. Lékař 
narozený v Chustu přežil holocaust, vystudoval medicínu v Praze a léta pracoval 
v Thomayerově nemocnici v Krči, posléze emigroval do Izraele. Obě výše zmíněné publikace 
lze považovat za úspěch nejen pro svoji literární úroveň, ale i pro karpatoruské kořeny autorů 
a také proto, že jsou svým způsobem objevné. Bára Zavadilová touto knížkou debutuje jako 
literární autorka, MUDr. Moťovič rovněž, jelikož své paměti dosud nikde nevydal. Společně 
s Akademií národnostních menšin připravila SPPR dne 4. prosince 2019 kulatý stůl na téma 
Podkarpatská Rus a Rusíni v Československu a v českých zemích. V průběhu roku se SPPR 
podílela na dalších aktivitách, např. na odborném semináři připraveném Národním archivem 
na podkarpatoruské téma; na slavnosti k výročí připojení Podkarpatské Rusi k ČSR 
v Bratislavě pořádané Spolkem rusínské inteligence Slovenska, na obdobné slavnosti 
v Užhorodě (společně s Masarykovým demokratickým hnutím) a na výstavě o Rusínech 
v Hodonínském muzeu. K ediční činnosti je možné ještě poznamenat, že pravidelně vychází 
už téměř 30 let časopis Podkarpatská Rus, věnovaný aktuálním událostem, ale i historii 
a kultuře.   

Rusínská národnostní menšina a rovněž Společnost přátel Podkarpatské Rusi se bohužel 
potýká s generačními problémy. Původní v Česku žijící rusínská populace stárne a odchází, 
mladí lidé přibývají jen zvolna. Přesto je možné pozorovat, že se někteří mladí lidé aktivně 
k rusínské národnosti hlásí. Jedná se především o vysokoškoláky a rovněž o Rusíny 
z východních oblastí Slovenska. V této souvislosti je třeba poznamenat, že v Česku žije, 
pracuje a studuje mnoho, možná desítky tisíc Rusínů ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kteří 
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 Zprávy za předchozí roky jsou dostupné na  http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=85.  
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 Podklady ke zpracování textu poskytla Dagmar Březinová, členka Rady. 
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se však již považují za Ukrajince. Tito lidé však nemají české státní občanství a z hlediska 
menšinového zákona je tedy nelze považovat za součást rusínské národnostní menšiny.   

Ruská menšina  

V roce 2019 jednotlivé spolky ruské národnostní menšiny navzájem nespolupracovaly, 
podobně jako v minulých letech. To se projevilo i na charakteru podkladů zaslaných pro 
Zprávu za rok 2019. Sekretariát Rady obdržel reflexe, pro které je charakteristická především 
různá interpretace dějin i rozdílné pojetí historických osobností Ruska. Podklady ke 
zpracování zaslaly spolky Ruská tradice, z.s.; Kozácké sdružení VSČzS, z.s.; Ruský kulturní 
a osvětový spolek na Moravě, z.s.; Kulturus, z.s.; K2e, z.s.; Česko-ruské divadlo KS, z.s.; 
Dědictví a tradice, z.s. a SAMBO, z.s. 

Členové Ruské tradice, z.s. v roce 2019 proplatili z vlastních zdrojů nájem hrobů na 
Olšanských hřbitovech v Praze na dalších deset let. Jedná se o hroby významných 
osobností v nekropoli ruské emigrace, tj. těch, kteří přišli do Československa na pozvání 
Masarykovy Ruské pomocné akce, a které má ve vlastní péči Ruská tradice, z.s. Ze zbylých 
prostředků se na témže pohřebišti podařilo zrestaurovat a opravit několik hrobů, které již 
vykazovaly potřebu sanace. V obci Osov spolek na vlastní náklady postavil již druhý pomník 
vojínům Ruské osvobozenecké armády, kteří padli během osvobozování této obce na konci 
2. světové války. 
 
Kozácké sdružení VSČzS, z.s. v roce 2019 úspěšně realizovalo historické a kulturní aktivity. 
Mezi největší a nejvýznamnější každoroční akce patřilo v roce 2019 Vánoční setkání 
s kozáky; Kozácký bál;  Master Class – kozácká bojová umění; Kozácké letní bivaky; výstava 
„Revoluční rok 1917 a osudy kozáctva“; Dny kozácké kultury na Slovensku; Mezinárodní 
festival Pokrova na Vltavě nebo Atamanská Jolka. Kromě výše uvedených velkých akcí mělo 
sdružení i další bohatou spolkovou činnost pro své členy a akce spolupořádané s dalšími 
partnery. V roce 2019 sdružení také úspěšně otevřelo novou kancelář a zahájilo práce 
k vydání CD svého folklorního souboru. 

Rok 2019 prožil Ruský kulturní a osvětový spolek na Moravě, z.s. (dále jen „RKOSM“) ve 
znamení 11. ročníku kulturního festivalu Ruské jaro na Moravě. Z tradičních  aktivit se 
uskutečnila přednáška o ruských svátcích v městských knihovnách Valtice a Sedlec. 
RKOSM se zúčastnil několika mezinárodních festivalů mládeže ruského původu z celého 
světa, které organizuje Ruská federace. Děti z Brna byly v srpnu v Artěku - mezinárodním 
letním středisku na Černém moři. K 75.výročí dukelské operace spolek vydal knihu Cesta 
k Dukle, plná potu, bláta a krve..., která byla pokřtěna 17. září 2019 v budově konzulátu 
Ruské federace v Brně. RKOSM úspěšně pokračuje v realizaci vzdělávacího 
projektu doplňkového vzdělání Škola ruského jazyka a kultury pro děti krajanů a děti 
z českých rodin. 31. října 2019 se v Praze  konalo slavnostní předávání mezinárodní ceny 
Stříbrný lukostřelec. RKOSM byl již počtvrté vyznamenán diplomem této prestižní soutěže. 
V listopadu 2019 se RKOSM podílel spolu s brněnskou konzervatoří na organizaci 
slavnostního koncertu ke Dni národní jednoty Ruska. Česká televize Ostrava natočila 
reportáž o RKOSM, která byla vysílána v rámci pořadu Sousedé dne 31. ledna 2019.  
  
Připomenutí významných historických událostí se v roce 2019 věnoval spolek Kulturus, z.s. 
Celkem realizoval 14 kulturních akcí s vysokou účastí veřejnosti, které se týkaly především 
pojetí role jednotlivce v dějinných událostech a střízlivé interpretace vlastní minulosti Ruska. 
Přehled všech aktivit spolku Kulturus, z.s. je uveden v příloze Zprávy. 

V roce 2019 zahájil svoji činnost nový ruský spolek K2e, z.s., který celoročně provozuje 
činnost divadelního studia Škola. Škola je dětským divadelním studiem v ruském jazyce. 
Soubor zachovává tradice herecké školy K. S. Stanislavského a propaguje literaturu. Děti se 
učí techniky herectví, zpěvu a pohybu pod vedením divadelních odborníků. Studio má 
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v repertoáru několik představení, která se konají v pražských divadlech. Děti mají možnost 
se seznámit i s tvorbou českých a ruských básníků a spisovatelů.  

Ruské divadlo pro děti a mládež provozuje také spolek Česko-ruské divadlo KS, z.s. - 
Krásnyj Sarafán. Krásnyj Sarafán byl založen v Praze v roce 2004 a svoji činnost vykonával 
v rámci sdružení Ruská tradice, z.s. V roce 2019 se divadlo osamostatnilo a vznikl zapsaný 
spolek ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS. V roce 2020 divadlo plánuje premiéru představení 
Zlatý klíč aneb dobrodružství Buratina podle pohádky ruského spisovatele A. N. Tolstého, 
které je úpravou pohádky Dobrodružství Pinokkia, a to pro mladší skupinu účinkujících.  

Spolek Dědictví a tradice, z.s. založila v roce 2018 Elena Sorokina, která je organizátorkou 
ceny v oblasti rozvoje česko-ruských vztahů s názvem Stříbrný Lukostřelec – Česká 
republika, místopředsedkyní Koordinační rady ruských krajanů v České republice 
a šéfredaktorkou časopisu Pramen určeného pro obyvatele a návštěvníky České republiky. 
V roce 2019 se konal již čtvrtý ročník slavnostního vyhlášení cen, a to v Tereziánském sále 
Břevnovského kláštera. Hlavním cílem soutěže je podpora a propagace projektů, jež 
napomáhají efektivní komunikaci mezi Českou republikou a Ruskou federací. Spolek 
Dědictví a tradice každoročně pořádá v Mariánských Lázních také akci Vánoční stromeček 
s nadílkou pro děti, které se účastní rodiče s dětmi menšinového i většinového obyvatelstva. 
Akce proběhla 7. ledna 2019 a její součástí byla i ranní bohoslužba v pravoslavném chrámu 
sv. Vladimíra. 

Ruský sportovní klub Sambo, z.s. a jeho svěřenci slaví úspěchy na mistrovství Evropy 
i mistrovství světa. Klub bojového umění samba v únoru zorganizoval turnaj Stráž paměti 
2019: Memoriál Nikolaje Koblikova. Jedná se o turnaj, který byl věnován Dnu Vítezství 
v květnu 2019 a následně proběhl Memoriál Nikolaje Martynova v září 2019. Těchto akcí, 
během kterých se hovořilo rusky, se zúčastnily hlavně rodiny s dětmi. Účastníci také položili 
květiny na hroby padlých vojáků na Olšanském hřbitově a na hřbitově v Praze na Chodově. 

Řecká menšina21 

I v roce 2019 se podařilo Asociaci řeckých obcí v ČR, z.s. nadále zajišťovat výuku řečtiny pro 
děti, a to s finanční podporou Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje. Úspěšně 
proběhla také vystoupení tanečních souborů Antigoni (Krnov), Evros (Javorník), Kaliopi 
(Šumperk), Nea Elpida (Karviná) a Prometeus (Brno) na desítkách akcí v rámci ČR 
i v Polsku. S velkým úspěchem se setkalo uvedení dokumentárního filmu Dva životy, dvě 
kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. Film 
vytvořil nadační fond Hellenika ve spolupráci s Etnografickým ústavem Moravského 
zemského muzea. Tento film získal zároveň hlavní cenu ČERNÝ JANEK za objevné 
zpracování osudů řecké minority. 1. září 2019 zamířil dokument do japonského Kjóta na 
25. generální konferenci Mezinárodní rady muzeí ICOM, která se konala pod názvem 
Budoucnost tradice. Film vznikl k 70. výročí příchodu Řeků do Československa jako 
doprovodný dokument ke stejnomenné výstavě s finanční podporou Jihomoravského kraje 
a Statutárního města Brna. Lyceum Řekyň v České republice získalo Výroční cenu 
nadačního fondu Hellenika za pěstování tradic a folklorního umění řecké menšiny žijící 
v České republice v letech 2000–2019. Cena byla Lyceu Řekyň v České republice udělena 
za to, že je přítomné všude, kde existuje helénismus, a to nejen tím, že přináší atmosféru 
Řecka do každého, byť vzdáleného, koutu světa, ale i tím, že hraje prvořadou úlohu 
v šíření řeckých tradic. Lyceum společně s nadačním fondem Hellenika realizovalo 
desetiletý cyklus Regiony Řecka a nyní program Tradice Řecka, úzce spolupracuje i na 
programu Vzdělávání a pohybu pro jednotlivce i rodinu Athéna a v neposlední řadě 
předsedkyně Lycea je spoluautorkou námětu dokumentárního filmu Dva životy, dvě kultury, 
dvě země, zmíněného výše. 

                                                 
21

 Podklady ke zpracování textu poskytl Adriano Mandilas, člen Rady. 



18 
 

Významnou výzvou pro řeckou národnostní menšinu nadále zústává zajištění výuky 
řeckého jazyka pro děti. Jde o udržení a rozšíření stávajících programů podpory. Podobně 
jde i o zajištění financování a udržení programů podpory národnostních menšin jako jsou 
např. folklórní aktivity, propagace moderní kultury, podpora periodik, menšinových médií 
a informačních zdrojů. Další výzvou je zapojení nově příchozích Řeků do činnosti 
menšinových organizací. 

Řecká národnostní  menšina by uvítala, aby Úřad vlády ČR zprostředkovával a zajišťoval 
vzdělávací semináře zaměřené například na dotační řízení, fundraising, projektové řízení 
apod. Cílem tohoto vzdělávání by byla profesionalizace činnosti menšinových spolků, resp. 
profesionalizace jejich představitelů. Odměňování činnosti menšinových spolků by mělo být 
hrazeno z dotačních titulů.  

Slovenská menšina22 

V roce 2019 pokračovaly všechny velké projekty slovenské národnostní menšiny, včetně 
provozování Slovenského domu v Praze, zřízeného s podporou České i Slovenské republiky. 
Rovněž se podařila integrace v případě slovenských národnostních časopisů. Časopis 
Korene byl vydáván formou přílohy časopisu Slovenské dotyky, časopis Listy vycházel 
nadále samostatně.  

Mezi hlavní problémy slovenské národnostní menšiny dlouhodobě patří postupné snižování 
srozumitelnosti slovenštiny u nejmladší generace obyvatel České republiky, především 
v západních regionech státu. Příčinu je možné spatřovat v nedostatečném zastoupení 
slovenštiny ve sdělovacích prostředcích, především veřejnoprávních, jakož i v nastavení 
vzdělávacího procesu na českých školách. Dalším důvodem je neexistence slovenského 
školství, které je sice formálně ošetřeno legislativní cestou, ovšem není ze strany státu a škol 
aktivně nabízeno. Poslední základní škola s vyučovacím jazykem slovenským zanikla 
v Karviné-Mizerově již v roce 2000 pro nedostatečný zájem dětí, resp. jejich rodičů, ovšem 
zájem o školy česko-slovenského charakteru by dle poznatků představitelů slovenské 
národnostní menšiny existoval. Především existuje zájem o slovenské mateřské školy. 
V neposlední řadě je problémem nízký a v posledních letech snižující se objem grantové 
podpory menšinových aktivit, zvláště v oblasti podpory rozšiřování a přijímání informací 
v jazycích národnostních menšin. Řešení se nabízí v trpělivém dialogu s médii veřejné 
služby, mírných změnách v obsahu vzdělávání v hodinách českého jazyka a literatury, 
případně i v jiných předmětech, v aktivnějším zjišťování zájmu o vzdělávání ve slovenštině, 
obzvláště předškolní vzdělávání, a v navyšování grantové podpory, přičemž poslední se 
i plánuje. 

Hlavní výzvou pro slovenskou národnostní menšinu je zabezpečit v rámci života menšiny 
generační přenos, tedy přitáhnout mladé lidi k práci pro menšinu, a brzdit proces ztráty 
srozumitelnosti slovenštiny. Akademický spolek Detvan, z.s. navrhuje rovněž podpořit 
studentské výměny, a to již od střední školy. 

*** 

Slovenské spolky venujúce sa činnosti zameranej na kultúrne, vzdelávacie, spoločenské 
a iné potreby slovenskej menšiny v ČR pokračovali v ďalej neprerušene vo svojich aktivitách, 
čo je možné považovať istým spôsobom za úspech, ale skôr za ich prirodzenú potrebu 
a  dôvod ich existencie. 

Naďalej pretrváva polarizácia slovenskej menšiny, ktorá sa  prejavila aj pri voľbe zástupcov 
slovenskej menšiny do Rady. Slovenská menšina je už od roku 2005 rozdelená do dvoch 
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zoskupení – prvá patrí  k pôvodnému Fóru slovenských  aktivít (FOSA): Limbora, Etnica, 
KSK, DOMUS SM v SR, Detvan, Evanjelická cirka, BONA FIDE, Slovensko - česká 
spoločnosť, Zväz Slovákov v ČR, Čierna labuť a Obec Slovákov v Prahe. Toto zoskupenie 
podporuje Som v Prahe.cz, Slovensko-česká scéna, ROS Brno, Hradec Králové. Uvedené 
spolky spolupracujú na kultúrnych programoch, zdieľajú spoločné priestory23. Druhá časť 
slovenských spolkov súvisí s tzv. „Slovenským domom“. V roku 2014 došlo k jeho otvoreniu 
a prevodu značných dotácií zo slovenskej a českej strany na Slovensko-český klub. Tento 
klub je hlavným organizátorom nového Slovenského fóra, do ktorého patrí hlavne Slovensko-
český klub, Obec Slovákov v ČR, Spolok M. R. Štefánika, Skupina priamych účastníkov SNP 
a aj ďalšie. Tieto dve zoskupenia spolu nespolupracujú. Situáciu v slovenskej menšine táto 
podpora nezlepšila, naopak rozpory trvajú a prehĺbili sa. Tento priestor je vo vlastníctve 
jedného subjektu Slovensko-Českého klubu. Absurdné v tomto kontexte je tvrdenie, že je to 
dom všetkých slovenských spolkov. Aktivity vo SD prakticky kopírujú alebo dopĺňajú činnosť 
a aktivity už dávno existujúceho Slovenského inštitútu. Tvorcovia projektu SD tvrdili pri jeho 
vzniku, že jeho financovanie je zabezpečené a nebude nijako konkurovať existujúcim 
slovenským spolkom. Skutočnosť je opačná - finančné zabezpečenie neexistuje a Slovenský 
dom žiada o podporu na svoje režijné a ďalšie náklady zo všetkých možných grantových 
zdrojov. Spôsob komunikácie a spolupráce medzi spolky FOSA a spolky okolo SD prakticky 
neexistuje.  

Výzvou je zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi všetkými spolkami hlavne pri aktivitách 
smerujúcich k prospechu príslušníkov celej slovenskej menšiny. Podpora Úradu vlády bude  
pri nich veľmi užitočná. Od Rady očakávame pomoc pri rozšírení rozhlasového vysielania 
v ČRo pre slovenskú menšinu a tiež pomoc pri realizácii programov v TV venovaných 
národnostným menšinám celoplošne. 

Srbská menšina24 

Jeden z velkých cílů souboru Srbského kulturního spolku Radost bylo připravit a každoročně 
uskutečnit velké výroční vystoupení. Vystoupení v roce 2019 sledovalo přibližně 350 diváků, 
kteří měli možnost poslechnout si nejlepší srbské národní písně a podívat se na tradiční 
tance. Spolek také už tradičně organizoval veřejnou zkoušku, kde se prezentovaly všechny 
jeho folklorní soubory a také děti ze školy srbského jazyka. V roce 2019 Srbský kulturní 
spolek Radost také rozšířil své řady o nové členy. 

V březnu roku 2019 byl založen spolek Rodoljub, z.s., který v průběhu roku 2019 
natočil dokumentárně-hraný film s názvem SEDM TISÍC DUŠÍ. Film se odehrává v době 
1. světové války a zachycuje historii České republiky a Republiky Srbsko. Na natáčení se 
podílelo 15 českých amatérských herců a asi 30 srbských občanů, kteří trvale žijí v České 
republice, stejně jako několik členů Srbského kulturního spolku Radost. Film byl dokončen 
v únoru 2020. Pražská premiéra byla plánována na březen 2020.  Spolek Luka Praha se 
v roce 2019 věnoval překladatelské činnosti významných srbských autorů do češtiny. 
Zároveň zorganizoval dva významné kulturní počiny. Prvním byl koncert nejznámější srbské 
rockové skupiny Momčilo Bajagić a jeho kapela. Druhým pak výstava v muzeu Karlova 
mostu Promocije města Novi Sad – jako hlavního evropského kulturního města roku 2020. 
Spolek Vidovdan z Karlových Varů zorganizoval k uctění památky srbských zajatců 
z 1. světové války každoroční setkání za účasti vojenské a politické srbské delegace. Pietní 
akt se konal na místě zajateckého tábora u pomníku a v mauzoleu v Jindřichovicích na 
Sokolovsku. Obří zajatecký tábor byl jedním z největších na území tehdejší rakouské 
monarchie. 

Srbské sdružení sv. Sáva, z.s. uspořádalo ve dnech 4. – 30. listopadu 2019 v prostoru 
Ministerstva kultury v Nosticově paláci v Praze IX. Dny srbské kultury. Součástí Dnů srbské 
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kultury byly dvě výstavy. První výstava byla tvořena obrazy Vladana Randjeloviće v Nosticově 
paláci, druhá, pod názvem Válečná cesta Moravské divize se konala v Nové radnici Magistrátu 
hl. m. Prahy. V rámci Dnů srbské kultury proběhla také celá řada přednášek a literárních 
programů. 

Velkou výzvu pro srbskou národnostní menšinu představuje získání většího prostoru pro 
zkoušky tanečních souborů. Kancelář srbské menšiny v Domě národnostních menšin je pro 
všechny současné srbské aktivity prostorově také nedostačující. Zajištění adekvátního 
prostoru pro současné a budoucí aktivity srbských spolků je považována za velice důležitý 
úkol. Distribuce časopisu Srpska reč, který vydává Spolek sv. Sava, není uspokojivá a drtivá 
většina příslušníků srbské národnostní menšiny žijících v ČR k němu nemá přístup. Mladí 
lidé již v dnešní době nemají zájem o tištěný časopis, upřednostňují elektronická média.  

Ukrajinská menšina25 

Významnou událostí v životě ukrajinské národnostní menšiny se v roce 2019 stala registrace 
Evropského kongresu Ukrajinců, z.s. (EKU) v Praze. Představitelé menšiny nadále pokládají 
za smysluplné pokračovat ve spolupráci s evropskými ukrajinskými diasporami a kladou si za 
cíl komunikovat v rámci EKU i s evropským společenstvím. Přesun centra EKU z Budapešti 
do Prahy je potvrzením výborných organizačních schopností spolků ukrajinské národnostní 
menšiny v České republice.  

V rámci jednotlivých spolků je koordinováno mimoškolní vzdělávání žáků ukrajinského 
původu. Za úspěch lze považovat udržení chodu několika sobotních škol (2x v Praze 
(celkem cca 100 žáků), 1x v Brně (cca 30 žáků), 1x v Hradci Králové (cca 20 žáků) a dalších 
organizovaných kroužků se zaměřením na výuku ukrajinštiny a hudby, jako např. v Mladé 
Boleslavi a Mělníku (celkem cca 40 dětí). Jednotlivé spolky spolu navzájem komunikují, 
spoluorganizují řadu akcí s dalšími neziskovými organizacemi, s městskými částmi, kraji, 
podílí se na prezentaci ukrajinské kultury v ČR, ale také na integraci nově příchozích 
Ukrajinců do ČR. Vzájemná komunikace mezi organizacemi probíhá prostřednictvím 
běžných komunikačních prostředků, vč. sociálních sítí (existuje celá řada profilů). Činnost 
ukrajinských organizací byla v roce 2019 ovlivněna nadále trvajícím konfliktem ve východní 
části Ukrajiny, byl kladen důraz na humanitární pomoc Ukrajině a dobrovolnické činnosti. 
Jednotlivé kulturní akce menšiny byly věnovány tomuto tématu. Jednalo se o koncerty, 
vystoupení i mírové pochody.  

Financování u jednotlivých organizací bývá různé. Částečně menšina čerpá z dotací v rámci 
vyhlašovaných programů ústředních a místních orgánů, financování může zajišťovat také 
z vlastních zdrojů. Díky zdrojům z Velvyslanectví Ukrajiny v ČR pokračoval projekt obnovy 
některých významných ukrajinských hrobů v ČR (např. Olšanské hřbitovy v Praze, centrální 
hřbitov v Brně, hřbitovy v Poděbradech, Liberci aj.). Byly realizovány také další kulturní 
projekty ukrajinských organizací, např. filmový festival ukrajinského filmu. V této souvislosti je 
vhodné zmínit velký nárůst akcí s ukrajinskými tématy (debaty, koncerty, veřejná vystoupení 
aj.), pořádaných českým neziskovým sektorem, bezesporu také díky aktuální situaci na 
Ukrajině.   

Jako velmi dobrou je třeba hodnotit spolupráci s Domem národnostních menšin v Praze či 
spolupráci se spolkem Limbora v rámci festivalu Praha srdce národů, např. vystoupení 
taneční skupiny Džerelo, vystoupení dětí ze spolků Berehynja (Svitoč), Krok, Erudyt, 
hudebních skupin Ignis, Marolja aj. K větším akcím pořádaných s městskou částí patří např. 
Velikonoce na Praze 4, Zažít město jinak aj. Za společný počin a úspěšnou spolupráci všech 
národnostních menšin, Rady, jednotlivých ministerstev a veřejnoprávních institucí lze označit 

                                                 
25

 Podklady ke zpracování textu poskytl Bohdan Rajčinec, člen Rady. 
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pokračování programu Českého rozhlasu Plus Mezi námi, popř. pořady o národnostních 
menšinách v České televizi. 

Ukrajinská národnostní menšina pozitivně vnímá dlouholetý proces zlepšování postavení 
Ukrajinců v ČR a obecného vnímání menšiny jakožto přirozené součásti majority. Zlepšení je 
patrné i v oblasti informovanosti majority i zaměstnávání cizinců. Ukrajinská národnostní 
menšina se nemůže vyhnout dotazům týkajících se této oblasti, resp. stížnostem, sporům, 
které dotčené skupiny mohou tížit. Představitelé národnostní menšiny zaznamenávají 
občasné projevy xenofobie vůči Ukrajincům žijícím v ČR. Je proto vhodné dále pokračovat 
ve spolkové činnosti, která kromě jiného může vyzdvihnout pozitiva česko-ukrajinské 
vzájemnosti, jakož i řadu konkrétních příkladů dobré praxe s menšinou a smysluplnost 
podpory života a kultury národnostních menšin v rámci majority. 

Ukrajinská národnostní menšina spatřuje potenciál v založení ukrajinského kulturně-
vzdělávacího centra v Praze. Takový komplexní projekt však není možné realizovat bez 
podpory vlády ČR. Ukrajinské spolky vidí perspektivu v založení centra rovněž s ohledem na 
stávající potenciál menšiny, aktivity sobotních škol, kroužků, které jsou aktivní nejen v Praze, 
ale i v regionech ČR. V průběhu jednání o uvedeném projektu na různých úrovních se za 
posledních několik let zatím nepodařilo pokročit, nicméně ukrajinská menšina po prvních 
konstruktivních jednáních začátkem roku 2020 vkládá důvěru do budoucího dialogu s vládou 
ČR, o čemž také svědčí přípravné kroky a diskuse na úrovni Rady začátkem února 2020.                

Vietnamská menšina26 

V posledních letech můžeme sledovat pozitivní vývoj v životě vietnamské národnostní 
menšiny ve smyslu stabilizace podnikání i nových možností uplatnění na trhu práce. 
Vietnamci v České republice se na jedné straně dokázali přizpůsobit změnám v důsledku 
zavedení EET a na druhé straně začali hledat nové obory podnikání nebo začali podnikat na 
vyšší úrovni. Hlavní výzvou ke změnám byly klesající příjmy, neboť zavedené způsoby 
podnikání byly zastaralé. Velké přesuny živnostníků/podnikatelů do gastronomie a služeb 
řeší část problémů, někteří začali podnikat ve větším měřítku včetně budování 
velkoobchodních prodejen, resp. menších řetězců a část opustila podnikání a nechala se 
zaměstnat v podnicích a továrnách.  Část mladých lidí se zapojuje do podnikání svých 
rodičů. Další část nastupuje do běžných kancelářských prací včetně státních úřadů 
a institucí, do médií a někteří se pouštějí do startupů podnikajících v technologických 
oborech. Diverzifikace oborů podnikání a pronikání do atraktivních oborů ekonomiky digitální 
éry představují příslib do budoucna a důležitý začátek pro další vývoj vietnamské menšiny. 
 
Pozitivně je také možné hodnotit fakt, že představitelé vietnamské národnostní menšiny 
zaznamenali novou fází v integraci své menšiny. Vietnamci první generace jezdili do České 
republiky jen za prací a zdejší život pro ně představoval jen přechodné období. V současné 
době platí trend, že většina Vietnamců první generace již počítá s tím, že v ČR stráví zbytek 
života a do Vietnamu jezdí jen na návštěvy. S tímto novým trendem se změnil i postoj 
k České republice, zejména uvědomění si morální povinnosti ke své „druhé vlasti“. Více se 
zapojují do zdejšího života, organizují společné akce s místními občany apod. Rozsah 
zapojení vietnamských spolků a jednotlivců do „českých“ charitativních akcí je 
mnohonásobně vyšší než v předchozích letech. Dlouhodobě se projevuje náročnost 
integračního procesu Vietnamců do české společnosti pramenící zejména z neznalosti 
českého jazyka a českého prostředí (pobytová legislativa, český vzdělávací systém, 
zdravotnický a sociální systém apod.). Přes snahu různých soukromých subjektů27 zde není 

                                                 
26

 Podklady ke zpracování textu poskytl Huu Uyen Pham, člen Rady. 
27

 Např. sangu.eu (https://www.facebook.com/sangueu/), svaz podnikatelů v potravinářství 
(https://www.facebook.com/groups/hiephoipotravinycz/), Lam cha me CZ 
(https://www.facebook.com/groups/lamchamecz/about/) atd. 

https://www.facebook.com/sangueu/
https://www.facebook.com/groups/hiephoipotravinycz/
https://www.facebook.com/groups/lamchamecz/about/
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účinný nástroj na předávání informací do vietnamské komunity. Mělo by se v tomto směru 
uvažovat o podpoře vzniku digitální informační platformy určené pro vietnamskou komunitu. 

Další diskutovaná témata se týkají první generace vietnamské menšiny žijící na území ČR, 
která stárne a bude vyžadovat stále více péče. Problematika domovů důchodců pro 
vietnamské seniory bude brzy palčivá, neboť starší generace Vietnamců má jazykovou 
bariéru a je zvyklá na zcela jiný způsob stravování. Případné rozmístění v běžných 
domovech seniorů může pro mnoho lidí představovat obrovský problém. Otázkou také 
zůstává vybudování „vietnamského“ hřbitova, o němž senioři uvažují v souvislosti 
s budhistickým vyznáním. 

Potencionálním problémem do budoucna se jeví také nedostatečné zajištění části 
vietnamské menšiny ve stáří. Většina Vietnamců z první generace je v předdůchodovém 
věku a i přes neexistenci oficiální statistiky lze říci, že nezanedbatelná část příslušníků 
komunity platila pojištění pouze v takové míře, aby splňovala zákonné povinnosti a v případě 
vážného onemocnění nebo přechodu do důchodu nastane problém se zajištěním zdravotní 
péče a pokrytím životních nákladů. Komunita doposud řešila různé urgentní problémy 
související se zdravím seniorů vyhlášením charitativních sbírek. To však lze těžko aplikovat 
celoplošně. 

Dalším problémem, který monitorují představitelé vietnamské menšiny, je nedostatečná 
podpora výuky českého jazyky pro vietnamské žáky.28 Dle údajů Českého statistického 
úřadu nejvíce dětí jiné než české národnosti v mateřských školách ve školním roce 
2017/2018 pochází z Vietnamu. Na základních a středních školách v témže školním roce děti 
z Vietnamu tvořily třetí nejpočetnější skupinu. Avšak podpora dětí jiné než české národnosti 
je minimální, jednoznačně chybí systémová jazyková podpora, která je základem pro školní 
úspěchy a integraci v dospělosti. Nedostatek jazykové podpory hrozí propadnutím, 
nezájmem o školní předměty a celkové vzdělávání, psychické problémy, izolací od 
vrstevníků i od většinové společnosti v dospělosti. Jako možné řešení je poskytnutí 
systémové jazykové podpory, která by měla být nároková pro ty, kteří ji potřebují. 

Židovská komunita 

Federace židovských obcí v ČR (dále jen „FŽO“) se nepřihlásila ke statutu židovské 
národnostní menšiny, nicméně její zástupce je zván jako stálý host na jednání Rady. Bližší 
informace o životě židovské komunity je možné nalézt ve výročních zprávách FŽO.29  

3. Institucionální zabezpečení výkonu práv příslušníků národnostních menšin a účast 
příslušníků národnostních menšin na řešení záležitostí týkajících se národnostních 
menšin v roce 2019 

3.1. Rada vlády pro národnostní menšiny 
 
Dle Statutu je Rada stálým poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se 
národnostních menšin a jejich příslušníků. Rada v rámci své působnosti sleduje dodržování 
Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních smluv o lidských 
právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, zákonů a dalších 
právních norem ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin. Působnost Rady je 
vymezena zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 98/2002 Sb., 

                                                 
28

 Ministerstvo  školství, mládeže a tělovýchovy, resp. Národní institut pro další vzdělávání, zajišťuje 
tlumočnické a překladatelské služby i pro oblast vzdělávání dětí/žáků cizinců. Tyto služby jsou 
poskytovány i ve vietnamštině. Viz https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady  
29

 Blíže viz www.fzo.cz. Podklady ke zpracování textu poskytl Tomáš Kraus, stálý host Rady. 

https://cizinci.npicr.cz/tlumoceni-a-preklady
http://www.fzo.cz/
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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. 
 
Funkci sekretariátu Rady plní Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, které bylo v roce 2019 součástí Sekce pro 
lidská práva Úřadu vlády ČR.  
 
V roce 2019 byli nově jmenováni do Rady někteří zástupci veřejné správy – konkrétně 
zástupce Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva spravedlnosti, Asociace krajů ČR 
a Svazu měst a obcí ČR. Novou místopředsedkyní Rady se dne 6. května 2019 stala 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva prof. JUDr. Helena Válková, CSc. Zároveň došlo po jejím 
nástupu k dokončení nominačního procesu zástupců jednotlivých národnostních menšin, který 
trval téměř dva roky. V roce 2019 tak bylo do Rady nově jmenováno všech 18 zástupců 
národnostních menšiny, přičemž někteří z nich byli členy Rady již v předchozím období. 
Jmenný seznam všech členů Rady je uveden ve Výroční zprávě o činnosti Rady vlády pro 
národnostní menšiny v roce 201930 i na webových stránkách vlády31. 

V roce 2019 se konala dvě jednání Rady.32 První z nich se uskutečnilo dne 28. března 
201933. Rada na něm vzala na vědomí informaci o pohledu národnostních menšin na 
udělování státního občanství České republiky, kterou předložil A. Kellin. Ministerstvo vnitra 
však vzneslo připomínku, že samotný proces udělování státního občanství České republiky 
do gesce Rady nepatří, neboť se týká cizinců a nikoliv příslušníků národnostních menšin 
podle zákona o národnostních menšinách.  Dále byla projednána problematika systémového 
řešení péče o německé a další menšinové hroby. Byl schválen 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 rovněž 
schválila text Páté periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou 
o ochraně národnostních menšin. 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 prvního jednání 
Rady zástupce Kongresu Poláků ČR, z.s. informoval o postupu, který vyvinul ve věci 
poskytování informací na nádražích v polském jazyce podle novelizované drážní vyhlášky. 
 
Druhé jednání Rady se uskutečnilo dne 22. října 2019.34 Klíčovými body jednání bylo 
projednání žádosti 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. Dále 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, 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. 

 

                                                 
30

 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-narodnostni-
mensiny-za-rok-2019-181548/  
31

 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=125 
32

 Zápisy z jednání Rady jsou uveřejněné na webových stránkách vlády na adrese 
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=509  
33

 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/jednani-rady/jednani-rady-dne-28--brezna-2019-173281/  
34

 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/jednani-rady/jednani-rady-178156/ 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-narodnostni-mensiny-za-rok-2019-181548/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-narodnostni-mensiny-za-rok-2019-181548/
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=125
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/jednani-rady/jednani-rady-dne-28--brezna-2019-173281/
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Výbory Rady / Pracovní skupiny 

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. 

Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání 

Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání zasedala v roce 2019 dvakrát. První 
jednání proběhlo dne 22. května 201935. Na jednání se Pracovní skupina konsensuálně 
rozhodla předložit na dalším zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny návrh usnesení 
v tomto znění: „Rada vlády pro 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. Zároveň zástupci národnostních menšin 
apelovali na zajištění možnosti financování elektronických multimédií, a to nejlépe v rámci 
programu Ministerstva kultury Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin. 

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 kraje36. 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. 
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 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zapis-z-jednani-pracovni-skupiny-pro-narodnostne-
mensinove-vysilani-dne-22-5-2019-174423/  
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 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zapis-z-vyjezdu-pracovni-skupiny-pro-reseni-situace-
nemeckych-a-dalsich-hrobu-na-hrbitovech-v-ceske-republice-do-libereckeho-kraje-dne-7--srpna-2019-
175600/  
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http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zapis-z-vyjezdu-pracovni-skupiny-pro-reseni-situace-nemeckych-a-dalsich-hrobu-na-hrbitovech-v-ceske-republice-do-libereckeho-kraje-dne-7--srpna-2019-175600/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zapis-z-vyjezdu-pracovni-skupiny-pro-reseni-situace-nemeckych-a-dalsich-hrobu-na-hrbitovech-v-ceske-republice-do-libereckeho-kraje-dne-7--srpna-2019-175600/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zapis-z-vyjezdu-pracovni-skupiny-pro-reseni-situace-nemeckych-a-dalsich-hrobu-na-hrbitovech-v-ceske-republice-do-libereckeho-kraje-dne-7--srpna-2019-175600/
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Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

Komise 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 za předsednictví Mgr. Kláry Jůnové. 

Materiály a publikace 

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 201937.  

 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 201838 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 201939. 

 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.40 

 
Další aktivity Rady 

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.  

V říjnu 2019 se premiér ČR a předseda Rady vlády pro národnostní menšiny Ing. Andrej 
Babiš setkal s prezidentem Federální unie evropských národností (Federal Union of 
European Nationalities, dále jen „FUEN“) panem Lorántem Vinczem. Delegaci tvořili 
většinově představitelé české menšiny v zahraničí, ale například také Tomasz Pustówka 
z Kongresu Poláků v ČR, z.s.  Cílem FUEN je získat podporu v Evropě k vytvoření rámce pro 
lepší ochranu osob náležících k národnostním nebo jazykovým menšinám v Evropě. 
Prezident organizace L. Vincze pozitivně zhodnotil existující rámce pro ochranu 
národnostních menšin v ČR, které zajišťují menšinám v ČR vyšší ochranu, než je běžné 
v jiných zemích EU. S prezidentem Federální unie evropských národností se setkala také 
náměstkyně ministra kultury JUDr. Petra Smolíková.  
 
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 

                                                 
37

 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zprava-o-situaci-narodnostnich-mensin-v-ceske-republice-
za-rok-2018-177492/  
38

 http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-
pro-narodnostni-mensiny-v-roce-2018-176280/  
39

 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/Pata-periodicka-zprava-
cela.pdf  
40

 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Statut-Rady-vlady-pro-narodnostni-mensiny_1.pdf 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zprava-o-situaci-narodnostnich-mensin-v-ceske-republice-za-rok-2018-177492/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zprava-o-situaci-narodnostnich-mensin-v-ceske-republice-za-rok-2018-177492/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-narodnostni-mensiny-v-roce-2018-176280/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/vyrocni-zprava-o-cinnosti-rady-vlady-pro-narodnostni-mensiny-v-roce-2018-176280/
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/Pata-periodicka-zprava-cela.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/Pata-periodicka-zprava-cela.pdf
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Statut-Rady-vlady-pro-narodnostni-mensiny_1.pdf
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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 
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.   

3.2. Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 
 
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny (dále jen „Romská rada“) byla zřízena usnesením 
vlády ze dne 17. září 1997 č. 581, jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity.  
Romská rada působí jako meziresortní orgán, jehož posláním je sjednocení integračních aktivit 
ministerstev, státních institucí, krajů a dalších veřejných institucí ve vztahu k Romům. Za tímto 
účelem iniciuje systémové změny a odstraňování překážek, které brání Romům žít plnohodnotně 
a důstojně ve společnosti.  

Zprávu o stavu romské menšiny v ČR každoročně vypracovává Oddělení kanceláře Rady 
vlády pro romské záležitosti a sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny. Zprávy jsou 
dostupné na webových stránkách Úřadu vlády.41 

3.3. Výbory pro národnostní menšiny na úrovni krajů včetně hl. m. Prahy v roce 2019 

 
Institucionální zabezpečení výkonu práv příslušníků národnostních menšin v krajích popisuje 
níže uvedená tabulka, ve které jsou vyjmenovány konzultační mechanismy sloužící ke 
komunikaci mezi národnostními menšinami a veřejnou správou. Z celkových pěti existujících 
výborů byly v roce 2019 čtyři zřízeny na základě § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jeden byl zřízen nad rámec tohoto 
zákona. Podrobný popis situace v jednotlivých krajích je uveden níže.  

Tabulka 1 Výbory, Komise a Pracovní skupiny v krajích 

kraj konzultační mechanismus (Výbor, Komise, Pracovní skupina) 
ze 

zákona 

Jihočeský --- 

Jihomoravský Výbor pro národnostní menšiny  ANO 

Karlovarský Výbor pro národnostní menšiny  ANO 

Královéhradecký Komise pro lidská práva  NE 

Liberecký 
Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny a sociální 
začleňování  

NE 

Moravskoslezský Výbor pro národnostní menšiny  ANO 

Olomoucký Pracovní skupina Etnické menšiny a cizinci NE 

Pardubický Komise pro integraci romské komunity a dalších etnických skupin  NE 

Plzeňský Komise pro oblast sociálních věcí a národnostních menšin  NE 

Hlavní město 
Praha 

Výbor pro národnostní menšiny  ANO 

Poradní sbor pro záležitosti romské menšiny NE 
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 http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=490 
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Středočeský --- 

Ústecký Výbor pro národnostní menšiny  NE 

Vysočina 
Pracovní skupina poskytovatelů služeb pro národnostní a etnické 
menšiny, osoby bez přístřeší a oběti trestné činnosti 

NE 

Zlínský --- 

Jihočeský kraj 

V Jihočeském kraji nebyl Zastupitelstvem Jihočeského kraje zřízen Výbor pro národnostní 
menšiny na základě § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Při posledním sčítání lidu nebyla naplněna podmínka alespoň 5 % 
občanů kraje hlásících se k jiné než české národnosti. Rovněž žádný spolek zastupující 
zájmy národnostních menšin o zřízení výboru nepožádal. 

Jihomoravský kraj 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 78 odst. 2  
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  
a v souladu s ustanovením článku 8 odst. 1 Volebního řádu Zastupitelstva Jihomoravského 
kraje pro V. volební období 2016–2020 zřídilo Výbor pro národnostní menšiny. 

Personální obsazení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
je v počtu 13 členů, a to ve složení předseda, dva místopředsedové a 10 členů.  Z toho 6 
představitelů zastupuje politické kluby, 7 členů zastupují příslušníci národnostních menšin 
(národnostní menšina slovenská, ukrajinská, vietnamská, ruská, maďarská, romská a řecká). 
Tito byli zvoleni na 2. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 15. prosince 2016 
usnesením č. 41/16/Z2.  

Výbor zasedá sedmkrát do roka. Z těchto sedmi zasedání jsou dvě zasedání rozšířeného 
výboru, na které se zvou účastníci dotačního programu na podporu činnosti národnostních 
menšin a další významní hosté. Základními tématy zasedání Výboru pro národnostní 
menšiny jsou realizace dotačního programu na činnost národnostních menšin, prezentace 
činnosti národnostních menšin, informace o činnosti jednotlivých spolků, Den národnostních 
menšin, Zpráva o situaci národnostních menšin, zhodnocení činnosti za uplynulý rok, návrh 
rozpočtu pro dotace na projekty a činnost subjektů působících v oblasti národnostních 
menšin a ve prospěch národnostních menšin. 

Karlovarský kraj 

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje (dále jen „Výbor“) funguje 
v souladu s ustanovením § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, již od roku 2005. Pozici zapisovatele ve Výboru vykonává 
koordinátor pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců Mgr. Pavel 
Vaculík.    

Výbor jmenovaný Zastupitelstvem Karlovarského kraje má 15 členů.  Jsou v něm zastoupeny 
nejpočetnější národnostní menšiny Karlovarského kraje. Každou národnostní menšinu 
reprezentuje 1 vybraná osoba. Celkem se jedná o 8 zástupců každé národnostní menšiny 
(vietnamské, německé, ukrajinské, ruské, slovenské, romské, mongolské a maďarské). Ve 
Výboru je zastoupeno i 7 zástupců politických stran (ANO, ODS, KSČM, STAN, HNHRM, 
ČSSD). K jednání výboru jsou pravidelně zváni také 2 zástupci Policie ČR (včetně styčného 
důstojníka pro národnostní menšiny) a 1 zástupce srbské národností menšiny. Tito zástupci 
jsou schváleni usnesením Výboru jako stálí hosté.  

V roce 2019 se uskutečnilo celkem 7 zasedání Výboru. Výbor v průběhu roku 2019 nadále 
podporoval snahu o zachování národních a kulturních tradic menšin, pořádal kulturní 
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a společenská setkání. Výbor pravidelně předává informace a podněty národnostních 
menšin členům Zastupitelstva Karlovarského kraje. 

V roce 2019 se Výbor věnoval přípravě a realizaci těchto akcí: 

 Z pohádek našich sousedů – dvoudenní pásmo čtení pohádek a představení 
sousedních zemí dětem z karlovarských škol. Z knihy národních pohádek vydané 
Výborem v roce 2018 sami zástupci národnostních menšin četli nadšeným 
a zvídavým školákům v sále Krajské knihovny Karlovy Vary. Děti se také dozvěděly 
zajímavosti ze života, kultury a zvyklostí našich sousedů. Akce se uskutečnila ve 
dnech 30. a 31. května 2019 a setkala se s velkým ohlasem žáků i pedagogů. 

 Den národnostních menšin – jednodenní akce uskutečněná při Mezinárodním 
folklórním festivalu v Karlových Varech. Na programu byly hudební, pěvecké, 
rukodělné, kulinářské i taneční ukázky vystoupení různých národnostních menšin. 
Velký úspěch pak zaznamenal ruský a romský soubor, mongolské či vietnamské 
vystoupení. Během akce byla zpřístupněna mongolská jurta. Akce se uskutečnila dne 
7. září 2019. Akci ke Dni národnostních menšin pořádá Výbor každoročně (nyní se 
uskutečnil 11. ročník), neboť se setkává s pozitivní odezvou.  

 Kalendář jídel národností žijících v Karlovarském kraji – Výboru se podařilo připravit 
k vydání nástěnný kalendář na rok 2020. V kalendáři jsou uvedeny tradiční pokrmy 
jednotlivých národnostních menšin, doplněné receptem a fotografií pokrmu. Jsou zde 
uvedena i lidová rčení jednotlivých národů. Kalendář přispěl k osvětě národnostních 
menšin. Dle zpětných vazeb, kterých se Výboru dostává, bylo vydání kalendáře 
inspirací pro další výbory či komise v rámci celé České republiky. Všechny zápisy 
a usnesení z Výboru jsou dostupné a k nahlédnutí na webu Karlovarského kraje42.  

 
Královéhradecký kraj 

Na základě sčítání lidu uskutečněného v roce 2011 nevznikla Královéhradeckému kraji 
povinnost zřídit výbor pro národnostní menšiny. Podmínky pro zřízení tohoto výboru se 
v roce 2019 nezměnily. Kraj proto v současnosti nemá výbor pro národnostní menšiny 
zřízen. V roce 2010 byl rozhodnutím Zastupitelstva Královéhradeckého kraje změněn název 
původního Výboru pro národnostní menšiny na Výbor pro lidská práva. V roce 2013 byla 
místo tohoto výboru ustavena Komise pro lidská práva, jejíž náplní je mimo jiné také podpora 
kulturní a národní identity příslušníků národnostních menšin v Královéhradeckém kraji. 
V rámci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zodpovídal v roce 2019 za problematiku 
národnostních a etnických menšin koordinátor pro romské menšiny. Ve sledovaném období 
byl v přímém kontaktu zejména s romskými a proromskými organizacemi, kterým poskytoval 
aktuální informace v oblasti dané agendy.   

Komise pro lidská práva pracovala v roce 2019 o počtu 10 členů, z nichž tři byli příslušníci 
romské menšiny. V uplynulém roce se uskutečnilo celkem 5 zasedání tohoto orgánu, kdy na 
programu jednání byly následující body: 

 integrace Romů do společnosti a problematika sociálně vyloučených lokalit na území 
Královéhradeckého kraje; 

 důvody vedoucí ke zrušení opatření obecné povahy o vyhlášení oblasti se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích jevů v Úpici; 

 problematika domácích porodů – volba rodičů; právo dítěte na život; 

 právo umírat v domácím prostředí; 

 civilní držení zbraní jako záruka lidských práv. 

                                                 
42

 http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/dokumenty/Stranky/usn-vybory/vyb-19/Vyb-
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Liberecký kraj 

Liberecký kraj usnesením č. 132/13/RK ze dne 22. ledna 2013 ustanovil Komisi Rady 
Libereckého kraje pro národnostní menšiny a sociální začleňování, která byla usnesením 
č. 325/17/RK ze dne 7. března 2017 rozšířena i na cílovou skupinu cizinců. Jedná se 
o iniciativní a poradní orgán Rady kraje pro oblast integrace národnostních menšin a osob 
ohrožených sociálním vyloučením. Tato komise byla zřízena nad rámec § 78 odst. 2 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.  

Ve sledovaném období měla komise celkem 14 členů a tajemníka. Předsedou komise byl 
náměstek hejtmana pro řízení resortu sociálních věcí, do jehož působnosti je tato agenda 
zařazena. Dále byla komise tvořena 3 zástupci národnostních menšin (1 zástupce 
vietnamské menšiny a 2 zástupci romské menšiny), 9 odborníky (Úřad práce ČR, krajská 
pobočka v Liberci, Agentura pro sociální začleňování – Úřad vlády ČR,  Centrum na podporu 
integrace cizinců Libereckého kraje – Ministerstvo vnitra ČR, NNO, Krajské ředitelství Policie 
ČR Libereckého kraje, zástupci samosprávy) a 1 zaměstnancem Krajského úřadu 
Libereckého kraje (odbor sociálních věcí a  odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu). 
Tajemníkem komise byl krajský koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců. 

V průběhu roku 2019 se uskutečnily 4 řádná zasedání této komise.  

Komise kromě výměny informací k aktuálním problémům spojených například s nežádoucím 
vývojem v některé lokalitě Libereckého kraje, projednávala především připravované 
koncepční a strategické dokumenty v oblasti sociálního začleňování, menšinové politiky, 
projekty a programy podporující sociální integraci, plánování sociálních služeb, projektové 
žádosti pro projekty financované z evropských strukturálních fondů, Dotačního fondu 
Libereckého kraje a jiných dotačních programů pro tuto cílovou skupinu osob. Probíraná 
témata jsou detailně zaznamenávána v zápisech a zveřejňována na webových stránkách 
kraje43. 

Moravskoslezský kraj 

Historicky první Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byl 
ustanoven na druhém zasedání Zastupitelstva dne 12. února 2001 usnesením č. 6/2. Výbor 
je zřizován na základě ustanovení § 78 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), 
ve znění pozdějších předpisů.  

Hlavní náplní činnosti Výboru je řešení problematiky národnostních menšin žijících na území 
kraje, hájení jejich práv a vytváření prostoru k prosazování zájmů a potřeb národnostních 
menšin. Vzhledem k četnému zastoupení národnostních menšin v Moravskoslezském kraji 
zřizuje Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Výbor pro národnostní menšiny v rámci 
každého volebního období. 

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byl ustanoven na 
jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 10. listopadu 2016 usnesením č. 1/20, 
předsedkyní Výboru je Ing. Dana Forišková, Ph.D. Počet členů Výboru je 17.  

V roce 2019 Výbor uskutečnil celkem deset jednání. Ve Výboru jsou zastoupeni 
reprezentanti politických klubů, kteří jsou zainteresováni v problematice národnostních 
menšin, popřípadě kteří jsou přímo příslušníky některých z menšin žijících na území kraje. 
Z hlediska národnostního je nejvíc zastoupena polská národnostní menšina, ale své 
zástupce ve výboru má i řecká a vietnamská menšina. 

V roce 2019 Výbor doporučoval ke schválení orgánům kraje žádosti o finanční podporu 
organizací realizujících aktivity ve prospěch národnostních menšin v rámci dotačního 

                                                 
43

 https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada/komise-rady-libereckeho-kraje/pro-narodnostni-mensiny-
cizince-a-socialni-zaclenovani 

https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada/komise-rady-libereckeho-kraje/pro-narodnostni-mensiny-cizince-a-socialni-zaclenovani
https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/rada/komise-rady-libereckeho-kraje/pro-narodnostni-mensiny-cizince-a-socialni-zaclenovani
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programu vyhlašovaného Moravskoslezským krajem, který je zaměřen na podporu aktivit 
příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje. Taktéž projednával přípravu 
dotačního Programu na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území 
Moravskoslezského kraje na rok 2020.  

Olomoucký kraj 

V Olomouckém kraji nebyl Zastupitelstvem Olomouckého kraje zřízen Výbor pro národnostní 
menšiny na základě § 78 odst. 2 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Při posledním sčítání lidu nebyla naplněna podmínka alespoň 5 % 
občanů kraje hlásících se k národnostní menšině jiné než české, rovněž žádný spolek 
zastupující zájmy národnostní menšiny o zřízení výboru nepožádal. V rámci tvorby 
a implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro 
roky 2018 – 2020 je zřízena Pracovní skupina Etnické menšiny a cizinci, která má 12 členů, 
přičemž z tohoto počtu byli v roce 2019 2 Romky a 2 Romové z lokalit s vyšším počtem 
příslušníků romské menšiny. Pracovní skupina se nezabývá pouze sociálními službami, ale 
i dalšími fakultativními aktivitami, informacemi o kulturních aktivitách, aktuální situací 
v jednotlivých ORP, monitoruje i soužití majoritní společnosti s příslušníky romské menšiny. 
V roce 2019 se Romové aktivně spolu s krajskou koordinátorkou romských poradců podíleli 
na řešení prevence interetnických konfliktů v Kojetíně a Lipníku nad Bečvou. 

Pardubický kraj 

V roce 2019 nebyl v působnosti kraje ustanoven žádný výbor pro národnostní menšiny dle 
§ 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2002 
je Radou Pardubického kraje zřízena Komise pro integraci romské komunity a dalších 
etnických skupin. Třináctičlennou komisi v roce 2019 tvořili člen Rady Pardubického kraje 
zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný 
za školství, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru školství, odborníci z řad 
místních samospráv a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou 
občané z řad národnostních a etnických menšin a styčný důstojník pro národnostní menšiny 
z Krajského ředitelství Policie ČR Pardubického kraje. Na Krajském úřadu Pardubického 
kraje zodpovídala v roce 2019 za problematiku národnostních a etnických menšin 
koordinátorka pro romské záležitosti. V rámci své agendy aktivně spolupracovala zejména s 
Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj a Most pro, o.p.s. a se styčným 
důstojníkem pro menšiny Policie ČR. Komise Rady Pardubického kraje pro integraci romské 
komunity a dalších etnických skupin v roce 2019 zasedala dvakrát. Kromě aktuálních 
informací poskytnutých krajskou koordinátorkou pro romské záležitosti a jednotlivými členy 
se zabývala zejména tématy spojenými s rostoucím počtem cizinců v Pardubickém kraji, 
činností Agentury pro sociální začleňování a přípravou Strategie integrace sociálně 
vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji na následující období. Stávající dokument 
byl vytvořen na léta 2016 – 2020 a v průběhu roku 2020 tak bude nutné vytvořit nový. Nikdo 
z členů komise se veřejně nehlásí k národnostní menšině. 
 
Plzeňský kraj 

V Plzeňském kraji nebyl Zastupitelstvem Plzeňského kraje zřízen výbor pro národnostní 
menšiny na základě § 78 odst. 2 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Nad rámec uvedeného zákona byla ustanovena Komise pro 

národnostní menšiny na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4252/15 ze dne 
30. prosince 2015, a to s účinností k 1. lednu 2016. Komise ukončila svoji činnost 
31. prosince 2016. Otázkami národnostních menšin se v současné době zabývá Komise pro 
oblast sociálních věcí a národnostních menšin. Tato Komise se v roce 2019 zabývala 
především zastoupením cizinců v Plzeňském kraji. Řešila otázky týkající se agenturního 
zaměstnávání cizinců, dostupnosti lékařské péče, bydlení, vzdělávání, organizací 
zaměřujících se na pomoc cizincům atd. 
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Hlavní město Praha 

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy byl zřízen usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1/2 ze dne 15. listopadu 2018, na základě zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 4/66 ze dne 28. února 2019 byli jmenováni externí členové výboru – zástupci 
národnostních menšin a další členové nominovaní politickými kluby Zastupitelstva hl. m. 
Prahy. Předsedou výboru byl jmenován zastupitel hl. m. Prahy Mgr. Jiří Knitl a tajemnicí 
Mgr. Jana Hajná, zaměstnankyně Magistrátu hl. m. Prahy (vedoucí oddělení národnostních 
menšin a cizinců). Výbor pracoval v počtu 19 členů (včetně předsedy a místopředsedy 
Výboru). Složení výboru bylo v roce 2019 následující: 4 členové Zastupitelstva hl. m. Prahy, 
2 externí členové nominovaní politickými kluby Zastupitelstva hl. m. Prahy a 13 zástupců 
národnostních menšin. Zastoupení jednotlivých národnostních menšin bylo následující - 
bulharská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, 
ukrajinská, vietnamská a zástupce židovské komunity. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla 
podána nominace kandidáta ze strany chorvatské a běloruské národnostní menšiny, není ani 
jedna z uvedených menšin v tuto chvíli zastoupena mezi členy Výboru. Jakmile bude 
v průběhu tohoto volebního období podána ze strany uvedených dvou národnostních menšin 
nominace, tak bude možné zajistit podání návrhu na jejich jmenování Zastupitelstvu hl. m. 
Prahy. Mezi stálé hosty výboru patří: zástupkyně ředitele Magistrátu pro sekci služeb 
občanům, zástupce Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, ředitel Domu národnostních menšin 
o.p.s., romská koordinátorka hl. m. Prahy.  
 
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 5 jednání Výboru a v rámci své činnosti se Výbor zabýval 
následujícími tématy: 

 Plán činnosti na rok 2019 a 2020 (včetně harmonogramu). 

 Grantové řízení pro oblast národnostních menšin (průběh roku 2019, přípravy pro rok 
2020). 

 Příprava a zahájení realizace procesu vyhodnocování grantového programu 
zaměřeného na oblast národnostních menšin (zejména pro budoucí zacílení 
programů na aktivity, které jsou v dané oblasti nejpotřebnější).  

 Téma podpory sportovních a volnočasových aktivit národnostních menšin (zejména 
ze strany HMP). 

 Pravidelné prezentace ze strany zástupců národnostních menšin o akcích organizací 
jednotlivých národnostních menšin, aktuálních problémech, návrzích jak může Praha 
pomoci národnostním menšinám a informace o cílech jednotlivých národnostních 
menšin. 

 Příprava struktury a obsahové části webových stránek hl. m. Prahy k oblasti 
národnostních menšin, finalizace pro možné spuštění webových stránek. 

 Významné akce národnostních menšin (např. festivaly – Světový romský festival 
Khamoro 2019 a Mezinárodní folklorní festival Praha srdce národů 2019). 

 Dům národnostních menšin o.p.s. – pravidelná prezentace činnosti, informace 
a projednání významných akcí (zejména těch, které jsou určeny pro širokou veřejnost 
– veletrh Svět knihy – stánek Domu národnostních menšin o.p.s., Muzejní noc, Zažít 
město jinak apod.), kompletní zpráva o činnosti a pravidelné informace 
o realizovaných aktivitách – včetně těch, do nichž je zapojena Akademie 
národnostních menšin, z. s. 

 19. Setkání národnostních menšin (akce realizovaná ve spolupráci s hl. m. Prahou 
a Národním muzeem) – konference „Národnostní menšiny v Československu v letech 
1948 – 1989“ a následná společenská část spojená s prohlídkou historické budovy 
Národního muzea. 

 Informace z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny. 
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 Spolupráce s Výborem pro národnostní menšiny Moravskoslezského kraje – přijetí 
výboru, výměna zkušeností k činnosti obou výborů a práci krajů v rámci tématu 
národnostních menšin, účast zástupců Výboru pro národnostní menšiny 
Moravskoslezského kraje na 3. jednání Výboru v prostorách Domu národnostních 
menšin o.p.s. 

 Téma nedostatku dárců krvetvorných buněk ve vztahu k národnostním menšinám 
(spolupráce se specializovaným pracovištěm v IKEM). 

Oblasti grantového řízení se samostatně věnuje Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování 
grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců. Tato komise se v roce 2019 
zabývala otázkami spojenými s grantovým řízením pro oblast národnostních menšin 
a integrace cizinců. V oblasti národnostních menšin se jednalo o „Programy v oblasti 
podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2019“, „Víceleté 
programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy (2019 - 
2022)“, přípravu vyhlášení „Programů v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na 
území hl. m. Prahy pro rok 2020 (jednoleté a víceleté)“. Dále věnovala pozornost tématu 
financování aktivit pořádaných nebo spolupořádaných hl. m. Prahou v daných oblastech. 
Komise projednávala návrhy na přidělení grantů, které byly následně předloženy Radě 
a Zastupitelstvu HMP ke schválení. Hodnotila rovněž efektivitu využití finančních prostředků, 
které byly poskytnuty na jednotlivé projekty v rámci grantových řízení a současně na akce 
pořádané či spolupořádané přímo hl. m. Prahou.  

Otázkami romské národnostní menšiny se navíc zabývá Poradní sbor pro záležitosti romské 
menšiny HMP, jehož členy jsou zástupci městské části Praha 1 – 22, dále romských 
a proromských organizací, ale i vybraných institucí (Krajské ředitelství Hl. m. Praha – Policie 
ČR). Tato platforma je poradní skupinou romského koordinátora. Umožňuje sdílení 
zkušeností či příkladů dobré praxe v oblasti práce s romskou menšinou a rozvíjí možnosti 
spolupráce mezi Magistrátem HMP a jednotlivými městskými částmi. Poradní sbor se zabývá 
ve vztahu k romské komunitě v rámci své činnosti zejména sociálními otázkami, bydlením, 
zaměstnáváním, dále oblastí vzdělávání a kulturního rozvoje.  

Tabulka 2 Přehled poradních orgánů v oblasti národnostních menšin na městské části Praha 
1 – 22 

MČ Poradní orgán  Poznámka 

Praha 1 --- --- 

Praha 2 --- --- 

Praha 3 
Komise pro sociální 
politiku Rady MČ 

Problematika národnostních menšin je v působnosti Komise pro 
sociální politiku Rady MČ. Dále se tématem zabývá pracovní 
skupina Sociokulturně znevýhodnění občané, která pracuje 
v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních a návazných 
služeb. Na městské části je také v rámci odboru sociálních věcí 
zřízena pracovní pozice poradce pro národnostní menšiny. 

Praha 4 --- --- 

Praha 5 
Komise sociální a 
zdravotní 

V rámci komunitního plánování sociálních služeb se pravidelně 
schází pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
osoby v krizi, etnické skupiny a národnostní menšiny (zástupci 
NNO, úředníci, zastupitelé/radní, veřejnost). 

Praha 6 --- --- 

Praha 7 --- 

Téma řešeno průřezově v různých komisích či výborech dle 
potřeby (např. sociálních věcí a vzdělávání, bytové komisi). 
Částečně se agenda zohledňuje při přípravě koncepčních 
dokumentů jako strategie sociálního bydlení, strategie sociálních 
služeb, místní akční plány pro školství atd. 
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Praha 8 
 

Komise pro sociální 
věci, seniory a 
národnostní 
menšiny 

Jedná se o komisi Rady MČ Praha 8, která je iniciativním 
a poradním orgánem. Komise se schází 1 x měsíčně, má 13 
členů z řad zastupitelů a občanů Prahy 8. 

Praha 9 --- --- 

Praha 10 --- 

Problematika cizinců a národnostních menšin je mimo jiné 
řešena v rámci komunitního plánování sociálních a návazných 
služeb v pracovní skupině osoby ohrožené sociálním vyloučením 
(okrajově, pouze jako jedna z možných skupin ohrožených 
sociálním vyloučením). 

Praha 11 
 

Komise pro 
výchovu, 
vzdělávání a 
národnostní 
menšiny 

 

Praha 12 --- --- 

Praha 13 
 

--- 

Téma lze v případě potřeby projednat prostřednictvím Výboru 
pro sociální záležitosti Zastupitelstva MČ Praha 13. V rámci 
projektu „Společná adresa – Praha 13“, existuje Pracovní 
skupina Integrace, která se zaměřuje výhradně na téma 
integrace cizinců. 

Praha 14 
 

--- 

V rámci procesu plánování sociálních služeb na MČ Praha 14 je 
zřízena pracovní skupina Cizinci a menšiny, která zajišťuje 
spolupráci s organizacemi, které se uvedenou problematikou 
zabývají. 

Praha 15 --- 
Záležitosti národnostních menšin jsou řešené průběžně 
dotčenými odbory a v rámci ostatních výborů a komisí. 

Praha 16 --- 
Odborné záležitosti k tématu řeší přímo Odbor sociální Úřadu 
MČ Praha 16. 

Praha 17 --- --- 

Praha 18 --- --- 

Praha 19 --- --- 

Praha 20 --- --- 

Praha 21 --- --- 

Praha 22 --- --- 

 
Středočeský kraj 

Zastupitelstvo Středočeského kraje výbor pro národnostní menšiny nezřídilo. O jeho ustavení 
prozatím není uvažováno, neboť podmínka pro jeho zřízení, 5 % občanů hlásících se k jiné 
než české národnosti, stanovená § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), v platném znění, nebyla splněna. V oblasti dotační politiky pro národnostní menšiny 
Středočeský kraj zaměřuje svou činnost především na podporu romské národnostní 
menšiny. Aktivity nevládních organizací sdružujících ostatní příslušníky národnostních 
menšin jsou pečlivě sledovány, ale jsou považovány za minimální. 

Ústecký kraj 

Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen „Výbor pro 
národnostní menšiny“) byl ustanoven na 1. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje – IV. 
volební období 2012 – 2016 konaném dne 20. listopadu 2012. Zřízení výborů Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, jako i funkce, pro kterou budou členové zastupitelstva uvolněni, jsou 
ustanovena v usnesení č. 21/1Z/2012.  

Výbor pro národnostní menšiny byl ustanoven také v navazujícím V. volebním období 2016 – 
2020 Usnesením č. 25/1Z/2016 na 1. Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, jež se konalo 
dne 21. listopadu 2016. Výsledky posledního sčítání lidu ukazují, že v Ústeckém kraji žije 
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méně než 5 % obyvatel hlásících se k národnosti jiné než české. Ve vztahu k dodržování 
§ 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Ústecký kraj není povinen zřizovat výbor pro národnostní menšiny. 

Výbor pro národnostní menšiny je složen ze zástupců politických stran a národnostních 
menšin. Celkový počet členů je 16, přičemž 9 z nich jsou zástupci národnostních menšin 
žijících v Ústeckém kraji. Jedná se o zástupce ukrajinské národnostní menšiny, Obce 
Slováků, Svazu Maďarů, Svazu Vietnamců, Židovské obce Teplice, Bulharského spolku 
Cyrila a Metoděje, Kulturního sdružení občanů německé národnosti, ruské a romské 
národnosti. Jednání Výborů pro národnostní menšiny se kromě řádných členů účastní taktéž 
pravidelní hosté, mezi nimiž je 1. náměstek hejtmana a člen Rady Ústeckého kraje pro 
finance, oblast strategie přípravy a realizace projektů PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 
koordinátor pro romské záležitosti Ústeckého kraje Mgr. Štefan Lukáč a ředitel ústecké 
pobočky neziskové organizace Poradny pro integraci, z.ú. Jan Kubíček. 

Výbor pro národnostní menšiny se v roce 2019 zaměřoval na podporu kulturně-
společenských aktivit národnostních menšin žijících v Ústeckém kraji a vytváření příležitostí 
pro společná setkávání národnostních menšin, a to za účelem vzájemného poznání, 
prohlubování tolerance a dobrých vztahů. K jednání Výboru pro národnostní menšiny 
dochází 1x měsíčně. 

Kraj Vysočina 

Z důvodu nenaplnění podmínky uvedené v ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebyl ani v roce 2019 ustanoven 
Krajem Vysočina výbor pro národnostní menšiny. V rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina je 
zřízeno funkční místo koordinátora pro romské záležitosti. V roce 2019 v rámci Kraje 
Vysočina působila Pracovní skupina poskytovatelů služeb pro národnostní a etnické 
menšiny, osoby bez přístřeší a oběti trestné činnosti, která se podílela na aktualizacích 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina na roky 2016 – 2020, a to 
v průběhu celého tohoto období.  

Zlínský kraj 

Výbor pro národnostní menšiny nebyl v roce 2019 zřízen, jelikož ve Zlínském kraji není 
splněna podmínka zastoupení občanů jiné národnosti dle zákona o krajích 129/2000 Sb., 
v platném znění. Jiná platforma nad rámec zákona o krajích také nebyla zřízena. Zlínský kraj 
má v rámci krajského úřadu zřízenou funkci koordinátora pro romské poradce, jejíž součástí 
je také agenda národnostních menšin. Tato funkce je zařazena v Odboru Kanceláře 
hejtmana od roku 2000. Prostřednictvím krajského koordinátora probíhá spolupráce 
s romskými i proromskými neziskovými organizacemi, zabývajícími se integrací romské 
komunity a také s organizacemi, které se věnují i dalším národnostním menšinám, pokud 
v kraji působí. 

3.4. Výbory pro národnostní menšiny na úrovni statutárních měst a obcí 

Institucionální zabezpečení výkonu práv příslušníků národnostních menšin ve statutárních 
městech popisuje níže uvedená tabulka, ve které jsou vyjmenovány konzultační mechanismy 
sloužící ke komunikaci mezi národnostními menšinami a veřejnou správou. Z celkových čtyř 
výborů byly v roce 2019 dva zřízeny na základě zákona (Karviná a Třinec) a dva (Brno 
a Chomutov) nad rámec zákona, konkrétně § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Některá další statutární města zřizují jinak 
pojmenované konzultační mechanismy, např. komise nebo rady. 
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Tabulka 3 Výbory, Komise a Pracovní skupiny ve statutárních městech 

město 
konzultační mechanismus (Výbor, Komise, Rada, Pracovní 

skupina) 
ze 

zákona 

Brno Výbor pro národnostní menšiny  NE 

České Budějovice --- 

Děčín ---  

Frýdek-Místek --- 

Havířov --- 

Hradec Králové Komise sociální, zdravotní a rodinné politiky NE 

Chomutov Výbor pro národnostní menšiny NE 

Jablonec nad Nisou --  

Jihlava --- 

Karlovy Vary --- 

Karviná Výbor pro národnostní menšiny ANO 

Kladno --- 

Liberec Rada pro cizince, národnostní menšiny a další etnika  NE 

Mladá Boleslav Komise pro integraci etnik a národnostních menšin  NE 

Most Komise sociální a národnostních menšin  NE 

Olomouc Pracovní skupina pro komunitní plánování Etnické menšiny  NE 

Opava --- 

Ostrava --- 

Pardubice 
Skupina komunitního plánování Cizinci, národnostní a etnické 
menšiny  

NE 

Plzeň Komise pro oblast integrace etnických menšin a cizinců NE 

Prostějov 
Pracovní skupina pro komunitní plánování Národnostní menšiny 
a cizinci 

NE 

Přerov --- 

Teplice --- 

Třinec Výbor pro národnostní menšiny ANO 

Ústí nad Labem --- 

Zlín --- 

Výbory pro národnostní menšiny na úrovni obcí 

Níže uvedená tabulka uvádí přehled obcí, ve kterých byl v roce 2019 zřízen výbor pro 
národnostní menšiny (popřípadě jiný orgán, např. komise nebo pracovní skupina), a to jak na 
základě § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tak i nad rámec uvedeného zákona. Tabulka je sestavena na základě 
údajů, které poskytly krajské úřady. 

Tabulka 4 Výbory pro národnostní menšiny, či jiné poradní orgány na úrovni obcí v roce 
2019 

obec poradní orgány zřízeny ze zákona 
Cheb ANO 

Aš ANO 

Česká Lípa NE 

Bukovec ANO 

Bystřice ANO 

Český Těšín ANO 

Dolní Lomná ANO 

Hnojník ANO 

Horní Suchá ANO 

Hrádek ANO 

Chotěbuz ANO 

Jablunkov ANO 

Košařiska ANO 
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Milíkov ANO 

Mosty u Jablunkova ANO 

Návsí ANO 

Nýdek ANO 

Petrovice u Karviné ANO 

Písečná ANO 

Smilovice ANO 

Stonava ANO 

Střítež ANO 

Těrlicko ANO 

Třanovice ANO 

Vendryně ANO 

Kobylá nad Vidnávkou ANO 

Bílá Voda ANO 

Vysoké Mýto NE 

Podle výsledků posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 a na základě § 117 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, by výbory 
pro národnostní menšiny měly být zřízeny i v dalších obcích. V Moravskoslezském kraji to 
jsou obce: Bocanovice, Ropice, Horní Lomná, Albrechtice, Vělopolí, Písek, Komorní Lhotka, 
Řeka, Heřmanovice a Bílá; v Olomouckém kraji je to obec Vikantice, Měrovice nad Hanou a 
Šléglov; V Karlovarském kraji se jedná o obce Josefov, Staré Sedlo, Nové Sedlo, Oloví, 
Abertamy, Horní Blatná a Tatrovice; v Ústeckém kraji je to obec Lipová, Měděnec a Vejprty; 
v Jihočeském kraji se jedná o obec Světlík, Radějovice a Probulov; v Královéhradeckém kraji 
se jedná o obec Stanovice, ve Středočeském kraji o obec Okoř, ve Zlínském kraji je to obec 
Střelná a v Plzeňském kraji obec Horní Kvilda. Všechny tyto jmenované obce měly podle 
výsledků posledního sčítání z roku 2011 zastoupení občanů jiné než české národnosti vyšší 
než 10 %. Důvody, proč výbory nejsou zřízeny, bývají různé. Nejčastěji se jedná o malý 
zájem příslušníků menšin o zřízení výboru v místě nebo neexistence národnostně 
menšinových spolků, které by o zřízení výboru zažádaly. Dalším důvodem může být také 
rychle se měnící národnostní skladba obyvatelstva v důsledku migrace, kdy v dané lokalitě 
dojde k poklesu počtu příslušníků národnostních menšin. 

3.5. Participace příslušníků národnostních menšin na činnosti ústředních orgánů 
státní správy a další formy spolupráce  

V poradních orgánech jednotlivých resortů ústředních orgánů státní správy byli i v roce 2019 
zastoupeni příslušníci národnostních menšin - např. ve výběrových dotačních komisích, 
pracovních skupinách apod. Níže je uveden přehled národnostních menšin, jejichž zástupci 
působí v poradních orgánech jednotlivých ministerstev, do nichž jsou nominováni 
prostřednictvím Rady.  

Ministerstvo kultury 

Výběrová dotační komise Ministerstva kultury v programu na podporu kulturních aktivit 
příslušníků národnostních menšin žijících v České republice je tvořena 19 členy, z toho je 13 
zástupců národnostních menšin. Jedná se o zástupce za bulharskou, chorvatskou, 
maďarskou, německou, polskou, romskou, ruskou, rusínskou, řeckou, slovenskou, srbskou, 
ukrajinskou a vietnamskou národnostní menšinu. Komise pro hodnocení projektů v programu 
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin má 15 členů, 
z toho 13 jsou zástupci menšin. Jde o zástupce ruské, romské, slovenské, maďarské, 
rusínské, německé, polské, bulharské, řecké, ukrajinské, srbské, běloruské a vietnamské 
menšiny. Výběrová dotační komise pro integraci romské komunity má 10 členů, z toho je 5 
zástupců romské národnostní menšiny. 
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Rada Muzea romské kultury (dále jen „MRK“)44, byla v roce 2019 tvořena 7 členy, z toho bylo 
5 zástupců romské národnostní menšiny. Z celku 40 pracovníků, ať již zaměstnaných na 
částečné či celé úvazky, pracovalo v MRK celkem 13 zaměstnanců náležících k romské 
národnostní menšině. Nájemce a provozovatel kavárny muzea Café Beng! je také romské 
národnosti. MRK v roce 2019 spolupracovalo s romskými organizacemi v lokalitě např. 
v rámci festivalu Ghettofest, který každoročně pořádá Tripitaka, z.s., nebo v rámci Muzejní 
noci, a také Týdne romské kultury. Cílem těchto akcí byla eliminace předsudků mezi 
majoritou a minoritou.  

I další příspěvkové organizace Ministerstva kultury spolupracovaly v roce 2019 
s národnostními menšinami na zajištění kulturních a osvětových akcí, dotýkajících se práv, 
historie a života národnostních menšin v České republice. Na realizaci těchto akcí se 
podílelo zejména Národní muzeum, Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum 
a Památník Lidice. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Výběrová dotační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v dotační výzvě 
programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin měla v roce 2019 celkem 18 
členů, z toho 8 zástupců národnostních menšin. Jednalo se o zástupce za maďarskou, 
polskou, romskou, ruskou, řeckou, slovenskou, ukrajinskou a vietnamskou národnostní 
menšinu. 

Výběrová dotační komise pro posouzení projektů ve výzvě programu Podpora integrace 
romské menšiny v roce 2019 byla tvořena celkem 19 členy, z tohoto počtu bylo 13 zástupců 
romské menšiny. Výběrová komise pro posouzení projektů v dotační výzvě programu 
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů 
vyšších odborných škol měla v roce 2019 celkem 9 členů, z toho byli zastoupeni 3 
představitelé romské národnostní menšiny. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolupracovalo s příslušníky národnostních 
menšin i v dalších oblastech své činnosti. Tato činnost je podrobněji uvedena v příloze. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Komise pro sociální začleňování v roce 2019 měla 41 členů a 1 stálého hosta. Členy Komise 
byli i zástupci: 

 Úřadu vlády ČR sekce pro lidská práva - Odbor lidských práv a ochrany menšin  

 Úřadu vlády ČR sekce pro lidská práva – Agentura pro sociální začleňování  

 Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (hosté za romskou menšinu) 

 Společenství Romů na Moravě 

 IQ Roma servis, z.s.  
 

Programové partnerství pro implementaci PO 2 investiční priority 2.1 a 2.2 OPZ (PROP) 
 
V roce 2019 mělo PROP celkem 24 členů. Členy PROP byli v roce 2019 i zástupci: 

 Úřadu vlády ČR sekce pro lidská práva - Odbor lidských práv a ochrany menšin 

 Úřadu vlády ČR sekce pro lidská práva – Agentura pro sociální začleňování 

 Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
 

 

                                                 
44

 Muzeum romské kultury je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. 
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Úřad vlády ČR 

Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků měla v roce 2019 11 členů, z toho 5 
členů tvořili zástupci národnostních menšin. Jednalo se o zástupce polské, německé, 
slovenské, romské a chorvatské národnostní menšiny, tzn. těch menšin, jejichž jazyk je 
chráněn Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.   
 
V dotační Komisi pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce bylo v roce 2019 10 členů, z toho jeden zástupce romské 
národnostní menšiny. 
 
V dotační Komisi pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora terénní práce 
bylo 10 členů, z toho jeden zástupce romské národnostní menšiny. 
 
V dotační Komisi pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora koordinátorů 
pro romské záležitosti bylo 9 členů, z toho jeden zástupce romské národnostní menšiny. 
 
Pracovní skupina k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků měla v roce 2019 12 členů, z toho jednoho zástupce 
německé národnostní menšiny.  
 
Pracovní skupinu pro národnostně menšinové vysílání v roce 2019 tvořilo 17 členů, z toho 
bylo 15 zástupců za menšiny. Konkrétně šlo o představitele běloruské, bulharské, maďarské, 
chorvatské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské, ukrajinské, 
vietnamské národnostní menšiny a jednoho zástupce za židovskou komunitu.   
 
Pracovní skupinu pro řešení situace německých (a dalších) hrobů v České republice v roce 
2019 tvořilo 15 členů, z toho bylo 5 zástupců za menšiny. Konkrétně šlo o představitele 
chorvatské, německé, ruské, ukrajinské národnostní menšiny a jednoho zástupce za 
židovskou komunitu.  

4. Legislativní a další změny týkající se práv příslušníků národnostních menšin 
v roce 2019 

4.1. Legislativní změny týkající se práv příslušníků národnostních menšin 
 
V roce 2019 došlo ke vzniku či novelizaci některých legislativních materiálů týkající se práv 
příslušníků národnostních menšin, konkrétně materiálů, které jsou v gesci Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Další gesční rezorty v roce 2019 připravovaly další 
legislativní materiály. 

V gesci Ministerstva kultury byly v roce 2019 připravovány tyto právní předpisy týkající se 
práv národnostních menšin: 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 
vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

Navrhovaná právní úprava rozšiřuje stávající povinnost odevzdávání povinných výtisků 
tištěných neperiodických publikací a periodického tisku o vybrané publikace pořízené 
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elektronicky a vybraný elektronický periodický tisk a zakotvuje právní úpravu web-
harvestingu. 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory 
kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. 

Uvedeným návrhem se zavádí právní nástroj pro podporu vzniku výtvarných děl nebo děl 
užitého umění ve veřejném prostoru, a to ve vztahu k zadávání vybraných veřejných 
zakázek, upravuje se právní nástroj pro poskytování podpory výkonným umělcům po 
skončení kariéry a zkracuje se délka řízení, na jehož základě je uzavírána dohoda 
o poskytnutí náhrady za vypůjčené předměty a odstraňuje se povinnost přepočtu pojistných 
hodnot jednotlivých předmětů na českou měnu, což podpoří mezinárodní mobilitu sbírkových 
předmětů. K uvedenému návrhu zákona však doposud nebyly vypořádány zásadní 
připomínky Ministerstva financí, proto byly práce na daném návrhu prozatím pozastaveny.  

 Návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 132/2010 Sb., 
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů 
(zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších 
předpisů, a některých dalších zákonů. 

Ve vztahu k národnostním menšinám lze za významné označit ustanovení § 7 odst. 1 
navrhovaného zákona, podle něhož poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek 
přijme opatření s cílem chránit mj. „širokou veřejnost před pořady, videonahrávkami 
vytvořenými uživateli platformy a audiovizuálními obchodními sděleními obsahujícími 
podněcování k násilí či nenávisti namířené proti skupině osob nebo jednotlivci z důvodu 
pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, státního 
občanství, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, 
příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace“. Podle odstavce 2 ustanovení § 7 audiovizuální obchodní sdělení, 
která poskytovatel služby platformy pro sdílení videonahrávek sám uvádí na trh, prodává 
nebo sjednává „nesmějí obsahovat nebo podporovat diskriminaci na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, státní příslušnosti, náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace“. 

V gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2019 připravovány tyto 
právní předpisy týkající se práv národnostních menšin, přičemž oba uvedené předpisy již 
nabyly své účinnosti. 
 

 Novela nařízení vlády č. 123/2018 Sb., kterým se stanoví pro základní školy, střední 
školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet 
hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (účinná od 1. září 2019).  
 

 Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (účinná od 1. září 
2019). 

Novela uvedené vyhlášky stanoví minimální průměrné počty žáků ve třídě pro třídy 
s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, tak i nařízení vlády po tyto třídy stanoví rozsah 
výuky financovaný ze státního rozpočtu (PHmax) odděleně od běžných tříd. Hodnota PHmax 
je pro třídy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny výrazně vyšší, než pro běžné třídy. 

U škol s polským vyučovacím jazykem jsou stanoveny průměrné počty žáků ve třídě na nižší 
úrovni, než u běžných škol. Současný průměrný počet žáků ve školách s polským jazykem 
vyučovacím je 13 žáků ve třídě (v případě neúplných škol) a 16,7 žáků ve třídě v případě 
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úplných škol. Většina těchto škol se pohybuje nad průměrným počtem žáků stanoveným pro 
běžné školy. Zde je třeba upozornit na to, že se nejedná o minimální počty žáků ve třídě, při 
kterých lze školu s jazykem národnostní menšiny zřídit (jak stanoví § 14 odst. 2 školského 
zákona), ale o počet žáků rozhodný pro účely financování pedagogické práce ze státního 
rozpočtu. Minimální počet žáků ve třídě uvedený v § 14 odst. 2 školského zákona se 
vztahuje pouze na proces zřízení školy s jazykem národnostní menšiny, nikoliv na její další 

existenci při proměnlivém počtu žáků ve škole a vůli zřizovatele k udělení případné výjimky. 

V gesci Ministerstva spravedlnosti byly v roce 2019 připravovány tyto právní předpisy týkající 
se práv národnostních menšin: 

 Návrh zákona o hromadném řízení 

Návrh zákona o hromadném řízení jakožto procesní nástroj umožňující nároky uplatňovat 
hromadně, nevylučuje ze své působnosti ani ochranu před diskriminačním jednáním. 
Obětem usnadňuje přístup ke spravedlnosti, umožňuje efektivnější postup a sdílení finanční 
náročnosti řízení.  

 Novela zákona o soudních poplatcích 

Připravovaná novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích navrhuje snížení 
soudního poplatku za odvolání proti rozhodnutí ve věcech ochrany proti diskriminaci. 

4.2. Nelegislativní změny týkající se práv příslušníků národnostních menšin 

Ministerstvo vnitra 
 
Důležitým dokumentem je aktuální „Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu 
k menšinám pro období let 2018-2020“, která navazuje na strategie předchozí. Cílem je 
rozvíjet možnosti adaptace Policie České republiky na podmínky vzrůstající společenské 
diverzity a rozšiřovat znalosti a dovednosti policistů v oblasti různých sociálních prostředí tak, 
aby byli schopni efektivní a systematické práce ve vztahu k menšinám. Součástí této 
Strategie je Akční plán do roku 2020. 

Dalším důležitým projektem je Institucionalizace styčného důstojníka pro menšiny (P PP č. 
258/2013, novelizován P PP č. 204/2016). Styční důstojníci Krajského ředitelství policie (dále 
jen „KŘP“) spadají od roku 2013 metodicky pod Ředitelství služby pořádkové policie (dále 
jen ŘSPP). Tímto interním aktem je vymezena pozice styčného důstojníka a ustanovení 
pracovní skupiny pro menšiny na každém KŘP. Styčný důstojník je specializovaným 
pracovníkem na problematiku policejní práce ve vztahu k menšinám. Plní úlohu 
zprostředkovatele a nabízí členům menšin pomoc při řešení konkrétních problémů 
spadajících do zákonné působnosti Policie ČR. Zároveň působí jako konzultant při řešení 
všech záležitostí, které se z pohledu policie problematiky menšin týkají. Styčný důstojník 
také průběžně monitoruje struktury menšin v lokalitě a podílí se na prevenci a potírání 
kriminality. Styční důstojníci a členové pracovních skupin se v problematice menšin trvale 
vzdělávají ve specializačních kurzech, spolupracují s neziskovými organizacemi, se státní 
správou i samosprávou a podílejí se na přiblížení se menšinám ve svých lokalitách. V roce 
2019 řešili styční důstojníci KŘP celkem 11 případů s podezřením na rasový podtext (1x 
KŘP- T Dvorce, 7x KŘP- M Lipník n. B., Kojetín, Moravský Beroun, Bílá Voda, Javorník, 
Kojetín, Prostějov, 4x KŘP – H Hořice, Nový Bydžov, Dvůr Králové n. L., Hradec Králové). 
Ve všech případech, vyjma Lipníku nad Bečvou, byl v průběhu vyšetřování rasový podtext 
vyloučen. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

V rámci dalších forem spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) byli 
kontaktováni příslušníci národnostních menšin při přípravě materiálu Strategie sociálního 
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začleňování 2021−2030 (jednalo se o členy Romské rady). Vzhledem k tomu, že se 
v koncepční i metodické činnosti v oblasti nepojistných sociálních a rodinných dávek 
neupřednostňuje žádná národnostní menšina, nebyla navázána spolupráce s dalšími 
subjekty z důvodu příslušnosti k určité národnostní menšině.  Podobně i v oblasti rodinné 
politiky a ochrany práv dětí systematicky neprobíhá spolupráce s příslušníky národnostních 
menšin u témat, která se dotýkají práv národnostních menšin, byť samozřejmě sociálně-
právní ochrana dětí (dále jen „SPO“) probíhá v souladu s těmito právy a podporuje jejich 
naplnění.  

K naplnění práv dětí s menšinovým původem při výkonu sociálně právní ochrany přispěly 
změny provedené novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, která byla provedena zákonem č. 401/2012 Sb. s účinností od 
1. ledna 2013. Příslušnost k národnostní menšině je zohledňována v procesu vyhodnocení 
situace dítěte a jeho rodiny a zpracování individuálního plánu ochrany dítěte, které vytvářejí 
dle § 10 odst. 3 uvedeného zákona, pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působnost 
tak, aby sociálně právní ochrana zohledňovala sociokulturní prostřední, z něhož dítě 
pochází. Pracovníci OSPOD musí brát při výkonu SPOdo úvahy specifické potřeby dětí 
i v návaznosti na standardizaci výkonu SPO, která byla zavedena s účinností od 1.1. 2015. 
Na základě ustanovení § 9a) odst. 3 zákona o SPOD se musí při výkonu SPO řídit standardy 
kvality SPO, včetně standardu č. 9 Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany 
dítěte. Podle kritéria 9a) musí při jednání s klientem dodržovat základní principy výkonu 
SPO, mezi něž patří respektování individuálního přístupu a zohledňování individuálních 
potřeb každého klienta (tj. i potřeb vyplývajících ze života v odlišném sociokulturním 
prostředí), dodržování lidských práv a svobod, posilování sociálního začleňování 
a  samostatnosti klienta, atd. Dle kritéria 9b) by měli zajišťovat služby potřebné pro jednání 
s osobami se specifickými potřebami, nebo mít dojednanou spolupráci s fyzickými 
a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě. 
 
Ministerstvo spravedlnosti 
 
V rámci opatření nelegislativní povahy lze na stránkách justice veřejně dohledat statistické 
ročenky a přehledy statistických listů, které mohou posloužit jako informace kupříkladu 
o nápadu žalob ve věcech diskriminace, tedy nejen antidiskriminační žaloby, ale například 
i ostatní spory vzniklé v souvislosti s motivem diskriminace.45 
 
Ministerstvo financí 

Na základě žádosti ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka byl mimořádně účelově 
navýšen rozpočet kapitoly 334 – MK v roce 2019 o částku 4.150.000 Kč, a to k podpoře 
rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin. Vzhledem k tomu, že bylo 
rozpočtové opatření provedeno až v prosinci 2019, budou prostředky využity k posílení 
výdajů v této oblasti v roce 2020. Žádost byla odůvodněna dlouhodobým podfinancováním 
vydávání periodického tisku v jazycích národnostních menšin a současně v odůvodnění byl 
uveden odkaz na jednání Rady ze dne 22. října 2019, kde byla v rámci programu opětovně 
zmíněna potřeba posílení financování projektů v rámci tohoto programu.  

4.3. Plnění usnesení vlády týkající se práv příslušníků národnostních menšin 

V této části Zprávy jsou shrnuty informace o plnění některých úkolů ministerstvy, které se 
týkají oblasti národnostních menšin. 

V roce 2019 plnilo Ministerstvo kultury usnesení vlády týkající se práv příslušníků 
národnostních menšin na více úrovních.  

                                                 
45

 https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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a) Odbor regionální a národnostní kultury 

Usnesení vlády dotýkající se práv národnostních menšin, včetně romské národnostní 
menšiny, byla plněna v rámci výběrových dotačních řízení a prostřednictvím státních 
příspěvkových organizací Ministerstva kultury. 

V rámci specifického cíle 4.1. Uchování kulturního dědictví Romů, včetně podpory bádání 
k jeho poznání Strategie romské integrace46 je uloženo Ministerstvu kultury (bod d) 
podporovat Světový romský festival Khamoro. Tento úkol navazuje na předchozí usnesení vlády 
ze dne 7. dubna 2003 č. 347 o podpoře Světového romského festivalu KHAMORO Praha.  

V roce 2019 se konal již 21. ročník festivalu Khamoro v době od 26. května do 1. června pod 
záštitou pana doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., ministra kultury ČR a pana MUDr. Zdeňka 
Hřiba, primátora hlavního města Prahy. Hlavním mediálním partnerem byla již tradičně 
Česká televize. V rámci partnerství televize pravidelně vysílala upoutávkové spoty a celý 
festival zaznamenala.  
 
21. ročník festivalu přinesl jako obvykle bohatý program. V rámci festivalového týdne 
proběhlo celkem 7 večerních koncertů, na kterých diváci mohli vidět 13 hudebních skupin 
z různých zemí Evropy. Zahajovací koncert se v roce 2019 konal v prostorách Kasáren 
Karlín a vystoupily na něm 3 hudební uskupení z ČR a Slovenska – Gipsy Suno (ČR), Lače 
Manuša (ČR), Igor Kmeťo & Band (Slovensko). Festival také nabídl bohatý doprovodný 
program. Proběhly 4 výstavy, 3 divadelní představení (vč. divadelního představení pro žáky 
ZŠ), Gavoro - literární čtení členů klubu romských spisovatelů Paramisara a vyprávění 
životních příběhů Romů (tzv. Storytelling), tradiční defilé účinkujících centrem Prahy, dětský 
den Khamororo v parku Portheimka a třetí ročník fotbalového turnaje na ZŠ Cimburkova.  

V rámci odborného kulturního programu se uskutečnilo Mezinárodní kolokvium na téma 
hudba, menšiny a paměť určené pro studenty vysokých škol, týdenní škola romské hudby 
pro české a zahraniční studenty, týdenní školení kulturního managementu Khamoro (sdílení 
zkušeností určené pro mladé Romy z celé ČR se zájmem učit se během největšího festivalu 
romské kultury teoreticky i prakticky) a tradiční Khamoro Kher – 3 denní program pro děti 
z dětských domovů. 

Festivalu Khamoro se v roce 2019 zúčastnilo odhadem více než 10 000 lidí. I v roce 2019 
proběhla tištěná a mediální kampaň prostřednictvím České televize, Českého rozhlasu 
a sociálních sítí, která měla za úkol nejen přitáhnout diváky, ale také poukázat na postavení 
romské kultury ve společnosti. 

b) Oddělení literatury a knihoven v roce 2019 v souladu s nařízením vlády č. 288/2002 Sb., 
kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, v platném znění, 
a Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 – 2020 vyhlašovalo dotační řízení 
Knihovna 21. století, určené knihovnám evidovaným dle knihovního zákona. Jedním 
z jeho tematických okruhů je „Podpora práce s národnostními menšinami a integrace 
cizinců“. Dotace byly poskytovány na nákup literatury v jazycích národnostních menšin 
a na akce, seznamující s jinými kulturami. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plnilo v roce 2019 usnesení vlády týkající se 
práv příslušníků národnostních menšin formou dotačních programů, a to jak pro školy 
a školská zařízení, tak pro nestátní neziskové organizace. Cíle, účely a rozsah podpory jsou 
uvedeny v dalších částech zprávy. 
 

                                                 
46

 Viz Strategie romské integrace do roku 2020, schválená usnesením vlády ČR ze dne 23. února 2015 

č. 127, Úřad vlády ČR, Praha 2015, s. 36 - 37. 
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V roce 2019 plnilo Ministerstvo vnitra usnesení vlády týkající se práv příslušníků 
národnostních menšin na více úrovních. Usnesení vlády č. 243/2003 stanovuje Průběžně 
monitorovat ve spolupráci s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské 
zdroje plnění úkolů týkajících se romské integrace kraji a obcemi (§ 6 zákona č. 273/2001 
Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů). 
 
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra vykonává dle příslušných 
ustanovení zákonů o územních samosprávných celcích dozor nad vydáváním a obsahem 
obecně závazných vyhlášek územních samosprávných celků a usnesení, rozhodnutí a jiných 
opatření jejich orgánů jen v jejich samostatné působnosti a z hlediska jejich zákonnosti. 
V roce 2019 se pracovníci Ministerstva vnitra v rámci výkonu dozoru a kontroly nad 
samostatnou působností obcí, krajů a hlavního města Prahy nesetkali s obecně závaznou 
vyhláškou či jiným právním aktem obce, který by výslovně a konkrétním způsobem 
zasahoval do práv národnostních menšin či omezoval přístup zástupců menšin do výborů 
pro národnostní menšiny. 
 
Dále je Ministerstvo vnitra na základě usnesení č. 1573/2005 povinno 6.2. V rámci výkonu 
dozoru posuzovat zákonnost nastavení podmínek přístupu k obecnímu bytovému fondu a na 
základě usnesení č. 1067/2005 Kontrolovat zákonnost pravidel pro hospodaření s obecními 
byty.   
 
V rámci výkonu dozoru odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra provádí 
v souladu s výše uvedenými usneseními vlády posuzování zákonnosti pravidel pro 
přidělování obecních bytů. Pravidla pro přidělování obecních bytů, zjištěná v rámci kontrolní 
činnosti Ministerstva vnitra, jsou posuzována po obsahové stránce z pohledu případné 
diskriminace a možnosti omezení přístupu k bytům. Důležitým aspektem celé problematiky je 
skutečnost, že obce nemají povinnost vydat pravidla pro přidělování obecních bytů.   

 
V roce 2019 bylo provedeno 118 kontrol samostatné působnosti obcí, při nichž byla zjištěna 
pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví obce u 16 obcí (20 pravidel pro přidělování bytů 
ve vlastnictví obce). U pěti obcí (11 pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví obce) jsou 
pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví obce posuzována na podnět občanů, Policie ČR 
a opozičních zastupitelů obcí. 8 návrhů pravidel pro přidělování bytů a pravidel pro 
přidělování bytů zaslaly obce dobrovolně ke kontrole nebo k případnému poskytnutí 
metodické pomoci a dalších 10 pravidel pro přidělování bytů obce zaslaly Ministerstvu vnitra 
na základě předchozí výzvy. V případě konstatování rozporu pravidel pro přidělování bytů ve 
vlastnictví obce se zákonem je obcím ze strany ministerstva poskytována metodická pomoc, 
a to jak při aktualizaci těchto pravidel či při tvorbě zcela nových pravidel. Ani v jednom 
případě nebylo zjištěno, že by obce přistupovaly k diskriminaci žadatelů o byt na základě 
národnosti či rasy. 

Základní pravidla pro rovný, nediskriminační přístup k bytovému fondu obcí jsou uvedena 
v Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených 
lokalit se zdůrazněním na zajištění potřeby bydlení, jež jsou mj. zveřejněna na webových 
stránkách Veřejného ochránce práv a srozumitelnou formou poskytují základní informace 
o dané problematice.   

5. Užívání jazyka národnostních menšin v krajích s ohledem na provádění 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

 
Naplňování závazků plynoucích z uzavření této mezinárodní smlouvy Českou republikou se 
týká těchto historických a regionálních jazyků: polština, němčina, romština, slovenština a od 
1. ledna 2015 také moravská chorvatština. Blíže o Evropské chartě regionálních či 
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menšinových jazyků viz kapitola 1.1. Níže je uveden přehled situace na úrovni krajů 
v naplňování závazků plynoucích z Charty. 

Jihočeský kraj 

Počet příslušníků národnostních menšin v Jihočeském kraji je relativně nízký, neexistují 
lokality s vyšší koncentrací příslušníků jednotlivých národnostních menšin a spolků, které by 
prosazovaly či vznášely požadavky vyplývající z Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků. V rámci území Jihočeského kraje nebylo zjištěno užívání jazyků 
národnostních menšin při předávání informací veřejné správy nebo úředních jednáních, ani 
nebylo zjištěno užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových 
jazycích. 
 
Jihomoravský kraj 

V Jihomoravském kraji není ve smyslu zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 
národnostních menšin a o změně některých zákonů, užíváno dvojjazyčného označení, ani 
kraj nezaznamenal zkušenosti s prováděním Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků. Užívání menšinových jazyků však podporuje Magistrát města Brna, kde od roku 2017 
působí čtyři interkulturní pracovníci s jazyky ukrajinština, ruština, vietnamština, rumunština 
a arabština. Tyto jazyky však nejsou v současné době pod ochranou Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků.  

Karlovarský kraj 

Otázkou implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků se kraj výslovně 
nezabývá, neboť nebyl zaznamenán problém s právy vyplývajícími z tohoto dokumentu. Do 
anglického, německého a ruského jazyka jsou přeloženy informace o kraji na portálu úřadu 
Živý kraj. Na vývěskách ani v Krajských listech ostatní jazyky nejsou využívány. V rámci 
úředního jednání s příslušníky národnostních menšin se v případě potřeby najímá 
překladatel. Často si sami příslušníci národnostních menšin (většinou představitelé 
vietnamské národnostní menšiny) berou k jednání osobu, které důvěřují a která je schopna 
komunikovat v úředním jazyce. V rámci Karlovarského kraje není užíván na vjezdových 
a výjezdových tabulích s názvem obcí jazyk národnostních menšin, není užíván ani pro 
označení budov státních orgánů a samosprávných celků. Ze strany příslušníků 
národnostních menšin nebyl takový požadavek vznesen. 

Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj se doposud implementací Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků nezabýval, neboť o to zástupci národnostních menšin neprojevili 
zájem. Pokud bude Královéhradecký kraj s žádostí osloven, nebo dojde k významnému 
navýšení počtu osob užívajících menšinový jazyk, je připraven vyhovět opodstatněným 
požadavkům založeným na této smlouvě. Královéhradecký kraj považuje ochranu 
menšinových jazyků za velmi důležitou a potřebnou, protože představuje klíčový předpoklad 
k zachování vzácné kulturní rozmanitosti na území České republiky. 

Liberecký kraj 

Ustanovení Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na území Libereckého kraje 
v současné době nejsou realizována. Žádný národnostně menšinový jazyk se na území kraje 
tradičně neužívá. Na aplikaci těchto ustanovení nepřišel ze strany spolků národnostních 
menšin žádný podnět. Liberecký kraj doposud používání menšinového jazyka na svých 
webových stránkách, vývěskách či ve zpravodaji kraje neaplikuje. Určitou část informací na 
webových stránkách kraje lze přepnout pouze do režimu anglického jazyka. V současné 
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době se však připravuje na webových stránkách speciální odkaz pro cizince, ve kterém 
budou zveřejněny prolinky na informace v různých jazycích. 

Moravskoslezský kraj 

V roce 2019 byla implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků na 
území Moravskoslezského kraje zajišťována prostřednictvím dotačního programu Úřadu 
vlády České republiky. Podpora se týkala především ochrany polského jazyka, a to jak 
v oblasti vzdělávací, pro děti i dospělé, tak i v oblasti zachování tradičních místních názvů, 
např. zavedením dvojjazyčných cedulí. 
 
Olomoucký kraj 

Počet příslušníků národnostních menšin v Olomouckém kraji je relativně nízký, neexistují 
lokality s vyšší koncentrací příslušníků jednotlivých národnostních menšin a existencí spolků, 
které by prosazovaly či vznášely požadavky vyplývající z Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků. Mapována byla v roce 2019 situace německé menšiny. Navázán byl 
v roce 2019 kontakt s jednatelkou Svazu Němců Severní Morava – Orlické hory z. s., 
který má aktuálně v Olomouckém kraji místní skupiny v Šumperku, Jeseníku 
a Šternberku. Je tedy možné konstatovat, že v roce 2019 nebylo zjištěno užívání jazyků 
národnostních menšin při předávání informací veřejné správy, nebylo zjištěno užívání jazyků 
národnostních menšin při úředních jednáních, ani nebylo zjištěno užívání tradičních 
a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. 

Pardubický kraj 

Pardubický kraj nemá zkušenosti s implementací Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků. Místní názvy nejsou uváděny v jazykových mutacích. Tlumočení pro 
cizince při jednáních s úřady, školami, lékaři apod. zajišťují většinou neziskové organizace, 
Centrum pro integraci cizinců a ve školách tlumočníci zprostředkovaní přes Národní institut 
dalšího vzdělávání. Webové stránky Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz jsou kromě 
češtiny zpracovány i v angličtině, němčině, francouzštině, italštině a polštině. Mnoho 
informací v nejrůznějších jazycích poskytuje klientům z řad cizinců zejména nezisková 
organizace Most pro, o. p. s.      

Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj nemá zkušenosti s implementací Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků. V uplynulém roce nebyl zaznamenán případ, kdy by byl během úředního jednání 
přítomen tlumočník. 

Hlavní město Praha 

Hl. m. Praha nemá zkušenosti s implementací Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků. V případě  běžného úředního kontaktu a zveřejňování informací ze strany hl. m. 
Prahy nebyla potřebná zvláštní opatření a ani nebyl zaznamenán oddělením národnostních 
menšin a cizinců žádný podnět vztahující se k tomuto tématu ze strany ostatních pracovišť 
Magistrátu hl. m. Prahy. 

Středočeský kraj 

V souvislosti s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků kraj 
v uplynulém roce žádná opatření vyplývající z jejího ustanovení nerealizoval. Na základě 
dosavadních zkušeností lze konstatovat, že žádný z menšinových jazyků na území 
Středočeského kraje nelze definovat ve smyslu čl. 1 Charty, tj. jako jazyk ve smyslu užšího 
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územního vymezení, kde je vyjadřovacím prostředkem takového počtu osob, který by přijetí 
různých ochranných a podpůrných opatření opodstatňoval. 

Ústecký kraj 

S implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků nemá Ústecký kraj 
zkušenosti. Jazyk národnostních menšin na webových stránkách kraje není užíván. Totéž 
platí pro zpravodaj kraje, vývěsky či úřední desky. K užívání tradičních a správných forem 
místních názvů v menšinových jazycích nedochází. 

Kraj Vysočina 

Kraj Vysočina nemá s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 
žádné zkušenosti. 

Zlínský kraj 

Zlínský kraj nemá s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 
žádné zkušenosti. 

6. Vzdělávání v jazycích národnostních menšin 

Vzdělávání v jazycích národnostních menšin patří k nejúčinnějším opatřením pro zachování 
menšinového jazyka i pro další kulturní rozvoj národnostních menšin. Národnostní menšiny 
o vzdělávání ve svém jazyce mají zpravidla velký zájem. (Obdobně je tomu u českých 
krajanů žijících v zahraničí.) Vzhledem k malé početnosti a rozptýlenosti národnostních 
menšin žijících na území České republiky však národnostně menšinové školství existuje jen 
ve vztahu k polské menšině.  

Podle článku 25 odstavec 2 písmeno a) Listiny základních práv a svobod se občanům 
příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám za podmínek stanovených zákonem 
zaručuje též právo na vzdělání v jejich jazyku. Toto právo je dále upraveno v § 11 
menšinového zákona, podle kterého příslušníci národnostních menšin, které tradičně 
a dlouhodobě žijí na území České republiky, mají právo na výchovu a vzdělávání ve svém 
mateřském jazyce ve školách, předškolních zařízeních a školských zařízeních za podmínek, 
které stanoví zvláštní právní předpisy. Příslušníci národnostních menšin mohou dále za 
podmínek stanovených zvláštními právními předpisy zřizovat soukromé školy s vyučovacím 
jazykem národnostní menšiny nebo s výukou jazyka národnostní menšiny jako vyučovacího 
předmětu a soukromá předškolní zařízení a soukromá školská zařízení. 

Vlastní předpoklady pro zajištění vzdělání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, 
základních a středních školách obcemi, kraji a případně Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy upravuje ustanovení § 14 školského zákona. Předpokladem je, že v obci musí 
být dle zákona zřízen výbor pro národnostní menšiny a současně jsou zákonem stanoveny 
minimální počty dětí, které se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí. 
Vzhledem k nízkému počtu statutárních měst a obcí, ve kterých je zákonem dána povinnost 
zřídit výbor pro národnostní menšiny (viz tabulka č. 3 a tabulka č. 4 výše), je menšinové 
školství financované z veřejných rozpočtů omezeno pouze na polské národnostně 
menšinové školství v Moravskoslezském kraji. 

V této části Zprávy je dále podrobněji popsána situace ohledně vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin ve vztahu k menšině polské, německé a romské, u kterých je tato 
otázka diskutována rovněž ve vztahu k naplňování Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků. V principu však otázka vzdělávání v menšinovém jazyce existuje ve 
vztahu ke všem národnostním menšinám. Přístup ke vzdělávání v jazyce národnostní 



47 
 

menšiny je proto podporován ze strany státu také prostřednictvím dotačních programů, 
především programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy47. Ke vzdělávání v menšinových jazycích přispívají aktivně 
rovněž samotné spolky příslušníků menšin. Například v reflexích od příslušníků 
národnostních menšin zastoupených v Radě je uvedeno zřízení nedělní školy s výukou 
bulharštiny v Brně či sobotních škol zřizovaných ukrajinskou či ruskou menšinou. Zajištění 
výuky menšinového jazyka jako výzvu a problém uvádí také řecká menšina (viz kapitola 
2.2.). 

6.1. Polská národnostní menšina 

Polská menšina je díky své početnosti a koncentraci v Moravskoslezském kraji jedinou 
národnostní menšinou, která může využívat možností národnostně menšinového školství 
financovaného z veřejných rozpočtů. V Moravskoslezském kraji je zřízeno několik škol, v nichž 
se vzdělávání uskutečňuje pouze v polském jazyce, či dvojjazyčně, a to jak v českém jazyce, 
tak i v polském jazyce, podle ustanovení § 14 odst. 5 školského zákona. 

Podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je v současné době na území ČR 
zřízeno 19 mateřských škol s polským jazykem vyučovacím. Všechny tyto mateřské školy se 
nachází na území Moravskoslezského kraje. Tyto mateřské školy navštěvovalo ve školním roce 
2019/2020 celkem 772 dětí. Na území ČR jsou však zřízeny také mateřské školy s česko-
polským jazykem vyučovacím. Takových mateřských škol bylo ve školním roce 2019/2020 
zřízeno celkem 5, přičemž některé z nich jsou současně mateřskými školami, které mají uveden 
jako vyučovací jazyk polštinu. Tyto mateřské školy navštěvovalo celkem 54 dětí. Seznam 
zmíněných mateřských škol tvoří přílohu č. 2.  

Počet základních škol, ve kterých je vyučovacím jazykem jazyk polský zůstává stabilní. Ve 
školním roce 2019/2020 bylo zřízeno 21 škol s polským jazykem vyučovacím, přičemž všechny 
tyto školy se nachází v Moravskoslezském kraji. Uvedené školy zřizují 133 vyučovacích tříd, 
které navštěvuje celkem 2 010 žáků. Seznam těchto škol je uveden v příloze č. 3.  

Střední školy, kde je vyučovacím jazykem jazyk polský, či je polština jedním z vyučovacích 
jazyků, se rovněž nachází na území Moravskoslezského kraje. Jedinou střední školou, ve které 
je jazyk polský jediným vyučovacím jazykem je Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace. Uvedené gymnázimu zřizuje 
12 tříd, které navštěvuje 326 žáků. Další střední školy, které mají v Rejstříku škol uveden 
vyučovací jazyk oboru polský, jsou Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková 
organizace, Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace a Střední 
zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace. 

Činnost Pedagogického centra pro polské národnostní školství v Českém Těšíně 

Podmínky pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních 
menšin, konkrétně vzdělávání žáků a studentů v polském jazyce v těch obcích, kde polská 
národnostní menšina tvoří více než 10 % obyvatelstva, zajišťuje Pedagogické centrum pro 
polské národnostní školství v Českém Těšíně (dále jen „Pedagogické centrum“). Pedagogické 
centrum je přímo řízená organizace financovaná Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Ve všech školách a školských zařízeních s polským jazykem vyučovacím se 
Pedagogické centrum dlouhodobě věnuje problematice užívání a podpory mateřského jazyka. 
Jedná se především o zajišťování potřeb škol a školských zařízení s polským jazykem 
vyučovacím včetně podpory žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, přípravu 
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metodických pomůcek pro školy s polským jazykem vyučovacím, vydávání a distribuci 
metodických pomůcek – měsíčník Jutrzenka a Ogniwo. 

V roce 2019 se Pedagogické centrum ve spolupráci s metodiky z Polska věnovalo tematice 
dvojjazyčnosti, inovačním metodám v hodinách polského jazyka, zejména pak vyučování 
metodou „heritage language“, kdy se pojí prvky mateřského a cizího jazyka.  

Za podpory Pedagogického centra v roce 2019 se žáci 2. stupně polských základních škol 
zúčastnili projektu „Poznáváme Těšínské Slezsko při učení a hře“. Přes 220 žáků 
absolvovalo týdenní pobyty v partnerské škole v Polsku, kde se během dopoledne společně 
vzdělávali s polskými vrstevníky a prohlubovali si komunikační dovednosti v polském jazyce. 
V odpoledních hodinách poznávali region.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) probíhalo za aktivní 
spolupráce s institucemi z ČR i Polska. Vzdělávací akce poskytované učitelům jsou řádně 
akreditovány. Součástí DVPP byla i odborná činnost metodiků pro vzdělávání, kteří 
realizovali řadu metodických setkání a konzultací s učiteli ve školách s polským jazykem 
vyučovacím. Při spolupráci s polskými institucemi bylo pedagogům nabízeno vzdělávání 
v mnoha oblastech leadershipu a věnovali se přípravám revizí pro vzdělávací oblast Polský 
jazyk a literatura. 

Pedagogické centrum každoročně organizuje soutěže v několika předmětových oblastech. 
Tradičně byly nejpočetněji zastoupeny matematické soutěže Klokan, Pikomat, Matematická 
olympiáda a Pythagoriáda. Velké oblibě se těší soutěž v polském jazyce Mistr pravopisu pro 
žáky 4. – 9. ročníku polských základních škol. Pedagogické centrum se již několik let podílí 
na organizaci prestižní řečnické soutěže vyhlašované v Polsku. V roce 2019 se do 
celostátního kola v polských Katovicích dostali opět zástupci žáků škol s polským jazykem 
vyučovacím z České republiky. Téma soutěže v roce 2019 bylo: „Dobro bez odvahy nemá 
velkou hodnotu“. Další soutěže, kterých se žáci zúčastnili: FOX – XIX. ročník mezinárodní 
soutěže v anglickém jazyce pod záštitou Jagellonské univerzity v Krakově, hudební soutěže 
a přehlídky – Přehlídka těšínské lidové písně a Přehlídka školních pěveckých sborů. Soutěží 
se v roce 2018 zúčastnilo 1600 žáků. 
 
Přeshraniční česko-polská spolupráce v oblasti vzdělávání 

Pedagogické centrum je aktivní také v oblasti přeshraniční česko-polské spolupráce, 
zejména v oblasti společného vzdělávání. V roce 2019 pokračovala realizace 
2 přeshraničních projektů.  

1. V rámci programu INTERREG VA ČR-Polsko je Pedagogické centrum partnerem 
vlajkového projektu „Zvyšování jazykových kompetencí budoucích absolventů na 
přeshraničním trhu práce“ (vedoucí partner – Univerzita Palackého v Olomouci, partneři 
– Pedagogické centrum a Uniwersytet Wrocławski). Pro budoucí absolventy z ČR 
a Polska jsou připraveny workshopy na rozvoj komunikačních kompetencí, propagace 
učení se sousedícím jazykům a vzájemnému poznávání obou kultur. 

2. V rámci programu INTERREG VA ČR-Polsko je PC ČT partnerem projektu 
„akcent@net“ (vedoucí partner – Institut Euroschola v Třinci, Slezská univerzita 
v Katovicích a Evropské seskupení územní spolupráce NOVUM). Po celé délce česko-
polské hranice, ve všech euroregionech, se až do roku 2021 budou realizovat akce 
v rámci 4 hlavních aktivit: networking – síťování českých a polských škol, job-shadowing 
– výměnné stáže pro učitele, konzultace on-line pro česko-polskou spolupráci a tvorba 
česko-polské publikace „Mozaika kultur“.  
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Další aktivity Pedagogického centra pro polské národnostní školství v Českém Těšíně 

Pedagogické centrum pokračuje v koordinaci aktivit česko-polské pracovní skupiny pro 
oblast učebnic. V roce 2019 se mj. konal mezinárodní česko-polsko-slovenský seminář 
učebnicových skupin „Bilance-Inspirace-Perpektivy“. Do Národního pedagogického muzea 
J. A. Komenského v Praze se sjely učebnicové skupiny působící ve střední Evropě, tedy: 
česko-německá, polsko-německá, česko-polská, polsko-litevská, polsko-ukrajinská, 
představitelé česko-rakouské a česko-lichtenštejnské komise historiků a zástupci Slovenska. 
Druhý den semináře s tématem „Nesnadné výzvy pro pedagogy v minulosti a dnes“ byl 
věnován významným historickým postavám XX. století – Přemyslu Pitterovi a Januši 
Korczakovi. Základem činnosti česko-polské pracovní skupiny pro oblast učebnic je snaha 
věnovat pozornost problematice vzájemných česko-polských stereotypů a možnostem jejich 
překonávání, zvláště ve výuce společenskovědních předmětů, historie a literatury. Členy 
pracovní skupiny za českou stranu jsou představitelé Ostravské univerzity, Karlovy univerzity 
a Pedagogické centrum, z polské strany se jedná o zástupce univerzit v Poznani, Vratislavi, 
Krakově a Štětíně. S pracovní skupinou rovněž aktivně spolupracují didaktici Univerzity 
Komenského v Bratislavě. 

6.2. Německá národnostní menšina 

Německá národnostní menšina je na území České republiky prostorově rozptýlená, a proto 
na rozdíl od menšiny polské, nemůže využít možnosti zřizování národnostně menšinových 
škol podle ustanovení § 14 školského zákona. Pozornost německé menšiny se proto 
v praktické rovině obrací jak k soukromému školství, tak k výuce některých předmětů na 
školách v německém jazyce jako v cizím jazyce. 

Velkým úspěchem německé menšiny je především dlouholeté zajištění fungování Základní 
školy německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna v Praze jako školy 
založené v roce 1991 německou národnostní menšinou48 v České republice. Patří mezi 
školy, kde je němčina vyučovacím jazykem. Nabízí pro české i německé děti vzdělání 
a výchovu v 1. - 5. ročníku s němčinou jako jazykem cizím nebo jazykem mateřským. Škola 
připravuje žáky pro studium na Gymnáziu Thomase Manna, které je osmileté a připravuje 
žáky na studium na vysoké škole.  

Němčina je vyučovacím jazykem také na dvoujazyčném Rakouském gymnáziu v Praze, 
které je založeno na základě mezinárodní smlouvy.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle §13 odst. 3 školského zákona a na něj 
navazujícího Výnosu č. 9/2013, kterým se upravuje postup při povolování výuky některých 
předmětů v cizím jazyce, povoluje školám mimo jiné i výuku některých předmětů 
v německém jazyce. Jedná se o základní i střední školy. Přehled základních a středních 
škol, ve kterých jsou některé předměty vyučovány v německém jazyce je uveden v příloze 
č. 4. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy usiluje o podporu výuky němčiny a vzdělávání 
v německém jazyce. Spolupracuje s Goethe institutem, podporuje jeho akce pro rozvoj 
mnohojazyčnosti nejen na školách, ale i celé společnosti. Česko-německé aktivity jsou 
rozsáhlé také v rámci mimoškolních aktivit mládeže, zde jde např. o činnost Koordinačního 
centra česko-německých výměn mládeže TANDEM v Plzni, podporovaného mimo jiné i ze 
zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Goethe institut i koordinační centrum 
poskytují poradenské služby a podporují organizace obou zemí při uskutečňování 

                                                 
48

 Zřizovatelem školy je Shromáždění Němců v Čechách na Moravě a ve Slezsku, o.s. (nyní 

Shromáždění německých spolků v České republice, z.s.). 
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a zintenzivňování česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti 
práce s mládeží.   

Ve vztahu k německému jazyku je důležité rovněž uvést, že na vysokých školách v ČR se 
vyučuje řada oborů zaměřených na německý jazyk, které se týkají např. přípravy 
pedagogických pracovníků, či oborů zaměřených na studium germanistky obecně. 

6.3. Romská národnostní menšina 

Výuka romského jazyka na školách v České republice neprobíhá systematicky. Jednak tomu 
brání zákonné překážky týkající se národnostně menšinového školství, podobně jako tomu je 
u německé menšiny a dalších menšin, kdy národnostně menšinové školství může být využito 
pouze tam, kde je zřízen výbor pro národnostní menšiny  
(podle ustanovení § 14 školského zákona), a kde jsou splněny minimální počty dětí, které se 
ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí. Školy také narážejí na několik faktorů, 
které komplikují či znemožňují dobrovolnou výuku romštiny. Jedná se především o nezájem 
rodičů romských dětí o tuto výuku. Rodiče často vycházejí z obecně tradovaných stereotypů, 
podle kterých se dítě má primárně učit majoritní český jazyk, aby se snadno integrovalo do 
většinové společnosti. Rodiče často romštinu považují za jazyk používaný jen v rámci vnitřní 
rodinné komunikace. Je však třeba podotknout, že na jazykové škole v Praze je možné složit 
státní zkoušku z romského jazyka.  
 
Přestože neexistuje systematická výuka romštiny na českých školách (s výjimkou škol 
vysokých, viz níže), je možné jmenovat několik škol, ve kterých se romský jazyk objevuje 
jako součást výuky tematicky blízkých předmětů. Jedná se o Základní školu Floriána Bayera 
v Kopřivnici, na které byl vyučován romský jazyk v rámci předmětu multikulturní výchova, 
podobně i na Střední odborné škole managmentu a práva v Jihlavě a Střední lékařské škole 
v Českém Krumlově. Na Střední škole prof. Z. Matějčka v Ostravě probíhala výuka romistiky 
v rámci výuky týkající se sociální činnosti, resp. byla vsazena do výuky předmětu „práce 
s menšinami“. 

Výuku romského jazyka podporují také nestátní neziskové organizace. Například organizace 
Nová škola, o.p.s., vyučuje romštinu pro pražské děti. Organizace KHER, z.s. také 
realizovala kurzy pro děti na podporu čtení a psaní v romštině. Zároveň proběhly semináře 
podporující povědomí o romštině pro učitele a pedagogické pracovníky na českých školách. 
 
Výuka romštiny probíhala na několika vysokých školách, zejména jako součást studijních 
oborů zaměřených na romistiku: 
 

 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra středoevropských studií: Romistika 

 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity - Romština jako volitelný předmět 

otevřený pro studenty libovolného oboru 

 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy - Předmět Integrace Romů ve studijním oboru 

Speciální pedagogika 

 Filozofická fakulta Univerzity Pardubice - Romistika a romština v nabídce Katedry 

sociální a kulturní antropologie 

 Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Základy romologických studií (celoživotní 

vzdělávání) 

7. Národnostně menšinový tisk, publikace a národnostně menšinové vysílání 
 
Představitelé národnostně-menšinových spolků žijících v České republice každoročně 
poskytují informace o svých publikačních aktivitách. Následující text přináší přehled 
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publikační činnosti národnostních menšin v roce 2019. Romská a chorvatská menšina 
podklady k této kapitole neposkytly. Situací romské menšiny se však komplexně zabývá 
výroční Zpráva o stavu romské menšiny v roce 2019, která bude publikována na webových 
stránkách vlády a bude obsahovat i informace o menšinovém tisku, publikacích 
a národnostně menšinovém vysílání. 

Běloruská menšina 

Běloruská národnostní menšina nemá v České republice svoje vlastní tištěné periodikum. 
Značná část běloruských literárních textů, badatelských publikaci, překladů vznikají v Praze, 
Brně a Olomouci. V roce 2019 Slovanský ústav AV ČR vydal publikaci Miroslava Jankowiaka 
Současná běloruská nářečí v Lotyšsku. Unikátní publikací začalo svou činnost soukromé 
nakladatelství Vesna Books (Praha). To poprvé umožnilo běloruskému čtenáři seznámit se 
s románem spisovatele židovského původu Mojše Kulbaka, popraveného v roce 1937 
v Minsku, během stalinských represí. Jedná se o překlad z jidiš originálu do běloruštiny 
pražského novináře a multilingvisty Siarheje Šupy.   

Rozhovory s běloruskými osobnostmi v Česku jsou pravidelně zařazovány do vysílání 
programu Mezi námi na stanici Český rozhlas Plus. V roce 2019 bylo odvysíláno 11 
příspěvků. Pro vnitřní komunikaci mezi členy běloruské menšiny jsou aktivně využívány 
platformy sociálních médii. Skupina Bělorusové v České republice na Facebooku čítá cca 
1720 členů. Na jiných platformách, např. Instagramu, probíhají živé konference a vzájemné 
konzultace profesních skupin. V rámci zasedaní Pracovní skupiny pro národnostně 
menšinové vysílání na Úřadu vlády ČR dne 4. prosince 2019 byla prezentována vize 
běloruské menšiny na zavedení moderní multimediální platformy pro komunikaci členů 
národnostních menšin s možností financování v rámci státní správy.   

Bulharská menšina 

Přestože bulharská národnostní menšina se v rámci ČR řadí mezi početně menší minority, 
její aktivita na poli vydávání periodik je poměrně značná. Dvě sdružení vydávají časopisy 
s mnohaletou tradicí. Konkrétně se jedná o časopis Bălgari vydávaný spolkem Vazraždane 
a časopis Roden glas vydávaný Asociací bulharských spolků (dále jen „ABS“). Oba časopisy 
psané bulharsky jsou zaměřeny především na čtenáře z řad příslušníků národnostní 
menšiny, byť každý s trochu odlišným záběrem. V obou případech se jedná o dvouměsíčníky 
s nákladem 600 výtisků a na jejich vydávání spolky čerpají mj. granty z příslušného 
programu Ministerstva kultury. Spolek Zaedno vydávalo v roce 2019 již osmým rokem 
časopis Kamarádi, který vychází 4-6 krát ročně a je zaměřen na děti, které pocházejí 
z jazykově smíšených rodin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle 
češtiny také v dalším jazyce. Vychází v jazycích všech národnostních menšin zastoupených 
v Radě a každý text je kromě jazyka opatřen také doprovodným překladem do češtiny - 
jazyka, který ovládají všechny děti. Vydávání časopisu je finančně podpořeno z grantů 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, magistrátu hl. m. Prahy a Úřadu vlády ČR. 
Spolek Zaedno kromě toho v roce 2019 vydal také dvojjazyčnou bulharsko-českou populárně 
naučnou publikaci Čemu se smějí Bulhaři. 

O aktivitách bulharské menšiny informovala v roce 2019 veřejnoprávní média Česká televize 
a Český rozhlas prostřednictvím pořadů, které se na tématiku národnostních menšin v ČR 
zaměřují. Např. pořad Sousedé na ČT2 v roce 2019 odvysílal reportáž o projektu Spolku 
Zaedno „Vícejazyčnost je bohatství“. Další reportáže, informující o činnosti bulharských 
sdružení v ČR přinesl Český rozhlas v pořadech Mezi námi, My a oni nebo O Roma vakeren. 
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Maďarská menšina 

Mezi mimořádně významné aktivity Svazu Maďarů patří ediční činnost - vydávání časopisu 
Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který průběžně mapuje kulturní a společenský život 
maďarské menšiny, rovněž se intenzivně věnuje česko-maďarským vztahům v různých 
oblastech života (kultura, dějiny, aktuality aj.). V každém čísle je k dispozici obsah a resumé 
v českém a anglickém jazyce. Časopis je mezi čtenáři velice oblíben, počet předplatitelů rok 
od roku roste. Svaz Maďarů žijících v českých zemích vydává časopis Prágai Tükör bez 
přerušení již od roku 1993, periodikum si vybudovalo své pevné místo v životě maďarské 
národnostní menšiny v České republice. Od roku 2013 má časopis novou podobu a vychází 
6 krát za rok v barevném provedení v nákladu 1000 ks. Časopis Prágai Tükör výrazně 
přispívá k zachování národní identity a k rozvoji kulturního života maďarské menšiny v České 
republice. Současně vysílá kladné impulsy o existenci, životě a činnosti této menšiny. 
Zároveň je i ojedinělým dokumentem pro další generace vypovídajícím o životě Maďarů 
žijících v České republice, a také rozšiřuje spektrum vydávaných periodik o časopis 
vydávaný v maďarském jazyce. 

O aktivitách maďarské menšiny informovala v roce 2019 česká veřejnoprávní média 
prostřednictvím pořadů zaměřených na tématiku národnostních menšin. Český rozhlas na 
stanici Rádio Plus v magazínu Mezi námi odvysílal v roce 2019 následující reportáže 
a rozhovory: 
 

 Reportáž o výstavě uměleckých děl maďarských obdivovatelů českého spisovatele 
Bohumila Hrabala v Praze – únor, 

 Rozhovor s Annou Rákóczi, předsedkyní Svazu Maďarů o životě maďarské menšiny 
v České republice – březen, 

 Rozhovor s Borbálou Staněk-Csoma, předsedkyní Spolku Iglice v Praze, učitelkou 
a předkladatelkou české literatury – září, 

 Rozhovor s výtvarníkem a zakladatelem projektu Šance v Praze László Sümeghem – 
září, 

 Reportáž o oslavách 50. výročí založení maďarského studentského klubu KAFEDIK 
v Brně – říjen, 

 Rozhovor s předkladatelem české literatury Andrásem Halászem – listopad, 

 Rozhovor s Jánosem Kokesem, šéfredaktorem Prágai Tükör o změnách režimu 
v Maďarsku a Rumunsku s ohledem na maďarskou menšinu. Jmenovaný byl v čase 
událostí zpravodajem ČTK – listopad.  

Česká  televize odvysílala v národnostním magazínu Sousedé v roce 2019 následující 
reportáže o maďarské menšině v České republice: 
 

 Reportáž o pietním aktu na památku Jánose Esterházyho, vůdce maďarské menšiny 
v meziválečném období, v Olomouci a Mírově. Esterházy jako politický vězeň 
odsouzený ve vykonstruovaném soudním procesu zemřel v mírovské věznici. 

 Reportáž o maďarských vánočních zvycích natočený v listopadu 2019 v Ostravě byl 
odvysílám v lednu 2020. 

O životě maďarské menšiny v ČR informovaly také sdělovací prostředky v Maďarsku 
a maďarské sdělovací prostředky na Slovensku. Několik článků a informace o maďarské 
menšině v ČR uveřejnily v roce 2019 mj. veřejnoprávní televize Duna Televízió, státní 
agentura MTI, deník Magyar Nemzet, různé internetové maďarské portály, dále rozhlasová 
stanice Patria, deník Új Szó a portál Felvidék ze Slovenska. 

Německá menšina 

Shromáždění německých spolků v ČR vydávalo v roce 2019 tyto tiskoviny: 
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 Landesecho, náklad 2000 ks, celostátní měsíčník, 

 Egerländer Bladl, regionální měsíčník, náklad 150 ks, centrální Chebsko, 

 Heimatruf, regionální měsíčník, náklad 80 ks, – jižní Chebsko, 

 Mitteilungsblatt Pilsen, spolkový list pro členy – kvartální, 50 ks, 

 Hallo Freunde, Mor. Třebová – spolkový list pro členy – dvouměsíčník, 100 ks, 

 Mitteilungsblatt Reichenberg – spolkový list pro členy – kvartální, 100 ks, 

 Troppauer Nachrichten – Opavský spolkový list pro členy – dvouměsíčník, 100 ks, 

 Teschner Nachrichten – Havířovský spolkový list – kvartální, 100 ks, 

 Mitteilungsblatt Komotau – Chomutovský list pro členy – kvartální, 100 ks,  

 Nachrichtendiest – Brněnské spolkové noviny – dvouměsíčník, 50 ks. 

Pro německou národnostní menšinu vysílá každý pátek Český rozhlas – regionální stanice 
Sever patnáctiminutový pořad Sousedé. Vedle tohoto veřejnoprávního česko-německého 
magazínu existuje také spolkové Radio Hultschin, které provozuje místní německý spolek 
v Hlučíně.  

Členové Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR vydali v roce 2019 tyto publikace: 

 Rojík P. (2019): Kulturverband: gratulujeme k padesátinám. Pohled zevnitř na život 
německé menšiny v ČR. – Vydal Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR, 
Praha, 100 s.  

 Hošková H. (2019): Kniha minulosti a přítomnosti Königswalde. – vyd. MÚ Šluknov 

 Rojík P. (2019): Geologická podmíněnost Soosu. – In: Brabec J. & Velebil J. (eds.): 
Květena Soosu a okolí, vyd. Muzeum Cheb a ČSOP, s. 10-23, Cheb. Kniha byla 
vyznamenána cenou Musei glorialis. 

 
Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR průběžně aktualizuje svoje webové stránky 
http://www.kulturverband.org a facebookový profil. Vydává také čtvrtletní oběžník s názvem 
Infoblatt.  
 
V roce 2019 byly ve spolupráci se Spolkem Němců a přátel německé kultury v ČR 
odvysílány tyto televizní pořady: 

 TV Sirius (Německo): Krušné hory – hraniční příběhy Němců a Čechů / Das 
Erzgebirge - Grenzgeschichten von Deutschen und Tschechen. Díl I a II. Česká 
a německá jazyková verze obou dílů.  

 ČT – Toulavá kamera (díl o Krušných horách - Bublava, Nancy, Špičák).  

 TV War – Po stopách války (natáčení na úpravně cínové rudy Rolava/Sauersack). 
 
Polská menšina 

V roce 2019 byly vydávány tyto tiskoviny a publikace pro polskou národnostní menšinu: 
 

 Głos – vychází 2x týdně, v úterý a pátek, 3500 výtisků, 3000 předplatitelů  

 Zwrot – měsíčník, 1600 výtisků, 1200 předplatitelů   

 Merkuriusz Klubu Polskiego w Pradze – bulletin spolku, měsíčník  
 

V roce 2019 Kongres Poláků v ČR, z.s. vydal následující publikace:  

 Branny, Janusz: Opowiadania gwarowe  - kniha povídek v nářečí  

 Piegza, Karol: Sękaci ludzie - kniha povídek z Těšínska (podpořena v rámci 
dotačního programu Úřadu vlády ČR Podpora implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků) 

 Śladami Polaków w Pradze – vydal Klub Polski w Pradze, jde o populárně vědeckou 
publikaci. 
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Polský kulturně-osvětový svaz je vydavatelem každoročního kalendáře, ve kterém jsou 
publikovány texty vztahující se k výročním svátkům. „Kalendarz Śląski“ je tematicky zaměřen 
a těší se velké oblibě. Náklad 1400 ks.  
 
Redakce polských periodik se snaží oslovit předpokládanou část polské komunity žijící 
nejenom na Těšínsku, ale na území celé České republiky. Daří se oslovit rovněž mladší 
čtenáře prostřednictvím internetových portálů www.glos.live a www.zwrot.cz, a také profilů 
na Facebooku a jiných sociálních sítích. Zatím bohužel chybí finanční podpora ze strany 
státu pro tyto moderní iniciativy. Nadále polskou národnostní menšinu tíží způsob 
financování aktivit polské menšiny, zejména pokud se jedná o vydávání novin Głos 
a časopisu Zwrot. Grantová politika státu nadále srovnává vydavatele těchto titulů, které 
vycházejí po několik desetiletí s tituly, které dosud ani nevyšly nebo vycházejí jen krátce 
a nutí je každoročně předkládat žádosti o dotace a čekat několik měsíců, zda titul bude 
podpořen. Polská menšina již několik let navrhuje, aby u těchto zavedených projektů bylo 
možné žádat o dotace v delším cyklu, kupř. 5 nebo 10 let.   

O životě polské národnostní menšiny informovala v roce 2019 česká veřejnoprávní média 
prostřednictvím těchto pořadů: 

 Wydarzenia – vysílá Český rozhlas, 25 minut 5x týdně 

 Wiadomości w języku polskim – vysílá Česká televize, 5 minut týdně 
 
Rusínská menšina 

Rusínská národnostní menšina vydává 4x do roka periodikum Podkarpatská Rus. V roce 
2019 vyšly také dvě publikace, které se dotýkají tématu rusínské menšiny. Jde o knihu 
Barbory Zavadilové, Má rusínská vyšívanka, a knihu Antonína Moťoviče, Za našimi zády 
tekla řeka Dněstr. Obě publikace vydala Společnost přátel Podkarpatské Rusi. 
 
O životě rusínské národnostní menšiny v ČR bylo možné slyšet díky pravidelnému 
rozhlasovému pořadu o menšinách Mezi námi (ČRoPlus). V roce 2019 tento rozhlasový 
týdeník odvysílal cca 10 – 12 příspěvků věnovaných rusínské menšině. Česká televize 
v pořadu Sousedé vysílala reportáž o křtu knihy Má rusínská vyšívanka, odvysílala také 
relace o souboru Skejušan a další. Organizace Post Bellum - Paměť národa natočila 
rozsáhlé audiovizuální portréty Kateřiny Romaňákové a Agáty Pilátové. Na internetu je 
možné rovněž najít rusínské téma v pořadu Příběhy našich sousedů natočeném studenty.   
 
Ruská menšina 

V roce 2019 vydávala ruská národnostní menšina, prostřednictvím organizace Ruská tradice, 

z.s. tyto časopisy: 

 Russkoje slovo (Русское слово), náklad: 750 ks na jedno číslo, 12x ročně, 

 Samostatná příloha časopisu Russkoje slovo pod názvem Slovo molodym (Слово 

молодым), náklad 500 ks na jedno číslo, 6x ročně. 

Reportáže o ruské národnostní menšině pravidelně vysílá ČRo Plus v pořadu Mezi námi. 
Česká televize vysílala reportáž z akce Ruské tradice na Olšanských hřbitovech v den výročí 
zahájení Pražského povstání 5. května 2019, kde byla připomenuta účast vojínů ROA 
na osvobození Prahy.  

Řecká menšina 

Jediným tištěným periodikem řecké menšiny v ČR je časopis Kalimera, který vydává Řecká 
obec Praha. Jedná se o dvouměsíčník.  

http://www.glosludu.cz/
http://www.zwrot.cz/
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V roce 2019 byla odvysílána řada reportáží o řecké národnostní menšině v pořadech 
veřejnoprávních médií. V pořadu Mezi námi ČRo Plus byla 2 krát vysílána reportáž s názvem 
„Jak je možné udržovat helénské a řecké tradice v Čechách“. Ve stejném pořadu byla 2 krát 
vysílána reportáž „Řecká menšina na multikulturním festivalu Babylonfest“. V pořadu 
Sousedé České televize byla 2 krát vysílána reportáž s názvem „Lyceum Řekyň“. O řecké 
menšině informovaly také další dílčí pořady, např. Zprávy z kultury, Český rozhlas Olomouc 
a reportáž o Řecké obci Šumperk. 

Řecká národnostní menšina by uvítala vznik dotačního programu na podporu mediálních 
výstupů a informačních kanálů menšin (webů, podcastů, internetových médií a periodik). 

Slovenská menšina 

V roce 2019 vycházely v České republice tyto tiskoviny slovenské národnostní menšiny: 

 Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť, vydává DOMUS, z.s. – 
s podporou MK ČR.  

 Slovenské dotyky, Magazín Slovákov v ČR, časopis s výrazně nejvyšším nákladem 
(8300 ks.), vydává Slovensko-český klub, z.s. – s podporou MK ČR a Úradu pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí. 

 Korene, Prvý slovenský časopis v ČR, vychází formou přílohy časopisu Slovenské 
dotyky, vydává Obec Slovákov v ČR, z.s. – s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí. 
 

V Českém rozhlase je pravidelně vysílán samostatný pořad pro slovenskou národnostní 
menšinu pod názvem Stretnutie. V dubnu 2019 zařadila Česká televize reportáž o slovenské 
menšině v rámci vysílání národnostního magazínu Sousedé (ČT Ostrava). Na Rádiu Zet 
připravuje pravidelně Bona Fide, z.s. pořad Slovenská mozaika. Především ze strany České 
televize by slovenská menšina uvítala aktivnější přístup k vysílání pro menšiny, ovšem 
zároveň oceňuje zavedení pondělních slovenských bloků. Zájem Českého rozhlasu 
o menšiny je značný, i když by slovenská menšina ocenila institucionalizaci slovenské 
redakce. 

Srbská menšina 

V roce 2019 vydávalo Srbské sdružení sv. Sáva již patnáctý ročník časopisu Srpska reč. 
Časopis je dvouměsíčník a vychází ve formátu A4 v počtu 400 výtisků. Časopis je tištěný 
původním srbským písmem, tj. srbskou cyrilicí. Redakce časopisu má tři profesionální 
novináře - členy nejstaršího Svazu novinářů Srbska. 

Srbský kulturní Spolek Radost v roce 2019 nevydával žádné tiskoviny. Chystá však vytvoření 
redakce a zahájení publikační činnosti, jejímž hlavním cílem bude poskytovat edukativní 
informace o Srbsku a srbském národu v elektronické podobě. Jsou plánována 4 vydání 
časopisu ročně formou zrcadlových textů v srbštině i v češtině. Pro uskutečnění tohoto 
záměru připravil Spolek Radost projekt, který bude v roce 2020 podán v rámci dotačního 
řízení Ministerstva kultury. 

Ukrajinská menšina 

Ukrajinská národnostní menšina vydává s podporou Ministerstva kultury dva časopisy. 
Prvním z nich je časopis Porohy (náklad 1000 ks/měsíc), druhým pak Ukrajinský žurnál 
(náklad 1200 ks/měsíc).  

Spolky ukrajinské národnostní menšiny využívají za účelem informovanosti svých členů řadu 
profilů na sociálních sítích. Informace o životě menšiny, akcích, integračních procesů, 
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možnostech vzdělávání aj. jsou dostupné na portálech ukrajinci.cz a uaportal.cz. Odborné 
komentáře k ČR-UA vztahům jsou dostupné na FB profilu My a Ukrajina. Informace 
o spolkové činnosti jednotlivých organizací jsou dostupné například na dzerelo.cz, erudyt.cz, 
uakrok.cz, ukrzurnal.cz, rodyna.cz.  

Reportáže o ukrajinské národnostní menšině jsou vysílány v rámci pořadu Mezi námi na 
ČRo Plus. Ve vysílacím čase pořadů Sousedé a Babylon (ČT) je možné se o životě menšiny 
dozvědět více obrazem. Soukromé a internetové pořady nejsou registrovány.  
 
Vietnamská menšina 

Vietnamská národnostní menšina vydává v České republice Magazín Huong Sen (Vůně 
Lotusu), Vietmedia. V roce 2019 vyšlo 6 čísel.  

V roce 2019 vyšly 2 česko-vietnamské slovníky. Prvním z nich je Velký učební česko-
vietnamský slovník – 6. díl V-Ž, Nguyen Quoc Tien a kolektiv autorů, nakladatel: OSVĚTA – 
Nguyen Le Hoang, Praha 10. Druhým slovníkem je Česko-vietnamský ilustrovaný slovník 2., 
Jana Dolanská Hrachová, nakladatel: Jana Dolanská Hrachová 2019. 
 
V řadě vietnamské překladové literatury vyšly v roce 2019 Povídky malostranské Jana 
Nerudy v překladu doktorky Binh Slavické (Ústav Dálného východu na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy) a Prorocká trilogie (Žluté nebezpečí, Sodoma a Gomora: Poselství 
zaniklého světa, Poslední člověk a jeho přátelé) autora Vlastimila Podrackého v překladu Do 
Ngoc Viet Dung (Dung.Honza) a kolektivu. 

 
Reportáže o vietnamské národnostní menšině jsou vysílány v rámci pořadu Mezi námi na 
ČRo Plus a v pořadu Sousedé v ČT. Téměř pravidelné reportáže a zpravodajství 
o vietnamské komunitě v ČR vysílá také vietnamská televize VTV4. Tato televize má redakci 
i v ČR, ale oba formáty nemají pevné vysílací časy vyhrazené pro vietnamskou komunitu 
v ČR.  

8. Financování aktivit ve prospěch příslušníků národnostních menšin ze státního 
rozpočtu, územních rozpočtů krajů a zahraničních zdrojů 

 
Veřejná podpora národnostních menšin, která jim usnadňuje uchování vlastních tradic, 
jazyka a rozvoj menšinové kultury, je realizována z velké části prostřednictvím dotací. 
Jednotlivé resorty podporují činnosti, které spadají do oblasti jejich působnosti a řídí se 
přitom rozpočtovými pravidly a 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, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Na základě výše uvedených právních předpisů vyhlašovaly Ministerstvo kultury, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad vlády ČR výzvy v rámci dotačních programů 
zaměřených specificky na aktivity a podporu národnostních menšin. Přehled těchto 
dotačních programů a výše poskytnuté finanční podpory v roce 2019 shrnuje tabulka č. 5. 
 
Tabulka 5 Přehled dotačních programů a čerpání finančních prostředků na aktivity 
národnostních menšin v roce 2019 

Poskytovatel Název dotačního programu 
Celková výše poskytnuté 

dotace v Kč 

Ministerstvo kultury 

Podpora kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících v České 
republice 

10.242.900 

Podporu integrace příslušníků romské 
menšiny  

2.282.224 
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Podpora rozšiřování a přijímání 
informací v jazycích národnostních 
menšin 

20.850.000 

Celkem  33.375.124 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Podpora vzdělávacích aktivit 
národnostních menšin 

12.431.166  

Podpora integrace romské komunity  12.844.983 

Podpora sociálně znevýhodněných 
romských žáků středních škol, 
konzervatoří a studentů vyšších 
odborných škol 

5.096.048 

Celkem  30.372.197  

Úřad vlády ČR 

Podpora implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových 
jazyků 

2.888.431 

Prevence sociálního vyloučení a 
komunitní práce  

11.749.622 

Podpora terénní práce 11.762.188 

Podpora koordinátorů pro romské 
záležitosti  

5.252.566 

Celkem  14.638.053 

Celkem za uvedené dotační programy: 78.385.374  Kč 

  
Nad rámec dotačních programů uvedených v tabulce 5 poskytovaly rezorty v roce 2019 
finanční podporu také dalším aktivitám spolků národnostních menšin, a to v rámci dotačních 
programů, které nejsou specificky zaměřené na národnostní menšiny, ale mohou se jejich 
aktivit dotýkat nebo na aktivity dalších subjektů, které se dotýkají podpory národnostních 
menšin v ČR. Jedná se zejména o další dotační programy Ministerstva kultury či Ministerstva 
spravedlnosti, v rámci kterých bylo poskytnuto dalších 130.190.096 Kč, zejména na podporu 
kulturních aktivit – kinematografie, kde jsou podporovány projekty, jako je festival Jeden svět 
- 21. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech či  
3. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2019. Všechny tyto aktivity jsou 
popsány dále v textu. 

Významnou podporu pro aktivity příslušníků národnostních menšin poskytují také jednotlivé 
kraje. V krajích, kde tradičně žije vyšší počet příslušníků národnostních menšin, mají 
zpravidla dotační programy zaměřené přímo na aktivity spolků národnostních menšin. Kraje 
však obecně podporují aktivity národnostních menšin také individuálními dotacemi či v rámci 
dalších dotačních programů kraje. V roce 2019 byly podporovány aktivity národnostních 
menšin celkem v 10 krajích ČR (včetně hl. m. Prahy). Na tyto aktivity bylo vynaloženo 
13.569.180 Kč.  

8.1. Dotační programy Ministerstva kultury 

Program na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České 
republice spadá do působnosti odboru regionální a národnostní kultury. Výběrová dotační 
komise tohoto programu je poradním orgánem náměstkyně/náměstka ministra kultury, do 
jejíž/jehož působnosti přísluší problematika národnostních menšin. 

Výběrové dotační řízení je určeno fyzickým a právnickým osobám registrovaným nebo 
založeným do konce předminulého roku, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch 
národnostních menšin nejméně jeden rok, vyjma státních příspěvkových organizací 
zřizovaných Ministerstvem kultury. 

Podporované aktivity: 
a) umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny), 
b) kulturně vzdělávací a výchovné aktivity, 
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c) studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic, 
d) multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů 

extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie), 
e) ediční činnost (neperiodické publikace), 
f) dokumentace národnostní kultury. 

Do výběrového dotačního řízení bylo v roce 2019 předloženo 63 projektů od 49 
předkladatelů. Požadovaná dotace činila 15.858.500 Kč. Většina žadatelů měla status 
spolků, ale zúčastnily se i příspěvkové organizace obcí a obecně prospěšné společnosti. 
Státní dotaci získalo 46 předkladatelů na 59 projektů, celkový objem přidělených dotací činil 
10.242.900 Kč. Tabulka 6 zobrazuje přehled poskytnutých finančních prostředků v tomto 
dotačním programu pro jednotlivé národnostní menšiny. Seznam všech podpořených 
projektů v tomto dotačním programu tvoří přílohu č. 5.  

Tabulka 6 Celková finanční podpora v Kč za rok 2019 pro jednotlivé národnostní menšiny ve 
výběrovém dotačním řízení na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin  

národnostní menšina celková finanční podpora (v Kč) 
bulharská 545.000 

chorvatská 358.000 

maďarská  845.000 

německá 450.000 

polská 2.756.000 

romská 1.250.000 

ruská 275.000 

řecká 1.105.000 

slovenská 1.506.000 

srbská 70.000 

ukrajinská 360.000 

vietnamská 245.000 

ostatní spolky + multietnické 232.000 

jiné subjekty (mimo spolky, včetně dvou 
projektů příspěvkových organizací) 

245.900 

CELKEM 10.242.900 

V odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury byly aktivity romské 
národnostní menšiny v roce 2019 podporovány v rámci výběrových dotačních řízení také 
v Programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny. Tento program je vyhlašován 
v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se 
mění 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, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb. Projekty 
v tomto programu mohou být zaměřené na umělecké, kulturně vzdělávací a výchovné 
aktivity, odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích 
a historii, dokumentaci romské kultury, ediční činnost (neperiodické publikace), kulturní akce 
směřující k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti 
a xenofobie. Do výběrového dotačního řízení na podporu integrace příslušníků romské 
menšiny se přihlásilo celkem 27 žadatelů s 30 projekty. Většina žadatelů měla status spolků, 
ale zúčastnily se i církevní organizace, příspěvkové organizace obcí a obecně prospěšné 
společnosti. Oceněno bylo 23 projektů od 22 žadatelů, poskytnutá částka dotace činila 
celkem 2.282.224 Kč. Seznam všech podpořených projektů v tomto dotačním programu tvoří 
přílohu č. 6. 
 
Odbor médií a audiovize Ministerstva kultury je garantem dotačního programu Podpora 
rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin (dále jen „Program“). 
Dotace jsou poskytovány na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví 
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků 
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národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, v platném 
znění. Cílem podpory je vytvářet podmínky pro rozšiřování a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin a týká se: 

a) vydávání periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin, který není 
vydáván za účelem dosažení zisku, je veřejně šířen na území České republiky 
a dotace slouží pouze na prokazatelné náklady spojené s jeho vydáváním nebo 
rozšiřováním, 

b) vysílání v jazycích národnostních menšin, které není provozováno za účelem dosažení 
zisku, je šířeno na území České republiky, dotace může být použita pouze na 
prokazatelné náklady spojené s výrobou programů a jejich šířením. 

Program měl v roce 2019 k dispozici 20.850.000 Kč. V rámci dotačního řízení bylo 
přihlášeno 26 projektů a dotací bylo podpořeno 23 projektů třinácti národnostních menšin. 
Byly podpořeny 4 projekty romské, 3 slovenské a německé, 2 projekty ve prospěch polské, 
bulharské, ukrajinské menšiny a po jednom ve prospěch řecké, ruské, rusínské, židovské, 
srbské, maďarské a vietnamské menšiny. Byl podpořen 1 mediální projekt ve prospěch 
slovenské menšiny, jinak se jednalo o podporu tištěných periodik. Z celkové hodnoty 
Programu bylo ve prospěch romských projektů poskytnuto 3.270.000 Kč  
(15,7 %). Šlo o podporu periodických tiskovin, novin a časopisů Romano džaniben, Romano 
hangos, Romano voďi a Kereka. Seznam všech podpořených projektů v tomto dotačním 
programu je uveden v příloze č. 7. 
 
Nad rámec výše uvedených dotačních programů poskytlo Ministerstvo kultury finanční 
prostředky na aktivity národnostních menšin i v dalších programech, jako je Podpora 
regionálních kulturních tradic 2019, Podpora regionálních kulturních tradic 2019 – Podpora 
oslav 30 let svobody a demokracie nebo finanční prostředky poskytnuté v rámci dotačních 
řízení odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury. Seznam všech podpořených 
projektů v uvedených dotačních programech je uveden v příloze 8. 
 
Odbor výzkumu a vývoje Ministerstva kultury  od roku 2018 do současnosti podporuje 
konsorciální projekt  s názvem „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových 
a tradičních menšin v České republice“, jehož příjemci jsou Univerzita Karlova - Právnická 
fakulta, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Slezská univerzita v Opavě - Fakulta veřejných 
politik v Opavě a Slezské zemské muzeum. Projekt navazuje na projekt NAKI řešený na 
Právnické fakultě UK v letech 2012 až 2015 „Problémy právního postavení menšin a jejich 
dlouhodobý vývoj“, částečně i na projekt NAKI „Slezsko: Paměť – identita – region“ řešený 
Slezským zemským muzeem v letech 2011–2015. V rámci projektu je využívána i spolupráce 
s Radou49.  
 
Odbor ekonomický, oddělení investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury v roce 2019 
zajistil také investiční akce, týkajících se rekonstrukcí objektů. V programu Podpora 
reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, byly na národnostní menšiny zaměřeny 
dvě akce, a to: 

 Muzeum moravských Chorvatů – rekonstrukce objektu v Jevišovce. Cílem akce 
je vybudování muzea a kulturně společenského centra chorvatské menšiny 
v České republice. Akce je rozdělena do dvou etap, v rámci I. etapy byla 
zrekonstruována původní nemovitost, ve II. etapě, která probíhá v letech 2018-
2020, se má řešit přístavba k muzeu za účelem rozšíření prostor pro expozice 
a zřízení společenských prostor. Celkové náklady na II. etapu by měly činit 
24.986.233 Kč. 

                                                 
49

 https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV064 
 

https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV064
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 Projektová příprava akce "Památník ticha v areálu nádraží Bubny". Příjemcem 
dotace je v tomto případě Památník Šoa Praha o.p.s. Cílem akce je získat 
projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a zajistit veškeré činnosti před 
zahájením realizace stavby. Celkové náklady akce jsou 7.750.000 Kč. 
 

V rámci programu Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení byl podpořen 
projekt s názvem MRK – Modernizace IT. Příjemcem dotace je Muzeum romské kultury, 
celková výše dotačních prostředků činí 1.500.000. Kč. Cílem akce je modernizace 
informačních technologií v budově sídla MRK. Součástí modernizace IT je také stavební 
úprava části stávající budovy MRK pro umístění nové serverovny, dodávka a montáž dvou 
kusů serverů včetně SW, dodávka a montáž nového úložiště včetně SW, dodávka 12 ks 
uživatelských stanic včetně SW, dodávka 1 ks barevné tiskárny A3 a jednoho skeneru, a 
dále připojení budovy novým optickým kabelem.  

Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury podpořil v roce 2019 projekt zaměřený na 
polskou národnostní menšinu. Projekt organizace My.Aktivity o.p.s. s názvem Rocznik 89 byl 
podpořen částkou ve výši 127.000 Kč. 

Odbor církví Ministerstva kultury vyhlásil pro rok 2019 dvě výběrová dotační řízení, a sice 
Konkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností 
a Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků. V rámci 
těchto konkurzů jsou podporovány aktivity zvyšující informovanost a zájem o náboženskou 
oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností. Odbor církví 
neposkytnul v roce 2019 žádnou dotaci určenou primárně na podporu aktivit národnostních 
menšin. Podporou určité nábožensko-kulturní akce však mohlo dojít k nepřímé podpoře 
těchto skupin a jejich aktivit. V roce 2019 byly podpořeny některé kulturní aktivity dotýkající 
se židovské komunity – zde však ve smyslu náboženské skupiny, nikoli národnostní 
menšiny. Seznam podpořených projektů je uveden v příloze 9. 

Nad rámec výše uvedeného poskytuje Ministerstvo kultury podporu i v dalších oblastech, 
které se mohou dotýkat tematiky národnostních menšin, či tématu podpory lidských práv 
obecně. Jedná se např. o projekt Národního ústavu lidové kultury a jeho projektu „Domovina 
– scénická prezentace kultury národnostních menšin žijících v ČR v pořadu Mezinárodního 
folklorního festivalu Strážnice“. Tento projekt podpořilo Ministerstvo kultury částkou ve výši 
300.000 Kč. Obsah projektu je zaměřen na prezentaci tanečního a hudebního folkloru 
národnostních menšin.  
 
Dále jsou také podporovány kulturní aktivity v oblasti kinematografie a médií, které se 
primárně zaměřují na podporu projektů, které popularizují danou oblast či zvyšují povědomí 
diváků a profesionální veřejnosti o těchto projektech. Současně jsou každoročně 
podporovány projekty zaměřené na dokumentární filmy (problematika národnostních menšin 
bývá jejich námětem) a projekty, které seznamují s kulturními aktivitami menšin s vědomím, 
že poznání kultury, životního stylu a jazyka národnostních menšin přispívá k lepšímu 
vzájemnému soužití. Seznam podpořených projektů je uveden v příloze 10. 

8.2. Dotační programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Cílem programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin je podpora vytváření 
podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních 
menšin, podpora vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního 
prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let 
směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury 
jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii. 
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Tematický okruh A: zajištění a udržení podmínek pro rozvoj vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin zahrnuje:  

1. Rozvoj mateřského jazyka národnostních menšin (vzdělávací aktivity, kurzy, 
publikace, projekty). 

2. Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti, žáky a mládež, 
včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti, žáky a mládež 
v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu zaměřeného na vzdělávání. 
Kurzy jazykového vzdělávání dětí, žáků a mládeže z národnostních menšin. 

3. Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na 
kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území ČR pro 
děti, žáky a mládež (především bude upřednostňována e-learningová forma). 

 
Tematický okruh B: poskytnutí dostatku informací o poznávání historie a kultury jiných 
národů, které vedou ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii zahrnuje: 

1. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, 
mládež a pedagogické pracovníky, směřující k rozvoji humanismu a potírání 
xenofobie, rasové národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu 
a antisemitismu, a dále projekty zaměřené k tématu holocaustu. 

2. Objevujeme Evropu a svět (kulturní zvyklosti a historické bariéry, práce s příběhy 
dětí a rodin z jiných zemí a kultur, vzájemné poznání a porozumění - co máme 
společného a čím se odlišujeme) – projektové vyučování. Využití podpůrných 
metod jako je např. biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní kalendář.  

 
Alokace na uvedenou výzvu činila v roce 2019 15.039.000 Kč. V rámci dotačního řízení byly 
podpořeny projekty v celkové výši 12.431.166 Kč. Seznam všech podpořených projektů je 
uveden v příloze č. 11.  

Dotační výzva na podporu integrace romské komunity je zaměřena na zajištění základních 
podmínek pro rozvoj společného vzdělávání romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu 
prostřednictvím projektů, které podporují předškolní vzdělávání romských dětí, zvyšují jejich 
účast v předškolním vzdělávání i připravenost na úspěšné zahájení školní docházky, 
podporují spolupráci rodiny a školy v oblasti předškolního a základního vzdělávání, přispívají 
k úspěšnému vzdělávání romských žáků na základní škole a působí preventivně proti 
předčasnému ukončování vzdělávání romských žáků, podporují úspěšný přechod romských 
žáků základních škol na střední školy a napomáhají úspěšné integraci romských a ostatních 
dětí a žáků prostřednictvím volnočasových aktivit. Výzva směřuje na podporu takových 
aktivit, do kterých se mohou zapojit nejen romské děti, ale také děti, které sdílejí společný 
prostor, tak aby bylo možné rozvíjet interkulturní dialog a podpořit vzájemné porozumění 
v tomto procesu. 

Alokace na uvedenou výzvu činila v roce 2019 12.875.000 Kč. V rámci dotačního řízení byly 
podpořeny projekty v celkové výši 12.844.983 Kč. Seznam všech podpořených projektů je 
uveden v příloze č. 12.  

Dotační výzva na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, 
konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2019 je zaměřena na podporu 
právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné 
školy zapsané ve školském rejstříku podle školského zákona na zajištění finanční 
a materiální podpory pro romské žáky a studenty vzdělávající se na středních školách, 
konzervatořích a vyšších odborných školách, pokud jsou občany České republiky a jejichž 
rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním finanční 
obtíže. Výzva je určena na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků/studentů 
v položkách úplata za stravné, ubytování, cestovné, úplata za vzdělávání a školní potřeby, 
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dále na úhradu činností (individuální konzultace, skupinové aktivity, práce s žáky, studenty), 
které bude zajišťovat realizátor aktivit, pokud byly žadateli o dotaci přiděleny finanční 
prostředky na tento účel. Cílem výzvy je podpořit romské žáky/studenty ve studiu, zlepšit 
vzdělávací výsledky romských žáků/studentů, zamezit předčasným odchodům romských 
žáků/studentů ze středních škol, vyšších odborných škol a z konzervatoří, zvýšit počet 
romských žáků/studentů, kteří úspěšně ukončí studium na střední škole, konzervatoři a vyšší 
odborné škole, zvýšit počet romských žáků/studentů, kteří budou motivováni ke studiu na 
vysokých školách. 

Ve výzvě jsou podporovány tyto aktivity: 

a) aktivita A: zajištění finanční a materiální podpory žáků/studentů (finanční podpora na 
školné, stravné, cestovné, ubytování a školní potřeby), 

b) aktivita B: zajištění přímé podpory vzdělávání (podpora pro žáky/studenty, kteří žádají 
o podporu v rámci aktivity A.). 
 
Alokace na uvedenou výzvu činila v roce 2019 7.000.000 Kč. V rámci dotačního řízení byly 
podpořeny projekty v celkové výši 2.967.498 Kč v období leden – červen 2019 a 2.128.550 
Kč v období září - prosinec. Seznam všech podpořených projektů je uveden v příloze 13. 
 
Kromě výše zmíněných dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
jsou rovněž vyhlašovány výzvy podporující inkluzi žáků a studentů z řad příslušníků 
národnostních menšin financované v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělávání. Jedná se zejména o výzvy v rámci tzv. koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám realizované Agenturou pro sociální začleňování.  

8.3. Dotační programy Úřadu vlády ČR 

 
Dotační program na podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků má za cíl naplnit mezinárodní závazek50, který Česká republika převzala, a to 
zachovat a podporovat historické regionální a menšinové jazyky. Konkrétně se jedná  
o podporu polštiny; němčiny; romštiny; slovenštiny a moravské chorvatštiny, a to ve třech 
tematických okruzích. V rámci nich byly podporovány vzdělávací aktivity na všech 
vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku 
menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Dále byly podporovány kvantitativní a kvalitativní 
analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory  
a návrhy forem této podpory. Poslední tematický okruh se týkal podpory užívání tradičních  
a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Tento okruh je určen pouze pro 
obce a je v něm kladen zvláštní zřetel na výrobu, instalaci a údržbu dvojjazyčných tabulí 
s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních 
orgánů a územních samosprávných celků. 
 
V roce 2019 bylo podpořeno celkem 14 organizací v celkové výši 2.888.431 Kč. Co se týká 
tematických oblasti podpory, všechny podpořené projekty spadaly do oblasti podpory týkající 
se vzdělávacích aktivit. Nejvíce aktivit organizací směřovalo k vydání publikací, textů 
a článků nebo se zaměřovaly zejména na vzdělávací akce podporující menšinový jazyk nebo 
byly v rámci projektů realizovány vzdělávací aktivity nad rámec standardního vyučování. Bylo 
podpořeno 7 projektů podporujících polštinu (948.375 Kč), 3 projekty podporující slovenštinu 
(630.268 Kč), 2 projekty podporující romštinu (610.482 Kč) a skrze jeden projekt byla 
podpořena němčina (244.950 Kč). Dále byl ve výši 454.356 Kč podpořen multilingvní projekt 
organizace Spolek Zaedno, který byl zaměřen na multikulturní výchovu s důrazem na jazyky 
národnostních menšin v ČR. Seznam všech podpořených projektů je uveden v příloze 14. 
 

                                                 
50

 Podle usenesení vlády ze dne 27. dubna 2010 č. 315. 
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Úřad vlády v roce 2019 administroval také 3 dotační programy zaměřené na integraci 
romské národnostní menšiny. 

Dotační program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce je preventivního 
charakteru a je určen pro neziskové organizace na realizaci neinvestičních projektů 
podporujících příslušníky romské menšiny. Program prevence sociálního vyloučení 
a komunitní práce se zaměřuje na podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu 
vyloučení a na odstraňování jeho důsledků.  

Konkrétně jsou podporovány následující druhy činností: 

 projekty využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách,  
tj. projekty poskytující podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách  
k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou dalších osob 
nebo společným úsilím dané komunity mj. vedoucí ke zlepšení sousedských vtahů; 
 

 aktivity, které doplňují terénní práci, sociální programy a sociální služby, u nichž 
žadatel prokáže analýzou cílové skupiny a situace v komunitě/lokalitě, že jsou potřebné 
a vedou k prevenci sociálního vyloučení nebo přispívají ke zlepšení situace obyvatel 
romských lokalit.  

 
Doplňkovou součástí projektů může být edukační a informační činnost, tj. pořádání 
informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně 
doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních 
webových portálů, zpracování příkladů dobré praxe (např. formou příručky, včetně 
zpracování metodiky postupů v dané oblasti), vydávání informačních materiálů, letáků, 
tiskovin a publikací. 

V rámci dotačního programu bylo v roce 2019 podpořeno 21 projektů v celkové výši 
11.749.622 Kč. V roce 2019 pracovalo 13 projektů s metodou komunitní práce. Co se týká 
projektů zaměřených na aktivity doplňující terénní práci, sociální programy a sociální služby, 
bylo v této oblasti podpořeno 8 projektů. Z pohledu územního bylo v rámci 21 projektů 
podpořeno 34 lokalit, jelikož několik organizací působilo v rámci jednoho projektu i ve více 
lokalitách. Celkem bylo do projektových aktivit zapojeno přibližně 9.700 osob. Seznam všech 
podpořených projektů je uveden v příloze 15. 

Účelem dotačního programu Podpora terénní práce je zabezpečení druhu vykonávané práce 
terénní pracovník, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro 
tyto účely. Těžištěm terénní práce je přímá práce s cílovou skupinou v jejím přirozeném 
prostředí. Terénní pracovník vykonává následující okruhy činností: osvěta o právech 
příslušníků romské menšiny a podpora aktivního občanství příslušníků romské menšiny; 
podpora cílové skupiny při řešení problémů v oblasti vzdělání, zaměstnání, zdraví, bydlení, 
chudoby a diskriminace; práce s cílovou skupinou (jednotlivci nebo komunita) vedoucí 
k zmocňování jejích členů.  

V roce 2019 bylo podpořeno celkem 35 obcí, v celkové výši 11.762.188 Kč. Celkem bylo  
v podpořených obcích vytvořeno 53 pracovních míst s průměrnou výší úvazku 0,84. Terénní 
pracovníci vykonali celkem 43 341 intervencí v oblastech vzdělání, zaměstnání, zdraví, 
bydlení, chudoby a diskriminace. Dále také poskytli celkem 1 777 informací o možnosti 
účasti a zapojení se do aktivit veřejně prospěšných organizací a 1 351 informací o možnosti 
účasti na veřejných záležitostech.  Upořádali také 60 akcí s komunitou. Seznam všech 
podpořených projektů je uveden v příloze 16. 

 

Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti je určen na zabezpečení 
druhu vykonávané práce krajský koordinátor pro romské záležitosti v organizační struktuře 
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krajského úřadu, včetně jeho potřeb na úrovni kraje v návaznosti na ustanovení § 67 odst. 1 
písm. f) zákona o krajích. Sekundárním cílem je pak zajištění stability institucionální sítě, 
prostřednictvím které stát komunikuje a prosazuje centrální integrační politiku na úrovni 
kraje, a která významně přispívá ke koherentní a koordinované tvorbě a realizaci politik 
romské integrace na území České republiky. V rámci dotačního programu pro rok 2019 bylo 
zajištěno financování pozice krajského koordinátora včetně jeho potřeb ve 13 krajích (mimo hl. 
město Prahu) v celkové výši podpory 5.252.566 Kč. 
 

8.4. Dotační programy Ministerstva práce a sociálních věcí 

 
Projekty MPSV s cílovou skupinou „Národnostní menšiny“ se zaměřují převážně na integraci 
romské menšiny na trh práce. Dva projekty jsou zaměřeny na podporu polské národnostní 
menšiny v oblasti Třinecka a Jablunkovska. Příslušníci národnostních menšin se však 
účastní i projektů pro jiné cílové skupiny, např. osoby starší 50 let, osoby do 25 let věku 
a mladistvé do 18 let bez kvalifikace nebo osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby 
dlouhodobě nezaměstnané, apod.  
 
Cílem výše uvedených projektů je řešit sociální vyloučení na trhu práce. Nejčastějšími 
aktivitami jsou motivační kurzy, pracovní diagnostika, vzdělávací kurzy a rekvalifikace, 
poradenství, odborné praxe, místa na zkoušku, zprostředkování zaměstnání a podpora 
pracovních míst, obvykle s čerpáním mzdových příspěvků. 
 
Seznam podpořených projektů je uveden v příloze 17. 
 

MPSV v rámci své činnosti zveřejňuje také výzvy zaměřené na sociálně vyloučené lokality. 
V roce 2019 se jednalo o výzvu č. 03_16_052 - Podpora sociálního začleňování v sociálně 
vyloučených lokalitách 3. výzva, která byla vyhlášena v rámci tzv. koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným lokalitám, který je podporován v rámci Investiční priority 2.1 OPZ. 
Celková alokace výzvy činí 1.200.000.000 Kč. Uvedená výzva je určena pro obce, jakožto 
nositele Strategického plánu sociálního začleňování, se kterými následně, na základě 
smlouvy o spolupráci (tzv. memorandum) spolupracuje Agentura pro sociální začleňování, 
přičemž podporovanými cílovými skupinami v rámci této výzvy jsou národnostní menšiny 
a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. 

Dále je výzva určena i pro projekty vycházející z tzv. tematického akčního plánu (TAP) 
vytvořeného na základě vzdálené dílčí a komplexní podpory Agentury pro sociální 
začleňování. Tematický akční plán je novým nástrojem, kterým Agentura pro sociální 
začleňování reaguje na situaci v lokalitách. 

V rámci výzvy zaměřené na sociálně vyloučené lokality patří mezi podporované aktivity: 

 Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního 
poradentství); 

 Podpora profesionální realizace sociální práce; 

 Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra, včetně podpory koordinační role 
obcí v této oblasti;  

 Podpora osob v přístupu k bydlení; 

 Podpora programů právní a finanční gramotnosti a prevence a řešení zadluženosti  
a předluženosti; 

 Podpora osob v přístupu k zaměstnání a jeho udržení; 

 Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených 
funkcí rodiny; 

 Podpora služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a pro jejich rodinné 
příslušníky; 

 Podpora aktivit přispívající k boji s diskriminací; 
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 Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality 
a veřejného pořádku; 

 Podpora služeb pro osoby po výkonu trestu. 
 
MPSV jakožto řídící orgán OPZ zveřejňuje i další výzvy, které nejsou zaměřeny pouze na 
národnostní menšiny či osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Tyto cílové skupiny 
jsou však uvedeny ve výčtu cílových skupin podporovaných výzvou. Jedná se o: 
 

 Výzva č. 03_16_048 - Integrované územní investice (ITI), vyhlášená v rámci Investiční 
priority 2.1 OPZ, která je cílena na podporu řešení problematiky regionální politiky 
a rozvoj metropolitních oblastí prostřednictvím integrovaného nástroje ITI (integrované 
územní investice).  

 Výzva č. 03_16_049 - Integrované plány rozvoje území (IPRÚ), vyhlášená v rámci 
Investiční priority 2.1 OPZ,  která je cílena na podporu řešení problematiky regionální 
politiky prostřednictvím integrovaného nástroje IPRÚ (Integrovaných plánů rozvoje 
území).  

 Výzva č. 03_18_088 – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování, 
vyhlášená v rámci Investiční priority 2.1 OPZ, která je cílena na podporu aktivit, které 
mají přímý dopad na cílovou skupinu, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s konkrétní 
cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování.  

 Výzva č. 03_16_047 – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), která je vyhlášená 
v rámci Investiční priority 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a je 
určena pro Místní akční skupiny (MAS) se schváleným programovým rámcem 
Operačního programu Zaměstnanost příslušné strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje (SCLLD).  

8.5. Dotační programy Ministerstva spravedlnosti 

V rámci dotačního titulu Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě 
zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, bylo v roce 2019 příjemcem finanční 
podpory Romské středisko DROM. Poskytnutá dotace byla ve výši 287.096 Kč. Tuto dotaci 
je možné získat na programy zaměřené na tyto akreditované aktivity: poskytování právních 
informací a restorativní programy (činnosti a procesy usilující o obnovení stavu, který byl 
narušen v důsledku spáchaného trestného činu).  

8.6. Dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto řídící orgán Integrovaného regionálního operačního 
programu, zveřejňuje rovněž výzvy v rámci tzv. koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám, jejichž realizátorem je Agentura pro sociální začleňování. I v rámci 
tohoto operačního programu je podporována především integrace romské menšiny. 

8.7. Aktivity nad rámec dotačních programů státního rozpočtu 

 
Ministerstvo vnitra 
 
Ministerstvo vnitra realizuje projekt „Zavádění policejních specialistů pro práci s romskou 
menšinou v sociálně vyloučených lokalitách“. 

V roce 2013 bylo Ředitelství služby pořádkové policie (dále jen „ŘSPP“) pověřeno přípravou 
a následnou realizací předem definovaného projektu č. 6 – „Zavádění policejních specialistů 
pro práci s romskou menšinou v sociálně vyloučených lokalitách“, který byl součástí 
programu CZ-14 (Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované 
trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin), 
financovaného z Norských finančních mechanismů. Uvedený projekt byl ukončen 30. dubna 
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2017. ŘSPP povede tento projekt v rámci jeho udržitelnosti do dubna 2022. Mezi hlavní cíle 
projektu patřilo vyškolení celkem 40 policistů základních organizačních článků policie, jejichž 
výkon služby bude orientován zejména na přímý výkon služby mezi romskou menšinou, dále 
zvýšení kvalifikace stávajících styčných důstojníků pro menšiny jednotlivých krajských 
ředitelství Policie České republiky a proškolení 10 policejních manažerů k uvedené 
problematice. 

Současný stav specialistů v rámci KŘP: 

 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - 28 specialistů (10 původních + 
18 nových), 

 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - 12 specialistů (10 původních + 2 noví), 

 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - 10 specialistů, 

 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - 10 specialistů. 

V roce 2019 bylo na krajském ředitelství Moravskoslezského kraje zřízeno 12 nových 
tabulkových míst a na krajském ředitelství Olomouckého kraje 2 místa tzv. policejních 
specialistů na romskou problematiku.  

Ve vztahu k vzdělávání na úseku problematiky menšin ŘSPP jako odborný garant úzce 
spolupracuje s. útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního prezidia ČR 
(dále jen „ÚPVSP“). Problematika národnostních menšin je součástí výuky předmětů 
základní odborné přípravy, která je realizována v policejních školách. Úkolem policejního 
vzdělávání je vybavit příslušníky odpovídajícími kompetencemi, které jim usnadní orientaci 
v odlišnostech kulturních hodnot a vzorců jednání, zefektivní jejich přístup k menšinám 
a policii jako celku pomohou k adaptaci na výkon v podmínkách zvyšující se sociální 
diverzifikace. Očekávaným výstupem policejního vzdělávání v dané oblasti je informovat 
policisty o specifikách menšin, zvyšovat kompetence k profesionálně odvedené práci 
založené na oboustranné důvěře policisty a příslušníka menšiny a úspěšném importu práva 
a spravedlnosti do těchto komunit. 
 
V období let 2011-2019 realizovala Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV 
v Holešově (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Holešově“), ve spolupráci s Odbornou školou 
vojenské policie ve Vyškově, specializované školení „Policista v multikulturním prostředí“. 
Školení probíhá v rozsahu 4 krát ročně, 24 vyučovacích hodin a je určeno policistům KŘP 
zařazeným v pracovních skupinách pro práci s národnostními menšinami (v roce 2019 
proškoleno 50 členů pracovních skupin). V roce 2019 se učitelé policejních škol a policisté 
z pracovních skupin účastní pravidelných seminářů, instruktážně metodických zaměstnání 
a odborných přednášek (např. setkání s krajskými romskými koordinátory, IMZ Solenice. 2 x 
ročně porady ŘSPP se SD) a to na celorepublikové i regionální úrovni. 

V oblasti práce Policie ČR ve vztahu k menšinám jsou od roku 2011 realizovány pravidelné 
vzdělávací aktivity třídenního sebezkušenostního tréninku pro policejní specialisty na 
menšiny a členy pracovních skupin menšiny. Cílem tohoto inovativního projektu bylo posílit 
senzibilitu policejních specialistů při práci s nositeli kulturních, náboženských a jiných 
specifik, prostřednictvím intenzivního a sugestivního prožitku v rámci modelových situací, se 
všemi problematickými aspekty (jako např. komunikační/jazyková bariéra, diskriminace, 
ztížená pozice ve vyjednávání s nositeli moci při obhajobě svých práv, nedůvěra, strach aj.). 
K 1. dubnu 2018 ÚPVSP akreditoval školní vzdělávací program zaměřený na problematiku 
menšin a multikulturní kompetence. Na základě schváleného a akreditovaného vzdělávacího 
programu byly vypsány termíny jednotlivých kurzů do systému EKIS II. pro rok 2018 a roky 
následující. V roce 2019 bylo vypsáno 5 kurzů (proškoleno 14 romských specialistů a 14 
členů pracovních skupin). 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
Národnostní menšiny jsou jednou z cílových skupin sociálních služeb. Cílem sociálních 
služeb je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci za 
účelem jejich sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Počet sociálních 
služeb pro cílovou skupinu národnostní menšiny registrovaných k 7. lednu 2020 ukazuje 
následující tabulka. Mezi nejvíce zastoupené sociální služby patří odborné sociální 
poradenství a terénní programy. Početné jsou dále sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.  

Tabulka 7 Počet vybraných druhů sociálních služeb, které v registru poskytovatelů explicitně 
uvádí mimo jiné cílovou skupinu národnostní menšiny k 7. 1. 2020 

druh sociální služby počet 

azylové domy 14 

domy na půl cesty 2 

kontaktní centra 3 

krizová pomoc 3 

nízkoprahová denní centra 1 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 59 

noclehárny 2 

odborné sociální poradenství 75 

služby následné péče 1 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 46 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 
1 

sociálně terapeutické dílny 2 

sociální rehabilitace 16 

telefonická krizová pomoc 9 

terénní programy 70 

Celkem 304 

Zdroj: OK registr k 7. 1. 2020 

Sociální služby MPSV jsou poskytovány bez rozdílu rasy, národnosti, náboženského vyznání 
a pohlaví, tzn., že sociálních služeb, které mohou využívat příslušníci národnostních menšin, 
je celkem okolo 5 500 druhů. 

8.8. Dotační programy krajů na podporu příslušníků národnostních menšin  

Aktivity příslušníků národnostních menšin v České republice jsou každoročně podporovány 
také z rozpočtů jednotlivých krajů.  Výčet dotačních programů, prostřednictvím kterých byly 
v roce 2019 podporovány aktivity národnostních menšin (včetně dotačních programů na 
podporu integrace romské menšiny) jsou uvedeny níže. 
 
Jihočeský kraj 

Kraj nevyhlašuje samostatný dotační titul na podporu aktivit určených národnostním 
menšinám. V roce 2019 byl vyhlášen a realizován dotační program „Podpora služeb 
nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“, kde Opatření č. 2 bylo 
směřováno na podporu sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na 
území Jihočeského kraje. Účelem programu bylo spolufinancování konkrétních projektů, 
programů a dalších aktivit na podporu služeb pro občany ohrožené sociálním vyloučením, 
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a to především v rizikových lokalitách Jihočeského kraje, které povedou k sociálnímu 
začleňování jednotlivců případně rodin bez ohledu na etnickou příslušnost nebo jiné 
charakteristiky. 
 
Jihomoravský kraj 
 
Jihomoravský kraj vyhlašuje samostatný dotační titul na podporu činnosti národnostních 
menšin. Jedná se o dotační program Jihomoravského kraje na činnost národnostních 
menšin, který zahrnuje finanční podporu neinvestičních projektů zaměřených na podporu 
vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin, na podporu volnočasových aktivit 
dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická a sportovní) v oblasti národnostních 
menšin, na kulturní aktivity a akce národnostních menšin (včetně vydavatelské činnosti), na 
podporu mimořádných kulturních akcí místního, regionálního i nadregionálního významu 
v oblasti národnostních menšin. Na tento dotační program byla v rozpočtu Jihomoravského 
kraje pro rok 2019 vyčleněna částka ve výši 1.500.000 Kč. Seznam podpořených projektů je 
uveden v příloze 18. 
 
Aktivity příslušníků národnostních menšin v Jihomoravském kraji každoročně podporuje ze 
svého rozpočtu také statutární město Brno, které v roce 2019 podpořilo projekty v celkové 
výši 1.400.000 Kč. Seznam podpořených projektů je uveden v příloze 19.   
 
Karlovarský kraj 

Karlovarský kraj nezřizuje žádný dotační titul zaměřený specificky pouze na národnostní 
menšiny. Menšiny dotace čerpají z oblasti kulturní, sociální, vzdělávací a sportovní.  Částky 
do 200.000 Kč schvaluje Rada Karlovarského kraje, nad tuto částku Zastupitelstvo 
Karlovarského kraje. 
 
Nad rámec dotačního systému podpořil Karlovarský kraj v roce 2019 aktivity příslušníků 
národnostních menšin celkovou částkou ve výši 274.480 Kč. Konkrétně se jednalo o tyto 
podpořené kulturní akce: 
 

 Pro Obec Slovákov v ČR – pobočka Karlovy Vary byla poskytnuta dotace na Den 
národnostních menšin ve výši 180 000,- Kč. 

 Na zajištění setkání výborů s hudebními vystoupeními zástupců menšin na KÚ byla 
poskytnuta částka 4 550,- Kč. 

 Na vydání Kalendáře jídel národností žijících v Karlovarském kraji byla poskytnuta 
částka 39 930,- Kč. 

 Obec Slovákov ČR - pobočka v Karlových Varech byla podpořena částkou 10 000,- 
Kč na akci Slovenská veselice. 

 Spolek Žijeme Tuhnice z.s., byl podpořen částkou 20 000,- Kč na akci Odsunutí 
němečtí rodáci z Karlovarska vyprávějí.  

 Překlad pamětní knihy Krondorf - Kyselka z německého originálu do češtiny byl 
podpořen částkou 20 000,- Kč (obci Stráž nad Ohří). Česko-německý fond 
budoucnosti přispěl na překlad částkou 100 000,- Kč a Výbor národnostních menšin 
doporučil místního odborného překladatele.  

 
Královéhradecký kraj 
 
Královéhradecký kraj zřizuje dotační program na Podporu kulturních aktivit národnostních 
menšin. V roce 2019 bylo z tohoto programu čerpáno 80.000 Kč. Konkrétně byly podpořeny 
projekty: 

 II. ročník Romského Festivalu, příjemce dotace Džas dureder dživipnaha z.s. ve výši 
40.000 Kč, 
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 Bašavel - festival romské kultury, příjemce dotace Náchodské komunitní centrum - 
o.s. ve výši 40.000 Kč. 

 
Královéhradecký kraj realizuje také dotační program Podpora provozu prodejen na venkově. 
Dle uvedených jmen je možné, že tato podpora směřuje také k provozovatelům z řad 
vietnamské národnostní menšiny.  
 
Nad rámec dotačních programů je možné požádat o poskytnutí dotace i na jiný účel, který si 
žadatel stanoví individuálně. Podporu je možné poskytnout zpravidla jen v tom případě, že 
na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním programu 
Královéhradeckého kraje. O schválení dotace rozhoduje (dle požadované výše) v souladu se 
zákonem o krajích buď Rada Královéhradeckého kraje, nebo Zastupitelstvo 
Královéhradeckého kraje. V rámci této podpory byla dotace poskytnuta na následující 
projekty: 
 

 Vydání knihy: Prof. Evžen Rychlík – učenec a vlastenec z Východní Volyně (vybrané 
spisy), Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s., výše dotace: 20.000 Kč. 

 ROMFEST 2019, vzpomínka na zesnulého p. Rudolfa Poláka, Radek Polák, výše 
dotace: 70.000 Kč.  

 Sportem proti drogám, Džas dureder dživipnaha z.s., výše dotace: 25.000 Kč.  

 Dny ukrajinské kultury 2019 v Hradci Králové a Královéhradeckém kraji, Regionální 
ukrajinský spolek ve Východních Čechách, výše dotace: 50.000 Kč. 

 
Liberecký kraj 
 
Liberecký kraj vyhlásil v roce 2019 samostatný dotační titul na podporu činnosti 
národnostních menšin. Jedná se o program Podpora integrace národnostních menšin 
a cizinců, jehož celková alokace v roce 2019 činila 1.000.000 Kč. Seznam podpořených 
projektů je uveden v příloze 20.  
 
Národnostní organizace a obce mohly dále žádat o finanční podporu v rámci Dotačního 
fondu Libereckého kraje jako například v programu na volnočasové aktivity, sport, 
zdravotnictví či kulturu. Dotace poskytované z Dotačního fondu Libereckého kraje 
představují formu finanční podpory kraje projektům věcně, finančně a časově vymezených 
podmínkami krajem vyhlášených programů resp. podprogramů jednotlivých resortů kraje 
a odpovídající příslušné výzvě k předkládání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje.  

 
Národnostní organizace a obce Libereckého kraje se mohou hlásit do dotačních programů 
a podprogramů na republikové úrovni: 

 Programy resortu školství, mládeže a tělovýchovy 

 Programy resortu sociálních věcí 

 Programy resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury  

 Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů 

Kulturní akce národnostních menšin byly také podpořeny individuálními dotacemi z rozpočtů 

měst Libereckého kraje. Konkrétně se jednalo o tyto aktivity: 

 Lumen Vitae, z.s., Taneční soutěž – Festival KALA JAKHA, dotace ve výši 50.000 Kč 
(Dotační program na realizaci kulturních akcí na území města Česká Lípa). 

 LAMPA z.s., KALA JAKHA (taneční kroužek), dotace ve výši 10.000 Kč (Mimoň). 

 LAMPA z.s.,Tábor Snílek V., dotace ve výši 10.000 Kč (Mimoň). 

http://skolstvi.kraj-lbc.cz/dotace-skolstvi-mladez-a-zamestnanost
http://kultura.kraj-lbc.cz/dotacni-programy-resortu-
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 Rodina v centru, z.ú., Oslava Mezinárodního dne Romů, dotace ve výši 20.000 Kč 

(Nový Bor), 

 Rodina v centru, z.ú., Podpora celoroční činnosti, dotace ve výši 80.000 Kč (Nový 

bor). 

Nad rámec dotačních programů byly na území Libereckého kraje v roce 2019 realizovány 
kulturní akce pro národnostní menšiny. Jednalo se o:  

 Hudební festival národnostních menšin, realizovaný Zapsaným spolkem „Liberecké 
fórum“. Na tuto aktivitu byla poskytnuta dotace ve výši 70.000 Kč. 

 Koncert Bengale Manusha, organizovaný organizací Romany art workshop, z.s. pod 
záštitou statutárního zástupce hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petra Tulpy. Na tuto 
aktivitu byla poskytnuta dotace ve výši 5.000 Kč. 

 Mezinárodní den Romů v Jablonci nad Nisou 2019, realizovaný Romskou 
hospodářskou radou ČR. Kulturní/hudební akce se konala 23. března 2019 v Klubu 
Woko Jablonec nad Nisou a byl na ní poskytnut příspěvek ve výši 4.000 Kč. 

 Cesta do minulosti, realizovaný organizací BACHTALE, z.s. V rámci této aktivity byla 
podniknuta cesta do Osvětimi, včetně účasti na pietní ceremonii. Na tu aktivitu byla 
poskytnuta dotace ve výši 10.000 Kč. 

 Podpora činnosti spolků ROMA Tanvald, z.s. a Romany art workshop, z.s. (Tanvald). 
Každá z organizací obdržela příspěvek na svou činnost ve výši 10.000 Kč. 

Moravskoslezský kraj 
 
Moravskoslezský kraj každoročně vyhlašuje dotační program zaměřený na podporu aktivit 
příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje. V roce 2019 
byly organizace zajišťující aktivity pro příslušníky národnostních menšin podpořeny v rámci 
dotačního programu vyhlašovaného na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin 
žijících na území Moravskoslezského kraje finanční částkou ve výši 1.650.000 Kč. Program 
na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského 
kraje na rok 2019 byl vyhlášen na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje 
usnesením č. 49/4308 ze dne 23. října 2018, kdy byly schváleny podmínky dotačního 
programu. Do programu bylo předloženo 22 projektů s celkovým požadavkem o dotaci ve 
výši 1.497.900 Kč. Bylo podpořeno 21 projektů od 21 organizací, a to aktivity pro polskou, 
slovenskou, řeckou, vietnamskou a romskou národnostní menšinu. Seznam podpořených 
projektů je uveden v příloze 21.  

Moravskoslezský kraj podpořil národnostní menšiny také v rámci individuálních dotací 
v celkovém objemu 2.234.800 Kč a jeden projekt v rámci dotačního titulu Program aktivit 
v oblasti kultury na rok 2019 v objemu 82.000 Kč. Seznam těchto podpořených projektů tvoří 
přílohu 22. 
 

Olomoucký kraj 

Pro rok 2019 byl vyhlášen Program podpory kultury v Olomouckém kraji. V rámci tohoto 
dotačního titulu mohly o dotaci žádat organizace realizující kulturní aktivity pro národnostní 
menšiny. V rámci tohoto programu bylo podpořeno celkem 5 projektů v celkové výši 
100.000 Kč. Seznam podpořených projektů je uveden v příloze 23. 
 
Další dotační program Olomouckého kraje, Podpora integrace romských komunit, byl 
směřován k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob. Zacílen byl na 
podporu akcí/projektů směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení 
příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje a to zejména na komunitní práci. 
Na tuto oblast byla vyčleněna částka 150.000 Kč. Podpořeni byli všichni žadatelé, vyjma 
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Společenství Romů na Moravě, které žádost o dotaci zaslalo po termínu. Akcent na 
financování komunitní práce a komunitních aktivit byl zvolen s ohledem na skutečnost, že 
tato oblast je podporováno i z dotačního programu Úřadu vlády ČR – Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce, kde je požadavek minimálně 30% dofinancování žadatelem. 
Nižší počet žadatelů byl pravděpodobně zapříčiněn i čerpáním finančních prostředků 
z prostředků Evropské unie (OP Zaměstnanost) a realizací projektů v rámci Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám na Jesenicku a v Moravském Berouně, kde působí 
Agentura pro sociální začleňování v sociálně vyloučených komunitách. Seznam všech 
podpořených projektů je uveden v příloze 24. 

 
Pardubický kraj 

Pardubický kraj nezřizuje žádný dotační titul zaměřený specificky pouze na národnostní 
menšiny.  

Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj nezřizuje žádný dotační titul zaměřený specificky pouze na národnostní 
menšiny.  

V roce 2019 byl individuálně podpořen projekt romského sdružení ARA ART, z.s. Odborem 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení Rady Plzeňského kraje 
č. RPK/3212/19. Částka 60.000 Kč byla použita na ARA FEST 2019 - 3. ročník festivalu 
romské kultury v Plzni, jehož cílem bylo ukázat tradiční i současnou romskou kulturní scénu 
romské i neromské společnosti a přispět tak k vyšší kvalitě soužití Romů a majority.  

Hlavní město Praha 

Hlavní město Praha každoročně zřizuje 2 dotační programy v oblasti podpory aktivit 
národnostních menšin v rámci jednoletého financování. Prvním z nich je Prezentace 
národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních 
menšin, druhým pak Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. 
m. Praze. 

V roce 2019 byl opětovně vyhlášen víceletý dotační program v oblasti podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl. m. Prahy (financování na období 2019 – 2022) – 
„Kontinuální víceletá činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. 
Praze“. 

V rámci dotačního programu Prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, 
společenská a osvětová činnost národnostních menšin byly podpořeny projekty 80 žadatelů 
v celkové výši 5.297.000 Kč (schválená však byla finanční částka v celkové výši 
5.694.000 Kč na podporu jednoletých projektů v oblasti národnostních menšin). Seznam 
všech podpořených projektů je uveden v příloze 25. 

V rámci dotačního programu Publikační činnost související se vztahem národnostních 
menšin k hl. m. Praze byly podpořeny projekty 5 žadatelů v celkové výši 397.000 Kč Kč. 
Seznam všech podpořených projektů je uveden v příloze 26. 

V rámci víceletého financování byly pro rok 2019 podpořeny projekty v celkové výši 
4.520.000 Kč (v rámci schvalování v roce 2019 byl v rámci uvedené částky nově podpořen 1 
projekt ve výši 160.000 Kč). Seznam podpořených a realizovaných projektů je uveden 
v příloze 27. 

Pro oblast podpory aktivit národnostních menšin v rámci všech tří programů grantových 
řízení tak byla v roce 2019 čerpána celková částka ve výši 10.214.000 Kč. 

Nad rámec dotačních programů podpořilo hl. m. Praha v roce 2019 také organizaci 
TramPOLina, a to ve výši 30.000 Kč na projekt „Chceme se nadále rozvíjet a integrovat - 
podpora aktivit spolku TramPOLina“. Usnesením Rady hl. m. Prahy byla podpořena také 
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organizace Dům národnostních menšin o.p.s. formou neinvestiční účelové dotace ve výši 
177.000 Kč, která byla určena na zajištění úhrady nákladů spojených s chodem knihovny 
Domu národnostních menšin o.p.s., technické zajištění pořadů národnostních menšin, 
ostatní osobní náklady (OON), nákup materiálů, drobné vybavení, doplnění fondu knihovny, 
propagaci, zpracování účetnictví, honoráře účinkujícím a na další náklady spojené s realizací 
vzdělávacích a kulturních programů. 
 
Středočeský kraj   
 
Středočeský kraj nezřizuje žádný dotační titul zaměřený specificky pouze na národnostní 
menšiny.  
 
Ústecký kraj 
 
Ústecký kraj nemá zřízený dotační program určený pro financování aktivit příslušníků 
národnostních menšin. Aktivity příslušníků národnostních menšin jsou podporovány 
individuální formou. Aktivity je možné financovat prostřednictvím Fondu Ústeckého kraje 
a individuální dotace, o níž rozhodují orgány kraje na základě podané elektronické žádosti 
žadatele o finanční prostředky. Seznam všech podpořených projektů je uveden v příloze č. 
28. 

Kraj Vysočina 

Kraj Vysočina nezřizuje žádný dotační titul zaměřený specificky pouze na národnostní 
menšiny.  
 
Zlínský kraj 

Zlínský kraj v roce 2019 nevyhlašoval žádný dotační program, prostřednictvím kterého by 
byly financovány aktivity příslušníků národnostních menšin. Kraj podpořil 1 individuální 
projekt určený romské národnostní menšině částkou ve výši 30.000 Kč. Jednalo se o aktivitu 
určenou na integraci romské menšiny s názvem „Talent Zlínského kraje 2019“, kterou 
realizoval spolek Dživ Lačes, z.s. V rámci tohoto projektu byly hledány talenty v kategorii děti 
a mládež v různých žánrových oblastech – zejména zpěvu, tanci, hry na hudební nástroj. 
Akce probíhala dne 15. října 2019 v Domě kultury Vsetín.  

8.9. Zahraniční zdroje financování aktivit národnostních menšin 
 
Národnostní menšiny využívají ke své činnosti rovněž zahraniční zdroje financování. Jde 
především o podporu ze strany některých „mateřských zemí“ národnostních menšin, ale také 
o podporu ze strany soukromých filantropů. 
 
Bulharská menšina 

Bulharský spolek Brno získal v roce 2019 grant ve výši 38.527 Kč, který poskytlo 
Ministerstvo školství Bulharské republiky. Prostředky byly použity v rámci projektu „Nedělní 
škola bulharštiny“. Spolek Vazraždane provozuje v Praze nedělní školu bulharštiny již několik 
let a v současnosti ji navštěvuje celkem 90 dětí. Škola funguje od září do června v Domě 
národnostních menšin a na jejím financování se podílí také Ministerstvo školství Bulharské 
republiky. Částka, kterou poskytlo na zajištění školního roku 2018/19 odpovídá cca 
162.036 Kč.  
 
Německá menšina 

Na základě Ujednání o spolupráci (Vereinbarung über die Zusammenarbeit) mezi Spolkem 
Němců a přátel německé kultury v ČR (Kulturverband) a Shromážděním německých spolků 
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v ČR (Landesversammlung) z 25. listopadu 2016 je příjemcem dotací Shromáždění, které 
následně převádí část vysoutěžených finančních prostředků na Spolek Němců. Ze 
zahraničních zdrojů byly v roce 2019 podpořeny projekty Spolku Němců a přátel německé 
kultury v ČR uvedené v tabulce 8. Seznam zahraničních donátorů pro Shromáždění 
německých spolků v ČR, z.s. je uveden v tabulce 9. 
 
Tabulka 8 Zahraniční zdroje financování Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR 

   

název projektu donátor výše podpory 

50leté jubileum Spolku Němců 
(Kulturverbandu) 

Velvyslanectví SRN 103.500 Kč 

 
Tabulka 9 Zahraniční zdroje financování Shromáždění německých spolků v ČR, z.s. 

Fond budoucnosti 90.000 Kč 

ifa - LE 459.016 Kč 

ifa - Medienworkshop 70.785 Kč 

Hermann - Niermann - Stiftung 89.946 Kč 

bmi - provozní, osobní a projektové náklady společenství 
SNS 11.699.641 Kč 

SLBW - seminář Chomutov 104.710 Kč 

Velvyslanectví SRN 183.818 Kč 

2018 bwi doplatek 239.831 Kč 

 
 
Polská menšina 

Seznam projektů podpořených zahraničními donátory je uveden v tabulce 10. 

Tabulka 10 Zahraniční zdroje financování PZKO v roce 2019 
donátor projekt výše podpory 

Fundacja Pomoc Polakom na 
Wschodzie 

Działalność programowa PZKO 4 projekty 
150.006 Kč 

Fundacja Pomoc Polakom na 
Wschodzie 

Wsparcie portalu www.zwrot. 
420.630 Kč 

Fundacja Pomoc Polakom na 
Wschodzie 

Miesięcznik Zwrot 
715.800 Kč 

Fundacja Pomoc Polakom na 
Wschodzie 

Multimedialny przewodnik po miejscach 
pamięci, Digitalizacja archiwum PZKO 168.140 Kč 

Fundacja Pomoc Polakom na 
Wschodzie 

Remonty siedziby ZG PZKO 
627.795 Kč 

Stowarzyszenie Wspólnota Polska Działalność statutowa PZKO   124.073 Kč 

Konsulat Generalny RP Działalność statutowa PZKO 7 projektów 462.195 Kč 

V roce 2019 bylo podpořeno také Sdružení přátel polské knihy, a to organizací Konsulat 
Genaralny RP w Ostrawie ve výši 72.420 Kč na projekt S knihou na cestách. 
 
Romská menšina 

V rámci činnosti Muzea romské kultury (dále jen „MRK“) byly v roce 2019 ze zahraničních 
zdrojů podpořeny dva projekty. Prvním z nich je projekt Afterschool tutoring and mentoring 
III, druhým Promotion of Romani culture II, které byly podpořeny americkou filantropickou 
společností Bader Philantropies. Tato nadace se zaměřuje na problémy nízkopříjmových 
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komunit v Milwakee. Svoji činnost rozšířila i do České republiky. MRK je poskytována 
finanční podpora od této nadace již od roku 2016.  
 
Projekt Afterschool tutoring and mentoring III se zabývá podporou vzdělávací dráhy dětí 
a mladých lidí, pocházejících z nerovného a sociálně znevýhodňujícího prostředí v městě 
Brně. Mezi klíčové aktivity patří individuální doučování, mentoring a systematická práce 
s doučujícími dobrovolníky. Projekt byl podpořen částkou 204.840 Kč.  
 
Projekt Promotion of Romani Culture II se věnuje širokému spektru aktivit, které mají za cíl 
posílit pozici muzea ve vztahu k romské komunitě a přispět k boji proti diskriminaci 
prostřednictvím zpřístupnění dat ze sbírky orální historie a publikace knihy. Projekt byl 
podpořen částkou 1.196.848 Kč. Díky tomuto projektu MRK zaměstnalo 4 romské občany na 
pozici kustod / kustodka. V rámci projektu byla zorganizovaná dočasná výstava Lavutara, na 
které se aktivně podíleli také romští hudebníci a jiné významné romské osobnosti hudebního 
světa. 

Ruská menšina 
 
Spolek Ruská tradice nedostává žádnou finanční podporu ze zahraničí. Nicméně spolek 
spolupracuje s řadou organizací a institucí v Rusku (například organizace Běloje dělo 
v Petrohradu, muzeum Antibolševického hnutí ve městě Podolsk a stanici Jelanskaja atd.), 
v USA (Hooverův archiv Stanfordské univerzity, Muzeum a ruské centrum v San Francisco), 
v Rakousku (Památník obětem kozácké tragédie v Lienz, rakouská organizace Černý kříž, 
Mezinárodní organizace historie tragédie v Lienz), ve Francii (vydavatelství a knižní obchod-
centrum Ymka-press) a mnoho dalších. 
 
Slovenská menšina 
 
Rozhodujícím zahraničním donátorem části slovenské národnostní menšiny v České 
republice byl Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Granty jsou uvedeny na stránkách 
www.uszz.sk52.  
 
Srbská menšina 
 
V roce 2019 byl podpořen Srbský kulturní spolek Radost Ministerstvem zahraničních věcí, 
Republika Srbsko, a to ve výši 63.842 Kč na projekt Příprava a organizace velkého 
výročního vystoupení folklorního ansámblu SKS Radost. 
 
Ukrajinská menšina 

V roce 2019 nebyl realizován žádný projekt financovaný ze zahraničních prostředků, vyjma 
oprav významných ukrajinských hrobů v ČR, které financuje Velvyslanectví Ukrajiny v ČR. 

  

                                                 

 
 
52

 Dle podkladů zaslaných Vladimírem Skalským, členem Rady. 
 

http://www.uszz.sk/
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9. Závěr 

Situace národnostních menšin žijících na území České republiky byla i v roce 2019 stabilní, 
podobně jako v letech předchozích. Pro tento rok nemáme nová demografická data týkající se 
národnostních menšin, ta by mělo přinést sčítání lidu, které se uskuteční v roce 2021. Mnohé 
menšiny však subjektivně pociťují jako problém stárnoucí členskou základnu.  
 
V roce 2019 nedošlo k žádným významnějším změnám právního a institucionálního rámce, 
jehož posláním je napomáhat realizaci práv národnostních menšin v praxi. V tomto roce 
proběhl již 5. monitorovací cyklus Rámcové úmluvy o ochraně práv příslušníků 
národnostních menšin. Byla zpracována a usnesením vlády České republiky ze dne 
1. července 2019 č. 471 schválena Pátá periodická zpráva o plnění zásad stanovených 
Úmluvou, která byla poté předána generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. K dílčí změně 
došlo u smluvního mechanismu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, kde se 
na základě rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy budou nově předkládat zprávy o plnění 
úmluvy rovněž v pětiletém cyklu místo dosavadního cyklu tříletého.  

V roce 2019 byl funkční základní institucionální rámec pro podporu naplňování práv 
příslušníků menšin spočívající v existenci Rady vlády pro národnostní menšiny a výborů pro 
národnostní menšiny na úrovni krajů a obcí. V Radě bylo nadále zastoupeno 14 
národnostních menšin, a to menšiny běloruská, bulharská, chorvatská, maďarská, německá, 
polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská a vietnamská. 
Výrazným tématem Rady byla situace německých a dalších hrobů na českých hřbitovech. 
Na základě usnesení Rady proto Úřad vlády ČR rozšířil jeden ze svých dotačních programů 
tak, aby bylo možné podpořit v roce 2020 a dalších i mapování hřbitovů. Během roku 2019 
se také velmi diskutovala možnost zavedení hlášení v polském jazyce na nádražích 
v Moravskoslezském kraji či možnosti zviditelnění života a aktivit příslušníků národnostních 
menšin ve veřejném prostoru. 
 
V roce 2019 fungovalo celkem 5 výborů pro národnostní menšiny na úrovni kraje, z toho 
4 byly zřízeny ze zákona a 1 výbor pro národnostní menšiny (Ústecký kraj) byl zřízen nad 
rámec zákonných povinností. Celkový počet výborů pro národnostní menšiny tak zůstal 
shodný jako v předchozím roce. Další kraje (s výjimkou kraje Jihočeského, Středočeského 
a Zlínského) zřizovaly v roce 2019 další pracovní orgány, kde bylo téma národnostních 
menšin řešeno. I počet těchto orgánů zůstává ve srovnání s předchozími roky stabilní. Počet 
výborů pro národnostní menšiny na úrovni statutárních měst a obcí byl v roce 2019 stabilní. 
Dvě statutární města (Karviná a Třinec) zřizovaly výbory pro národnostní menšiny na 
základě zákona, statutární město Brno a statutární město Chomutov zřizovalo výbor pro 
národnostní menšiny nad rámec zákona, v dalších šesti statutárních městech pak byly 
zřízeny další pracovní orgány věnující se národnostním menšinám. Co se týká výborů pro 
národnostní menšiny na úrovni obcí, tak většina z nich se nachází v Moravskoslezském kraji, 
a to díky vysoké koncentraci příslušníků polské národnosti. Dle posledního sčítání lidu by 
měl být výbor pro národnostní menšiny zřízen celkem v 51 obcích ČR. Dle dostupných údajů 
byl však výbor pro národnostní menšiny zřízen pouze ve 26 z nich, přičemž mezi důvody 
nezřízení výboru patří zejména nezájem o zřízení výboru ze strany příslušníků národnostní 
menšiny či proměna demografické situace v obci, zejména vlivem zvýšené migrace obyvatel.  
 
K zachování a dalšímu rozvoji jednotlivých národnostních kultur a jazyků přispívá systematická 
dotační podpora Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu 
vlády ČR. V rámci dotačních programů zaměřených specificky na podporu národnostních 
menšin bylo v roce 2019 poskytnuto 78.385.374 Kč, převážně na projekty podporující 
zachování kulturních tradic a jazyků národnostních menšin žijících v ČR. Dále byly aktivity 
národnostních menšin podporovány i v rámci dalších dotačních programů rezortů státní 
správy, a to včetně podpory investičních projektů ( Muzeum moravských Chorvatů – 
rekonstrukce objektu v Jevišovce, Projektová příprava akce "Památník ticha v areálu 
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nádraží Bubny“ či nové IT vybavení Muzea romské kultury v Brně), a podpory prostřednictvím 
Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost, 
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního 
programu.  
 
V této souvislosti představuje příslib pro rok 2020 možnost navýšení hodnoty dotačního 
programu Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, který 
administruje Ministerstvo kultury. Předběžně byla avizována možnost navýšení tohoto 
programu v roce 2020 o 4.150.000 Kč. Zástupci národnostních menšin dlouhodobě 
upozorňovali na finanční podhodnocení tohoto velmi důležitého programu, který podporuje 
publikační a mediální činnost národnostních menšin i v jejich mateřských jazycích; poukazovali 
též na nutnost novelizace podmínek poskytování dotací tak, aby reflektovaly vývoj, například 
v oblasti digitalizace. 

Významným partnerem pro rozvoj aktivit národnostních menšin v ČR jsou také kraje a obce. 
Zejména kraje podporují aktivity národnostních menšin buď v rámci specificky zaměřených 
dotačních programů (Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, 
Olomoucký a hl. m. Praha) nebo v rámci individuálních dotací. Celkem kraje na podporu aktivit 
národnostních menšin v roce 2019 přispěly částkou 13.569.180 Kč.  Jejich podpora se 
zaměřovala především na pořádání kulturních akcí národnostních menšin v kraji a podporu 
jejich celkové činnosti. Zpráva přináší v přílohové části komplexní seznam poskytnutých dotací. 
 
Zpráva také ukazuje nedostatečnou informovanost krajských úřadů o mezinárodní 
smlouvě Evropská charta regionálních či menšinových jazyků. Tato skutečnost 
představuje výzvu pro sekretariát Rady, aby se více zaměřil na osvětu v regionech o uvedené 
úmluvě a poskytl krajským úřadům relevantní informace v oblasti naplňování Charty, ale 
i o vhodnosti širší podpory užívání dalších jazyků národnostních menšin. 

Zájem příslušníků národnostních menšin se v mnoha případech soustřeďuje na výuku 
mateřského jazyka, případně na výuku v mateřském jazyce. Aktuální právní rámec sice 
umožňuje zřizování škol s menšinovým vyučovacím jazykem, avšak s výjimkou polské 
národnostní menšiny ostatní národnostní menšiny nenaplňují kvůli malé početnosti 
a rozptýlenosti podmínky pro zřizování menšinových škol či tříd obcemi, kraji či Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Touto otázkou se v roce 2019 zabývala především německá 
menšina, jde ale o obecnější problém. Je proto potřeba zabývat se do budoucna 
i alternativními možnostmi výuky jazyků národnostních menšin a vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin (např. založení soukromé školy, podpora spolků v neformálním 
vzdělávání). Pokud jde o polskou národnostní menšinu, v roce 2019 probíhala výuka 
v polském jazyce celkem na 19 mateřských školách, 21 základních školách a 4 středních 
školách. Výuku podporuje svými rozsáhlými aktivitami Pedagogické centrum pro polské 
národnostní školství v Českém Těšíně, které se věnuje problematice užívání a podpory 
mateřského jazyka a zajišťuje potřeby škol a školských zařízení s polským jazykem 
vyučovacím včetně podpory žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, přípravu 
metodických pomůcek pro školy s polským jazykem vyučovacím nebo vydávání a distribuci 
metodických pomůcek pro učitele těchto škol. 

Z reflexí zástupců národnostních menšin v Radě je možné sestavit obraz situace 
národnostních menšin tak, jak jej v roce 2019 vnímali jejich samotní představitelé. Ze Zprávy 
vyplývá, že k dlouhodobým problémům některých národnostních menšin patří stárnoucí 
členská základna. Explicitně na tuto skutečnost upozornila bulharská, německá, rusínská 
i slovenská menšina. Omlazení členské základny bylo označeno za jednu z hlavních výzev 
spolkové činnosti. Předávání znalostí o národnostní kultuře a tradicích je spojeno právě 
s nastupující mladou generací, čemuž by mohla pomoci také možnost realizace aktivit 
v online prostoru, jak bylo konstatováno výše i intenzivnější podpora výuky menšinových 
jazyků a vzdělávání v jazycích menšin.   
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Problematickou se nadále jeví situace slovenské národnostní menšiny, která zůstává stále 
rozpolcená v důsledku rozporů týkajících se existence Slovenského domu v Praze. 
S roztříštěností národnostní komunity se potýká také ruská menšina, resp. ruskojazyčná 
komunita. Nejednotnost a názorová rozpolcenost se promítá především do rozdílné 
interpretace dějin i odlišného pojetí historických osobností Ruska. V rovině každodenního 
života je pak znemožněna spolupráce mezi jednotlivými spolky i jednotná prezentace života 
ruské národnostní menšiny navenek. Dělící linii zde představuje zejména doba příchodu na 
území nynější České republiky, tedy mezi tradičními a novými spolky. V jiných národnostních 
menšinách však dochází často k pozitivní a plynulé spolupráci mezi starousedlými 
příslušníky národnostní menšiny a nově příchozími přistěhovalci stejné národnosti, které 
spojuje nejen jazyk a kultura, ale i řada praktických otázek. 

Ke konkrétním problémům, na které poukázali zástupci menšin, patří například provádění 
svatebních obřadů v polském jazyce. I přes opakované urgence představitelů polské 
národnostní menšiny se zatím nedaří v lokálním měřítku provádět svatební obřady 
příslušníků polské menšiny v polském jazyce. Dle názoru představitelů polské národnostní 
menšiny je na místě upravit příslušné právní předpisy tak, aby v obcích, kde je splněna 
podmínka 10% zastoupení občanů polské národnosti, bylo možné obřady v jazyce 
národnostní menšiny provádět. Na nedostatečné zajištění svých jazykových práv upozornila 
běloruská národnostní menšina. Orgány veřejné správy při zajišťování překladů či 
tlumočení pro osoby běloruské národnosti dávají mnohdy přednost soudním tlumočníkům 
ruského jazyka. Zástupci běloruské menšiny by uvítali, aby byli jako první oslovováni 
tlumočníci běloruského jazyka, který je pro národnostní menšinu jazykem primárním a je jí 
vnímán jako významný identifikační prvek. Dalším problémem, se kterým se potýká 
běloruská národnostní menšina, jsou zápisy jmen do matrik. Osoby běloruské národnosti, 
které získaly státní občanství České republiky a chtějí využít svého práva na zápis jména 
a příjmení v jazyce národnostní menšiny, jsou mnohdy nuceny dodatečně předkládat 
znalecký posudek o správné pravopisné podobě svého jména a příjmení. Jak bylo uvedeno, 
je uchování jazyka, tradic a kultury národnostních menšin podporováno především dotacemi. 
Hned několik zástupců národnostních menšin však poukazuje na přílišnou administrativní 
náročnost projektové činnosti. Ti se vyslovili ve prospěch podstatného zjednodušení 
a změkčení dotačních pravidel, především v oblasti financování a účetnictví. Menšiny by 
uvítaly, aby Úřad vlády ČR zprostředkovával a zajišťoval více vzdělávacích seminářů, 
zaměřených na dotační řízení, fundraising, projektové řízení apod. Cílem tohoto vzdělávání 
by byla profesionalizace činnosti menšinových spolků, resp. profesionalizace jejich 
představitelů, neboť doposud se jednalo o dobrovolnickou činnost prováděnou ve volném 
čase příslušníků menšin.  
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Přílohy 

 
Příloha č. 1 Kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin 

 
Běloruská menšina 

V roce 2019 proběhly níže uvedené kulturní a společenské akce běloruské národnostní 
menšiny. 

Název akce Organizátor Místo konání 

Koledování na běloruský způsob Spolek PAHONIA 
Praha, okolí 
Prahy 

“Běloruské pivo” / neformální setkání 
Bělorusů 

BLRČR Praha 

Koncert Zmicera Vajcjuškeviče Dzjanis Lamejka Praha 

Setkání s redakcí běloruského a českého 
portálu CityDog 

BLRČR Praha 

Dětská dílna “Březnový kocour” BLRČR, Volha Jakubouskaja Praha, InBáze 

Setkání s běloruským politikem a 
spisovatelem Andrejem Sannikavem 

BLRČR Praha 

Dzeń Voli: návštěva Olšanských hřbitovů, 
bohoslužba / oslavy nezávislosti Běloruska 

Osvětový spolek Skaryna, o.s., kněz 
Andrus Ablameika 

Olšanské 
hřbitovy 

Pub-kviz “Co víte o Běloruské lidové/národní 
republice?” 

BLRČR, Pavel Kotav 
Café Campus, 
Praha 

Prezentace českého překladu memoárů 
básnířky Larysy Henijuš(ové) 

Osvětový spolek Skaryna, o.s., 
nakladatel Jiří Brauner 

Kult.centrum 
Přístav 7, Praha 

Výstava tvorby malířky Anny Karan(ové) 
“Moje překrásná Praha” 

Anna Karan 
Galerie Písecká 
brána, Praha 

1. “běloruské pivo” v Plzni / neformální 
setkání Bělorusů 

BLRČR Plzeň 

Procházka po “běloruské Praze” v rámci 
Běloruského festivalu průvodců 

Pavel Kotav Praha 

Vialikdzeń: bohoslužba / běloruské 
Velikonoce 

Osvětový spolek Skaryna, o.s., kněz 
Andrus Ablameika 

Kostel sv. 
Kozmy a 
Damiána 

Výstava obrazů běloruských malířů z 
putování Ukrajinou 

Spolek PAHONIA 
Běloruská 
klubovna, Praha  

“Bělorusy s Ukrajinou v srdci”     

Běloruský piknik BLRČR Praha 

Vernisáž Bělorusko - moje srdce, zlatá země 
/ ukázka tvorby běloruských umělců 

Velvyslanectví Běloruské republiky, 
galerie KARAS atd. 

Praha, 
Strahovská 
obrazárna 

Věznění básníci: Oko žalářníka 
René Levínský, Jan Turner, Studio 
Paměť 

Praha 

Debata Uncovering Belarus 
Knihovna Václava Havla, Open 
Democracy, Prague Civil Society 
Centre 

Praha, 
Knihovna 
Václava Havla 

Kupalle / oslavy letního slunovratu u vody a 
ohně 

Spolek PAHONIA 
Praha, Hořejší 
rybník 

Koncert běloruské kapely Stary Olsa Dzjanis Lamejka Praha 

Běloruský piknik s grilováním BLRČR 
Praha, park 
Parukářka 

Setkání s feministkami z hnutí prosazujícího 
v Bělorusku zákon proti domácímu násilí 

BLRČR Praha 

Setkání s běloruskou aktivistkou Nadzejou 
Nortanovou 

BLRČR Praha 

Běloruský piknik s grilováním BLRČR Praha, park 
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Parukářka 

1. “běloruské pivo” v Olomouci / neformální 
setkání Bělorusů 

BLRČR Olomouc 

2. “běloruské pivo” v Plzni / neformální 
setkání Bělorusů 

BLRČR Plzeň 

BLRČR na Jablkobraní BLRČR 
Praha, Park 
Kamýk 

Divadlo pro nejmladší Jana Arlovová, Spolek PAHONIA 
Praha, 
Běloruská 
klubovna 

Dziady: návštěva hrobů, bohoslužba / 
běloruský Den památky zesnulých 

Osvětový spolek Skaryna, o.s., kněz 
Andrus Ablameika 

Olšanské 
hřbitovy,  
Emauzy 

NE integraci Běloruska s Ruskem / protestní 
akce 

Kacjaryna Paryžaskaja, BLRČR 
Praha, 
Staroměstské 
nám. 

NE integraci Běloruska s Ruskem / protestní 
akce  

BLRČR 
Praha, 
Palackého nám. 

Kaliady a společné loučení se starým rokem 
/ běloruské Vánoce 

Spolek PAHONIA 
Běloruská 
klubovna, Praha 

Setkání s běloruským novinářem a 
historikem Alesem Pileckým 

BLRČR Praha 

běloruská setkání v různých formátech BLRČR   

běloruské tance Běloruský taneční spolek v Praze   

běloruské bohoslužby Osvětový spolek Skaryna, o.s.   

Bulharská menšina 

Jednou z největších akcí, kterou uspořádal Bulharský spolek Brno ve spolupráci s Asociací 
bulharských spolků (dále jen „ABS“), bylo mezinárodní krajanské setkání při příležitosti 
státního svátku Bulharska „24. květen – den bulharského písemnictví a sv. Cyrila 
a Metoděje“. Setkání se již tradičně konalo v Mikulčicích u památníku obou světců 
a zahrnovalo doprovodný kulturní a hudební program s celkovou účastí cca 500 lidí. Spolek 
Zaedno uspořádal v únoru 2019 již 17. ročník oslav patrona vinařů Trifona Zarezana. Jde 
o balkánský taneční večer s účastí souborů tradičních bulharských tanců a hudebními 
skupinami, který se v roce 2019 uskutečnil v kulturním domě Ládví v Praze.  Zúčastnilo se 
ho na 80 účinkujících a cca 450 návštěvníků z řad bulharské komunity, dalších menšin 
a velmi hojně také české veřejnosti. Bulharská pravoslavná obec kromě své participace na 
akcích „Zažij Americkou jinak“ (návštěvnost cca 550 lidí) a festivalu „Víra, Naděje, Láska, 
Moudrost“ (návštěvnost cca 1000 lidí), uvádí jako svoji největší aktivitu organizaci oslav 
spojených s pravoslavnými Velikonocemi, které se uskutečnily mezi 25. - 28. dubnem na 
dvou místech (Bulharský dům v Praze 2, velikonoční liturgie pak v modlitebně na Praze 6) 
s celkovou účastí kolem 200 lidí. Spolek Vazraždane uspořádal již tradičně Dny bulharské 
kultury, které zahrnovaly folklórní koncert, literární a filmový večer v Domě národnostních 
menšin nebo Vánoční koncert v Sukově síni Rudolfina, na němž vystoupili instrumentalisté a 
operní pěvci z řad národnostních menšin i majoritní společnosti. Celková návštěvnost na 
Dnech bulharské kultury byla cca 480 lidí. 

V roce 2019 proběhly níže uvedené kulturní a společenské akce bulharské národnostní 
menšiny. 

Název akce Organizátor Místo konání 

24. květen – svátek bulharského 
písemnictví a sv. Cyrila a Metoděje 

Asociace bulharských spolků, 
Bulharský spolek Brno 

Mikulčice 

Dny bulharské kultury Vazraždane Praha 
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Trifon Zarezan Zaedno Praha 

Velikden (bulharské Velikonoce) Bulharská pravoslavná obec Praha 

Maďarská menšina 

Název akce Organizátor Místo konání 

Svaz Maďarů Ústředí  
21. Celostátní třídenní vzdělávací tábor s 
mezinárodní účastí v Koutech u Ledče nad 
Sázavou 

 

Svaz Maďarů p.s. Praha  28. Pražský maďarský ples   

Svaz Maďarů p.s. Praha  

Výstava světoznámého uměleckého fotografa 
Roberta Vana "Emlékek" /Vzpomínky/ spojená 
s následnou besedou -  Galerie a hlavní sál 
Maďarského institutu v Praze   

 

Svaz Maďarů p.s. Praha  
Divadelní představení "23  perc" /23 minut/ 
monodrama  -  Divadlo u Hasičů  

 

Svaz Maďarů p.s. Praha  

Divadelní představení "Egy disznótor pontos 
leírása"/Detailní popis jedné zabijačky/  
monodrama  - Dům národnostních menšin v 
Praze 

 

Svaz Maďarů p.s. Praha  
Přednáška "Többnyelvű identitás" /Vícejazyčná 
identita/ -  prof. Judit Navracsics -  Dům 
národnostních menšin v Praze  

 

Svaz Maďarů p. s. Brno  
Babylonfest - Babylon pod Špilberkem / 
tradiční účast  

 

Svaz Maďarů p. s. Brno ve 
spolupráci s Maďarským institutem v 
Praze, Městským výborem 
CSEMADOKu  Bratislava a Místní 
organizací  CSEMADOKu 
Podunajské Biskupice 

Výstava "Plukovník Norbert Ormai" spojená s 
přednáškou - v prostorách Staré radnice v Brně 

 

Svaz Maďarů p. s. Brno  
Galavečer Dnů maďarské kultury spojený s 
Kateřinskou zábavou    

 

Studentský spolek KAFEDIK  ve 
spolupráci se Svazem Maďarů p. s. 
Brno  

50. výročí založení studentského spolku - 3 
denní oslavy  

 

Svaz Maďarů p.s. Lovosice  
9. Festival folklorních souborů  - Václavské 
náměstí v Lovosicích   

 

Svaz Maďarů p.s. Lovosice  
Operetní večer 6. ročník  - Kulturní centrum 
Lovoš v Lovosicích 

 

Svaz Maďarů p.s. Lovosice  
Václavská pouť, ukázka maďarské 
gastronomie  -  Lovosice Václavské náměstí  

 

Svaz Maďarů p. s. Ostrava  
Pietní akt na vězeňském hřbitově u 
symbolického hrobu Jánose Esterházyho v 
Mírově s mezinárodní účastí  

 

Svaz Maďarů p. s. Ostrava  
Galavečer Dnů maďarské kultury spojený s 
tradičním Kateřinským plesem 

 

Svaz Maďarů p. s.  Teplice 
Maďarské kulturně - společenské jaro, účast na 
zahájení 865. Lázeňské sezóny v Teplicích 

 

Svaz Maďarů p. s.  Teplice 
Barevný region Most - tradiční účast, 
prezentace maďarské kultury a gastronomie  

 

Spolek maďarských lékařů a 
přírodovědců v ČR a Kárpát-
medencei Tehetségkutató 
Alapítvány (Nadace pro vyhledávání 
talentů v Karpatské kotlině), ve 
spolupráci s Ústavem farmakologie 
2. LF UK Praha a Maďarským 

                                                                                                                                                                                                                                                        
III. Konference Spolku maďarských lékařů a 
přírodovědců v ČR a Kárpát-medencei 
Tehetségkutató Alapítvány (Nadace pro 
vyhledávání talentů v Karpatské kotlině).   
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institutem v Praze  

Spolek maďarských lékařů a 
přírodovědců v ČR ve spolupráci se 
spolkem maďarských výtvarných 
umělců Fekete Ökör Baráti Kör,s 
Národním divadlem a Maďarským 
institutem v Praze   

"Momentky z Hrabalovy galaxie" -  putovní  
výstava maďarských výtvarných umělců Fekete 
Ökör Baráti Kör /Kruh přátel Černého vola/, 
věnovaná životu a dílu Bohumila Hrabala  - 
výstavní síň Nové scény Národního divadla v 
Praze 

 

Spolek Iglice  
Rodinné víkendy s netradiční výukou 
maďarského jazyka a dějepisu, spojené s 
výlety  

 

Německá menšina 

Shromáždění německých spolků v České republice v roce 2019 realizovalo 110 větších 
i menších projektů. Přehled kulturních akcí za rok 2019 německé národnostní menšiny 
přináší následující tabulka. 

Název akce Organizátor Místo konání 

Němčina pro radost Bohemia Troppau  

100. Jahrestag vom 4. März 1919 Bohemia Troppau  

100. výročí dne 4.3.1919 Bohemia Troppau  

Deutschsprachige Wochenenden 
für mittlere Generation und Mütter 
mit Kindern 

Bohemia Troppau  

Víkend v německém jazyce pro 
střední generaci a matky s dětmi 

Bohemia Troppau  

Tradition -  Ein festes Fundament 
für neue Ziele (Jugendprojekt) 

Gablonz  

Tradice - pevný základ pro nové 
cíle 

Dům česko-německého porozumění 
Jablonec nad Nisou 

 

Hunger ist der beste Koch: Lillys 
Erinnerungen an die 
sudetendeutsche Küche 

Gablonz  

Hlad je nejlepší kuchař: vzpomínky 
Lilly na sudetoněmeckou kuchyni 

Dům česko-německého porozumění 
Jablonec nad Nisou 

 

Positive und effektive 
Kommunikation - Öffentliche Arbeit 

Gablonz  

Pozitivní a efektivní komunikace 
Dům česko-německého porozumění 
Jablonec nad Nisou 

 

Verstehen, was passiert: 
Demokratie verstehen - Politische 
Bildung 

Gablonz  

Porozumět, co se děje: Rozumět 
demokracii - politické vzdělávání 

Dům česko-německého porozumění 
Jablonec nad Nisou 

 

Auf den Spuren des Deutschen 
aus dem Isergebirge 

Gablonz  

Po stopách Němců z Jizerských 
hor 

Dům česko-německého porozumění 
Jablonec nad Nisou 

 

Kulturelle Veranstaltungen im BGZ 
im Jahr 2019 + Kulturelle 
Veranstaltungen des VdD 
Regionalgruppe Schönhengstgau 

Mährisch Trübau  

Kulturní akce v setkávacím 
středisku v roce 2019 + kulturní 

Společnost česko-německého porozumění 
Moravská Třebová 
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akce regionální skupiny Hřebečsko 

Weihnachtskonzert - Deutsche 
Weihnachtslieder klingen in 
Mähren 

Mährisch Trübau  

Vánoční koncert - německé písně 
znějí na Moravě 

Společnost česko-německého porozumění 
Moravská Třebová 

 

Ausstellungen im 
Begegnungszentrum 

Mährisch Trübau  

Výstavy v setkávacím středisku 
Společnost česko-německého porozumění 
Moravská Třebová 

 

Brauchtumspflege- Jugendarbeit: 
Schönhengster Tanzgruppe 

Mährisch Trübau  

Udržování tradic-práce s mládeží, 
taneční skupina Hřebečsko 

Společnost česko-německého porozumění 
Moravská Třebová 

 

Ausgabe der Vereinsnachrichten 
Verband Teschner- Schleien 

Havířov  

Vydávání svazového věstníku Spolek Němců Havířov  

Saalmieten, Raummieten und 
Fahrkosten für Bus, 
Jahresversammlung, Muttertags 
Feier und Weihnachtsfeier 

Havířov  

Výroční zasedání, Den matek a 
vánoční besídka - pronájem sálu a 
cestovné 

Spolek Němců Havířov  

Aktualisierung und Verwaltung der 
Webseiten des Vereines 

Havířov  

Aktualizace a správa webových 
stránek spolku 

Spolek Němců Havířov  

Muttertagsfeier Krawarn  

Den matek Kruh přátel Německa Kravaře  

Faschingsfest Krawarn  

Masopust Kruh přátel Německa Kravaře  

Kindertag Krawarn  

Dětský den Kruh přátel Německa Kravaře  

Jahresversammlung  Krawarn  

Výroční schůze Kruh přátel Německa Kravaře  

Sommertreffen der deutschen 
Minderheiten 

Krawarn  

Letní setkání německé menšiny Kruh přátel Německa Kravaře  

Adventskranz mit Nikolausfeier Krawarn  

Adventní věnec a Mikulášská 
besídka 

Kruh přátel Německa Kravaře  

Spaß mit Deutsch Krawarn  

Mitteilungsblatt "Troppauer 
Nachrichten"  

Troppau  

Věstník "Opavské zprávy" Slezský německý spolek Opava  

Studien- und Pilgerfahrten und 
deutsche Gottesdienste 

Troppau  

Poutní cesta do Zlaých Hor Slezský německý spolek Opava  

Aktualisierung und Verwaltung der 
Webseite des BGZ Troppau 

Troppau  

Aktualizace a správa webových 
stránek spolku 

Slezský německý spolek Opava  
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Heimattreffen der deutschen 
Minderheit 

Troppau  

Setkání Německé menšiny v 
regionu 

Slezský německý spolek Opava  

Wettbewerb für Jugendliche Troppau  

Soutěž pro mládež Slezský německý spolek Opava  

Jugendarbeit Troppau  

Práce s mládeží Slezský německý spolek Opava  

Seminar für Mitglieder der 
deutschen Minderheit 

Troppau  

Seminář pro členy německé 
menšiny 

Slezský německý spolek Opava  

Übersetzung und Druck des 
Buches "Eger in den Jahren 1938-
1945" vom Autor PhDr. Miroslav 
Brož 

Eger  

Překlad a tisk knihy "Cheb v letech 
1938-1945" od autora PhDr. 
Miroslava Brože 

Společnost Balthasara Neumanna Cheb  

Kommunistische Konzentrations- 
und Arbeitslager 1946-1955 

Eger  

Komunistické koncentrační a 
pracovní tábory 1946-1955 

Společnost Balthasara Neumanna Cheb  

Kultur-Nachmittag "Durchs 
Egerland und Erzgebirge" des BdD 
- L. E. in Neudek 

Eger  

Kulturní odpoledne "Chebskem a 
Krušnými horami"  

Společnost Balthasara Neumanna Cheb  

Ausstellung: Verschwundene 
Dörfer im Egerland - Teil 2 

Eger  

Výstava: Ztracené vesnice na 
Chebsku - část 2 

Společnost Balthasara Neumanna Cheb  

Ausstellung "Mühlen im Egerland" Eger  

Výstava "Mlýny na Chebsku" Společnost Balthasara Neumanna Cheb  

Autorelesung Netschetin  

Autorské čtení Spolek Němců v Čechách, Nečtiny  

Rundfunksendungen der dt. 
Minderheit in Tschechien 

Netschetin  

Rozhlasové vysílání německé 
menšiny v České republice 

Spolek Němců v Čechách, Nečtiny  

Regelmäßige 
gemeinschaftsfördernde 
Zusammenkünfte der Deutschen in 
Netschetin im Jahre 2019 

Netschetin  

Pravidelné setkání německých 
menšin 

Spolek Němců v Čechách, Nečtiny  

26. Jugendbegegung Tepl Netschetin  

26. mládežnické setkání Teplá Spolek Němců v Čechách, Nečtiny  

Bildungsseminar in Tepl 23. - 25. 8. 
2019 

Netschetin  

Vzdělávací seminář v Teplé 23.-
25.8.2019 

Spolek Němců v Čechách, Nečtiny  

Ganzjährige Vorlesungsreihe im 
BGZ 

DKVB Brünn  

Celoroční přednáškový cyklus v 
setkávacím středisku 

Německý kulturní spolek Brno  
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Sonderprojekt Debattierclub -
Turnier 

DKVB Brünn  

Zvláštní specifický projekt -debatní 
kroužek 

Německý kulturní spolek Brno  

Autorenlesung Stuttgarter Autoren 
im Rahmen der 
Städtepartnerschaft 

DKVB Brünn  

Autorské čtení štutgartských autorů 
v rámci partnerského města 

Německý kulturní spolek Brno  

Konferenz "Auf den Spuren der 
früheren  Durchlässigkeit des 
tschechischen und deutschen 
Kulturkreises in Mähren" 

DKVB Brünn  

Konference "Po stopách 
dostupnosti českého a německého 
kulturního okruhu na Moravě" 

Německý kulturní spolek Brno  

Aktive Teilnahme am 
Sudetendeutschen Tag 

DKVB Brünn  

Aktivní účast na Sudetoněmeckém 
dnu 

Německý kulturní spolek Brno  

Layout und Druckvorbereitung 
"Nachrichtendienst" 
Informationsperiodikum unseres 
Vereins 

DKVB Brünn  

Layout a tisková příprava 
"Věstníku" Informační periodikum 
našeho spolku 

Německý kulturní spolek Brno  

Festlicher Weihnachtsnachmittag 
mit traditionellen oder zeitaktuellen 
Weihnachtsinhalten aus dem 
deutschsprachigen Raum 

DKVB Brünn  

Slavnostní vánoční odpoledne s 
tradičním nebo i aktuálním 
obsahem z německy mluvícího 
prostředí 

Německý kulturní spolek Brno  

Musikalischer Winternachmittag 
zum Ausklang der kirchlichen 
Weihnacht Februar 2019 

DKVB Brünn  

Zimní muzikální odpoledne Německý kulturní spolek Brno  

Vortragsnachmittag und 
deutschsprachiger Gottesdienst 

DKVB Brünn  

Přednáškové odpoledne a svatá 
mše v německém jazyce 

Německý kulturní spolek Brno  

Fasching 2019 für alle Ortsgruppen 
des Verbandes 

Reichenberg  

Masopust 2019 pro všechny místní 
organizace svazu 

Svaz Němců Liberec  

Weihnachtsfeier 2019 für alle 5 
Ortsgruppen des Verbandes 

Reichenberg  

Vánoční besídka 2019 pro všech 5 
místních organizací svazu 

Svaz Němců Liberec  

Treffen aller 5 Ortsgruppen des 
Verbandes mit Jahresversammlung 
2019 

Reichenberg  

Setkání všech 5 místních 
organizací spolku s výročním 
zasedáním 2019 

Svaz Němců Liberec  

OG Reichenberg - Vortragsreihe 
bei Monatstreffen 2019 

Reichenberg  
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Místní organizace Liberec - 
přednáškový cyklus u měsíčních 
setkání 2019 

Svaz Němců Liberec  

2 Treffen der Ortsgruppen 
Rumburg und Schönlinde 2019 

Reichenberg  

2 setkání místních organizací 
Rumburk a Krásná Lípa 2019 

Svaz Němců Liberec  

3 Treffen der Ortsgruppe 
Oberwittigtal 2019 

Reichenberg  

3 setkání místní organizace  Svaz Němců Liberec  

Deutsch-tschechischer Kindertag 
2019 in Trutnov für die Kinder der 
Vereinsmitglieder und für die breite 
Öffentlichkeit mit Interesse an der 
deutschen Kultur und Sprache 

Trautenau  

Německo-český den dětí 2019 v 
Trutnově pro děti členů spolku a 
pro širokou veřejnost se zájmem o 
německou kulturu a řeč 

Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov 

 

Projekttag für Jugend-Terrainspiel: 
"Durch den Dörrengrund über das 
Rehorngebirge" Frühling 2019 

Trautenau  

Projektový den pro mládežnickou 
terénní hru 

Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov 

 

Projekttag für Jugend-Terrainspiel: 
"Durch den Dörrengrund über das 
Rehorngebirge" Herbst 2019 

Trautenau  

Projektový den pro mládežnickou 
terénní hru - druhá části 

Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov 

 

Deutsche gegenwärtige Literatur 
mit Verbindung zu unserer Region 
2019 

Trautenau  

Německá současná literatura a 
vztah k našemu regionu  

Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov 

 

Zusammentreffen der Mitglieder 
der deutsch-tschechischen Vereine 
und der deutschen Minderheit im 
Haus der deutsch-tschechischen 
Verständigung in Gablonz an der 
Neisse - Reinowitz  (Jablonec nad 
Nisou - Rýnovice) 

Trautenau  

Společné setkání členů německo-
českých spolků a německé 
menšiny v Domě česko-
německého porozumění v Jablonci 
nad Nisou, Rýnovicích 

Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov 

 

Vortragsreihe im Trautenauer 
Museum: Bedeutende Trautenauer 
Persönlichkeiten 2019 

Trautenau  

Přednáškový cyklus v trutnovském 
muzeu: Významné trutnovské 
osobnosti 2019 

Společnost česko-německého porozumění 
Trutnov 

 

Bildung  von Adventskränzen und 
Weihnachtsfeier im Deutsch-
Tschechischen Kindergarten 
Junikorn 

Pilsen  

Tvoření adventních věnců a 
vánoční besídka v Německo-české 
školce Junikorn 

Organizace Němců v Plzni  
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Deutsch-Tschechisches 
Sommerlager in Pilsen 

Pilsen  

Německo-český letní tábor v Plzni Organizace Němců v Plzni  

Deutsch-Tschechischer Kindertag 
2019 

Pilsen  

Německo-český den dětí 2019   Organizace Němců v Plzni  

Mitteilungsblatt Pilsen  

Věstník   Organizace Němců v Plzni  

Hexenfest und Maibau - auf 
Tschechisch 

Pilsen  

Pálení čarodějnic a stavění májky - 
po česku 

Organizace Němců v Plzni  

Bildungsseminar "Ostereiermalen"; 
Oster-Jahrmarkt; Oster-
Bescherung für die Kinder 

Pilsen  

Vzdělávací seminář "Velikonoční 
malování vajíček", jarmark, nadílka 
pro děti 

Organizace Němců v Plzni  

Schulwettbewerb 2019: Auf den 
Spuren der verschwundenen 
Dörfer unserer Region 

Schönberg  

Soutěž pro školáky 2019: Po 
stopách zmizelých vesnic našeho 
regionu 

Svaz Němců Šumperk  

Muttertag und Weihnachtsfeiern 
des VdD 

Schönberg  

Den matek a Vánoční besídka 
spolku 

Svaz Němců Šumperk  

Deutsch - Tsch. Festival kirchlicher 
Vokalmusik 

Schönberg  

Německo český festival vokální 
církevní hudby  

Svaz Němců Šumperk  

Verschwundene Dörfer in der 
Region M. Schönberg - Ausstellung 

Schönberg  

Zaniklé vesnice v regionu Šumperk 
- výstava 

Svaz Němců Šumperk  

Webseitenpflege des VdD und 
BGZ 

Schönberg  

Správa a údržba webových stránek 
spolku a centra 

Svaz Němců Šumperk  

BGZ- Austausch mit Seminar und 
dt. Kulturprogramm 

Schönberg  

Výměnný a kulturní program Svaz Němců Šumperk  

Denkmalpflege - Beckengrund Schönberg  

Péče o památník - Josefová Svaz Němců Šumperk  

Denkmalpflege - Stollenhau Schönberg  

Péče o památník - Stolnava Svaz Němců Šumperk  

Jugendseminar- Deutsche Wurzeln Schönberg  

Mládežnický seminář - Německé 
kořeny 

Svaz Němců Šumperk  

Vorstandsseminar - Frühjahr 2019 Schönberg  

Předsednický seminář - Jaro 2019 Svaz Němců Šumperk  

Vorstandseminar- Herbst 2019 Schönberg  

Předsednický seminář - Podzim 
2019 

Svaz Němců Šumperk  

Heimatnachmittag des VdD M. 
Schönberg  

Schönberg  

Svazové odpoledne místní Svaz Němců Šumperk  
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organizace Šumperk  

VdD Tätigkeit 2019 Schönberg  

Svazová činnost 2019 Svaz Němců Šumperk  

Sudetendeutscher Tag 2019 - 
Projekt- und Informationsaustausch 

LV  

Sudetoněmecký den 2019 Shromáždění německých spolků Praha  

Verbandstätigkeiten der LV 2019 LV  

Svazová činnost Shromáždění 
2019 

Shromáždění německých spolků Praha  

Kulturelle Großveranstaltung 2019 LV  

Velké kulturní setkání německé 
menšiny v ČR 2019 

Shromáždění německých spolků Praha  

Sommercamp in Romänien und 
Kinderfreizeit in B. 
Kissingen/Heiligenhof 2019 

LV  

Letní camp v Rumunsku a dětský 
letní tábor v Bad Kissingen 2019 

Shromáždění německých spolků Praha  

Administrative Aushilfe im Büro der 
Landesversammlung 

LV  

Administrativní výpomoc v 
kanceláři Shromáždění 

Shromáždění německých spolků Praha  

Smart-App: "Deutsche Orte Prags" LV  

Smart-App: "Německá místa 
Prahy" 

Shromáždění německých spolků Praha  

Oktoberfest 2019 LV  

Renata Drössler: Tournee 
Sudetenland 2019 

LV  

Renata Drössler: Turné Sudety 
2019 

Shromáždění německých spolků Praha  

Jugendkonferenz "Unsere Heimat 
Schlesien" 2019 

Hultschin  

Mládežnická konference "Náš 
domov Slezsko" 2019 

Sdružení slezsko-německých přátel       
Hlučín 

 

Frühlingsfest 2019 Hultschin  

Jarní slavnost 2019 
Sdružení slezsko-německých přátel       
Hlučín 

 

Der zauberhafte Ring 13. Jahrgang 
2019 

Hultschin  

Kouzelný prsten 13. ročník 
Sdružení slezsko-německých přátel       
Hlučín 

 

"Kleine Ritter" 
Kinderferientageslager  

Hultschin  

"Malý rytíř" Dětský prázdninový 
tábor 

Hlučín  

Sag mir, wo die Blumen sind! Hultschin  

Řekni, kde ty kytky jsou! 
Sdružení slezsko-německých přátel       
Hlučín 

 

Kindertag - Beste Freunde Hultschin  

Dětský den - Nejlepší přátelé 
Sdružení slezsko-německých přátel       
Hlučín 

 

Komm, Bücherwurm! Hultschin  

Pojď, knihomole! 
Sdružení slezsko-německých přátel       
Hlučín 

 

Singen der Generationen 2019 Hultschin  

Zpívání generací  
Sdružení slezsko-německých přátel       
Hlučín 
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Barbarafest 2019 Hultschin  

Slavnost svaté Barbory  
Sdružení slezsko-německých přátel       
Hlučín 

 

2 Seminare für die deutsche 
Minderheit  

Komotau  

2 semináře pro německou menšinu 
Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory 
a jejich předhůří Chomutov 

 

2 Projekte für Jugendliche: 
Seminar und Exkursion 
Gymnasium Komotau 

Komotau  

2 projekty pro mládež: Seminář a 
Exkurze Gymnázia Chomutov 

Spolek Němců a přátel regionu Krušné hory 
a jejich předhůří Chomutov 

 

Technik Jukon JUKON  

Technické vybavení Mládežnická organizace Jukon  

Jugendforum der LV JUKON  

Mládežnické fórum Shromáždění Mládežnická organizace Jukon  

Workshop: Erzählte Geschichte - 
Jugendliche interviewen ihre 
Großelterngeneration 

JUKON  

Workshop: Vyprávěné příběhy - 
mladí zpovídají jejich prarodiče 

Mládežnická organizace Jukon  

Spurensuche im tschechischen 
Grenzgebiet 2019 

JUKON  

Hledání stop v českém pohraničí  Mládežnická organizace Jukon  

Kleinprojekte der Ortsgruppe 
JUKON in Pardubitz 2019 

JUKON  

Malé projekty místní skupiny v 
Pardubicích 

Mládežnická organizace Jukon  

Transnationaler Deutsch-
Tschechischer Debattierklub 

JUKON  

Debatní kroužek Mládežnická organizace Jukon  

Sommerparty 2019 JUKON  

Letní party Mládežnická organizace Jukon  

Erstellung einer Verbands-
Homepage 

Prager Verband  

Založení webové stránky svazu Svaz Němců Praha  

Galakonzert zum 200. Geburtstag 
der Komponistin Clara Schuhmann 
in der deutschen Botschaft Prag 

Prager Verband  

Galakoncert k 200. výročí narození 
skladatelky Clary Schumann  

Svaz Němců Praha  

Theaterstück nach dem Roman 
"Die Vertreibung der Gerta 
Schnirch" 

Prager Verband  

Divadelní představení podle 
románu "Vyhnání Gerty Schnirch" 

Svaz Němců Praha  

Ausstellung des deutsch-
tschechischen Fotografen Petr 
Burda 

Prager Verband  

Výstava německo-českého 
fotografa Petra Burdy 

Svaz Němců Praha  

Technik für den Prager Verband Prager Verband  

Technické vybavení Svaz Němců Praha   
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Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR realizoval v roce 2019 tyto kulturní akce: 

Název akce Organizátor Místo konání 

Oslavy 50. jubilea založení Spolku 
Němců (Kulturverband) 

Předsednictvo Spolku Němců 
Praha, 
Strahovský 
klášter 

Výstavy Osudy Němců 
v Jizerských horách, 4. díl 4 (po 
roce 1989), autorky Petra Laurin, 
Irena Nováková, Christa 
Petrásková 

Spolek Němců, ZO Praha, 
Spolek Němců, ZO Jablonec 
Partnerské město Kaufbeuren 
(Neugablonz)  

Jablonec n. N. 
a Praha - Dům 
národnostních 
menšin 

Pravidelná měsíční setkání členů Spolek Němců, ZO Jablonec n. N. Jablonec n. N. 

Pietní akt spojený s položením 
věnců na mostě E. Beneše 

Spolek Němců, ZO Ústí n. L. Ústí n. L. 

Pravidelná měsíční setkání členů Spolek Němců, ZO Chomutov Chomutov 

Den matek 
Spolek Němců, ZO Mladé Buky 
(Trutnovsko) 

Trutnov 

Vánoční besídka Spolek Němců, ZO Mladé Buky Trutnov 

Koncert Egerländer Musikanten z 
Ebelbachu 

Spolek Němců, ZO Skalná Skalná 

Pravidelná měsíční setkání členů Spolek Němců, ZO Skalná Skalná 

Den matek za účasti hostů ze ZO 
Skalná a Sokolov 

Spolek Němců, ZO Kraslice Rotava 

Podzimní slavnost za účasti hostů 
ze ZO Skalná a Sokolov 

Spolek Němců, ZO Kraslice Kraslice 

Zájezd do Německa 
Spolek Němců, ZO Kraslice spolek Potok 
Aue (SRN) 

Thiersfeld, 
Hartenstein 

Zájezd do Německa  
Spolek Němců, ZO Kraslice Seniorenverein 
Klingenthal 

Göltzschtalbrü
cke Plauen  

zájezd do Německa 
Spolek Němců, ZO Kraslice J. Schilling 
(SRN) 

Durynský les  

Zájezd do Prahy – Loreta a výroční 
akce Shromáždění německých 
spolků v ČR (Großveranstaltung) 

Spolek Němců, ZO Kraslice  Praha 

Zájezd do Německa 
(Sudetendeutscher Tag) 

Spolek Němců Regensburg 

Poznávací zájezd na Plzeňsko  Spolek Němců, ZO Kraslice 
Kozel, Radyně, 
Starý Plzenec 

Adventní zájezd do Německa 
Spolek Němců, ZO Kraslice  spolek Potok 
v Aue (SRN) 

Marienberg, 
Lauter 

Pěší výlety po stopách česko-
německé historie  

Spolek Němců, ZO Kraslice 

Rotava, 
Hroznětín, 
Jindřichovice,  
Nová Ves  
u Kraslic 

Aktivní účast na česko-německých 
poutích na Kraslicku, partnerství 
farností Kraslice – Neutraubling, 
brigádnická pomoc při úklidu 
kostelů, finanční sbírky na opravu 
kostelů a varhan 

Spolek Němců, ZO Kraslice  ŘK farnost 
Kraslice 

Přebuz, 
Rotava, 
Bublava, Liboc, 
Krásná Lípa, 
Stříbrná, 
Kraslice, 
Sněžná, 
Kostelní, 
Jindřichovice, 
Hartenberg  

Natáčení filmového dokumentu 
„Krušné hory - hraniční příběhy 
Němců a Čechů“ 

TV Sirius, Spolek Němců - ZO Kraslice 
Kraslice, 
Rotava 

Promítání filmu „Krušné hory - TV Sirius, Spolek Němců - ZO Kraslice Regensburg, 
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hraniční příběhy Němců a Čechů“ Nejdek, 
Kraslice, 
Rotava, 
Stříbrná 

Setkání na velvyslanectví, 
prezentace činnosti spolků   

Velvyslanectví SRN Praha 

Oktoberfest 
Seniorenverein Klingenthal, Spolek Němců 
ZO Kraslice 

Klingenthal 

Koncert (swing) Spolek Němců, ZO Kraslice Bad Elster 

Přednášky (Petrásková: Němci 
v Brazílii) 

Seniorenverein Klingenthal 

Přednášky 
Spolek Němců, ZO Kraslice, muzea, 
knihovny, spolky 

ČR: Praha, 
Loket, Karlovy 
Vary, Sokolov, 
Rotava, SRN: 
Weiden, 
Marktredwitz, 
Klingenthal, 
Rittersgrün  

Partnerská slavnost měst Loket a 
Illertissen 

MěÚ Loket, Spolek Němců, ZO Kraslice 
 

Loket 

Spolupráce na projektu Po stopách 
zapomenutých sídel (Vergessenen 
Orten auf der Spur)  

Spolek Němců, ZO Nový Bor, a Město 
Zittau (Lužice, SRN) 

 

Pravidelná setkání členů, zčásti za 
účasti zástupců dalších ZO 

Spolek Němců, ZO Nový Bor Nový Bor 

Pravidelná měsíční setkání Spolek Němců, ZO Ústí n. L. Ústí n. L. 

Vánoční slavnost Spolek Němců, ZO Ústí n. L. Ústí n. L. 

Předvánoční zájezd do Drážďan Spolek Němců, ZO Ústí n. L. Dresden 

Rozloučení se zakladatelskou 
a dlouholetou předsedkyní Hedwig 
Hurníkovou 

Spolek Němců, ZO Chomutov Chomutov 

Rozsvícení vánočního stromu, 
vánoční písně zesnulého Karla 
Gotta 

MěÚ Šluknov, Spolek Němců ZO Šluknov Šluknov 

Návštěva dvou výstav 
vyřezávaných betlémů místních 
německých a českých umělců 

Spolek Němců, ZO Šluknov 
Jiříkov, 
Rumburk 

Zájezdy do Německa za 
památkami a adventními trhy 

Spolek Němců, ZO Šluknov 
Drážďany, 
Eberbach 

Předvánoční setkání se zástupci 
Spolku Němců. ZO Praha 

Spolek Němců, ZO Šluknov Šluknov 

Předvánoční setkání v potkávacím 
středisku Jablonec - Rýnovice 

Spolek Němců, ZO Jablonec 
Jablonec - 
Rýnovice 

Den matek za účasti ZO Praha a 
Šluknov 

Spolek Němců, ZO Liberec – Vratislavice n. 
N. 

 

série výletů a vycházek po 
Liberecku   

Spolek Němců, ZO Liberec – Vratislavice n. 
N. 

 

Polská menšina 

Polské organizace mají bohatou spolkovou činnost, která se projevuje v desítkách menších 
i velkých kulturních akcí (různorodá kulturní setkání, koncerty, vystoupení, apod.). Stěžejní 
akcí v roce 2019 byl Festival Polského kulturně-osvětového svazu v ČR (dále jen „PZKO“), 
který se konal dne 25. května 2019 v Třinci. Během ekumenické bohoslužby, před zahájením 
Festivalu, primátorka města Třince, Věra Palkovská, udělila zastupiteli města Třince, 
duchovnímu, aktivnímu účastníku aktivit polské národnostní menšiny, Bogusławu Kokotkovi 
čestné občanství města Třince in memoriam. Pro festival byl připraven bohatý program, který 
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zahájily spojené pěvecké sbory pod taktovkou dr. Aleksandry Zeman. Po nich jevišti vládly 
dětské soubory Małe Oldrzychowice, Rytmika, Dziecka ze Stonawy, Łączka a Antidotum. 
Folklorní skupiny připravily program "Z biegiem Olzy", který prezentuje folklór Těšínského 
Slezska od Mostů u Jablunkova až po Bohumín. V programu vystoupily Soubor písně a 
tanců Olza, Regionální soubor Błędowice, Taneční soubor Oldrzychowice, folklórní soubory 
Bystrzyca, Suszanie, Zaolzi a kapely Kamraci a Lipka. Po přestávce se festivalovým divákům 
představila umělecká gymnastická skupina "Gymnaści" z Vendryně a poté vystoupila polská 
herečka a zpěvačka Olga Bończyk se svým recitálem. Vyvrcholením programu bylo 
vystoupení Souboru písně a tanců Stanisława Hadyny „Śląsk“ před zcela zaplněným 
hledištěm. Program ve Werk Aréně skončil večerním koncertem skupiny LAKE MALAWI se 
zpěvákem Albertem Černým. Na venkovní scéně probíhal paralelní program, který zahájil 
prezentaci finalistů Festivalu polské dětské písně, následované folklórními soubory Kamraci, 
Lipka a Bukoń. Večer patřila scéna mládežnickým skupinám Ampli Fire, Bartnicky a iBAND. 
Podle odhadů se festivalu zúčastnilo cca 3500 účastníků. 

Významnými akcemi byly také:  

 benefiční večer věnovaný Karolu Suszkovi - herci, režisérovi a dlouholetému řediteli 
Těšínského divadla dne 7. září 2019 v rodné vesnici umělce - Návsí, který v srpnu 
oslavil 60. výročí své umělecké dráhy,  

 jubilejní koncert u příležitostí 100. výročí narození Stanisława Hadyny, významného 
skladatele, dirigenta a hudebního vědce, rodáka z Těšínského Slezska v Mostech 
u Jablunkova dne 21. září 2019, 

 první celovečerní koncert pěveckého sboru A TO MY z pražského Klubu Polskiego 
w Pradze se konal dne 12. ledna 2019 v Českém Těšíně, 

 tradiční galakoncert Takoví jsme, výběr toho nejlepšího z dění polské menšiny za 
poslední rok, se konal dne 16. listopadu 2020, 

 oslava 70. výročí vzniku kulturně-společenského časopis Zwrot v divadle v Českém 
Těšíně. V programu vystoupila polská skupina Nocna Zmiana Bluesa. 

 
Místní skupiny PZKO pořádají v regionu desítky kulturních, společenských a vzdělávacích 
akcí, jejichž adresátem jsou zejména příslušníci polské národnostní menšiny a mají své 
trvalé místo v kulturním kalendáři celého regionu. Ve většině místních skupin PZKO pracují 
tematicky zaměřené kluby a soubory. Jsou to kluby mládeže, žen, seniorů, diskusní 
a společenské kluby. V rámci všech místních skupin PZKO působí pěvecké sbory, soubory 
písní a tanců, lidové kapely, amatérské divadelní soubory a jiné zájmové kroužky. 

K propagaci lidové kultury a folklorních akcí PZKO patří takové akce jako „Bal Gorolski“ 
v Mostech u Jablunkova, Mezinárodní folklorní setkání „Gorolski Święto” pořádané Místní 
skupinou PZKO v Jablunkově nebo Dožínky v Gutech, Oldřichovicích, Havířově-Bludovicích, 
Horní Suché, „Koncert Świąteczny“ v Kulturním domě Trisia v Třinci, Folklorní festival „Maj 
nad Olzą“, Fedrování s folklorem, Přehlídka lidových kapel „TROJMEZÍ“. K oblíbeným akcím 
v regionu patří hudební rockový festival v Karviné Dolański Gróm. 

Cyklus autorských setkání a soutěží Sdružení přátel polské knihy pod názvem „S knihou na 
cestách“ je zaměřen na podporu čtenářství a již si vybudoval pevnou pozici v kalendáři 
kulturně-vzdělávacích akcí nabízených žákům polských základních škol. Besed a soutěží se 
v roce 2019 zúčastnilo přes 1 800 účastníků, kteří měli možnost setkat se s autory polské 
dětské literatury Grzegorzem Kasdepkem, Katarzynou Wasilkowskou, Małgorzatou Flis, 
Marcinem Pałaszem, Joannou Wachowiak, Urszula Sieńkowskou Cioch. Projekt Tu se čte je 
věnován mládeži středních škol a byl v roce 2019 realizován poprvé. Celkem se akcí v rámci 
projektu zúčastnilo přes 450 studentů Polského gymnázia Juliusze Slowackého a polských 
tříd Obchodní akademie. V projektu Já čtu tobě a ty mně je hlavním cílem společná 
čtenářská aktivita rodičů, prarodičů a dětí. Tento cyklus setkávání je oblíben zejména 
v menších školách a vesnických knihovnách. 
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Ruská menšina 

Kulturní akce spolku Ruská tradice v roce 2019 zobrazuje tabulka níže.  

 

název akce organizátor místo konání 

Tradiční setkaní členů Ruské 
tradice a jejich přátel u 
příležitostí Starého nového roku 
(Nový rok podle starého 
juliánského kalendáře), 
11.01.2019 

Ruská tradice, z.s. Praha 

Vydání knihy G. Pliceckij Moja 
jedinstvennaja žizň… 

Ruská tradice, z.s. Praha 

Prezentace nově vydané knihy 
G. Pliceckij Moja jedinstvennaja 
žizň…, dne 27. září 2019 

Ruská tradice, z.s. 
Praha, Dům 
národnostních 
menšin 

Spoluorganizace při udělování 
cen Rudolfa Medka, dne 29. 
května 2019 

Ruská tradice, z.s. a Národní knihovna 
Praha, Národní 
knihovna 

Připomínka zahájení Pražského 
povstání a účasti vojínů ROA  
osvobození Prahy, dne 5. 5. 
2019 

Ruská tradice, z.s. 

Praha, Olšanské 
hřbitovy, 
Hřbitov v Osově 
 

Připomínka obětí z řad ruské 
emigrace odvlečených do 
sovětských GULAGů v květnu 
1945, dne 11. 5 2019   

Ruská tradice, z.s. 
Praha, Olšanské 
hřbitovy u pamětní 
desky Oni byly první 

Mezinárodní konference 
historiků věnovaná 75. výročí 
vyhlášení Pražského manifestu 
KONR, ve dnech 14. – 16. 
listopadu 2019 

Ruská tradice, z.s. 

Praha, Dům 
národnostních 
menšin, 
Památníky 
Osvobození Prahy 
v okolí Prahy, 
Hřbitov v Osově  

Konference-kulatý stůl 
PODKARPATSKÁ RUS A 
RUSÍNI V 
ČESKOSLOVENSKU A 
ČESKÝCH ZEMÍCH k 100. 
výročí připojení Podkarpatské 
Rusi k Československu, dne 4. 
prosince 2019   

Ruská tradice, z.s. a Akademie 
národnostních menšin, z.s. 

Praha, Dům 
národnostních 
menšin 

Spoluorganizace a účast na 
knižním veletrhu Svět knihy 
2019, ve dnech 9. - 12. 5. 2019  

Ruská tradice, z.s. Praha, Výstaviště 

Spoluorganizace a účast na 
Muzejní noci v DNM   

Ruská tradice, z.s. 
Praha, Dům 
národnostních 
menšin 

Celoroční činnost dětského 
divadelního studia KRASNYJ 
SARAFAN v roce 2019: 
představení Sněhurka dne 
16.02.2019 v prostorech AMU a 
představení pod názvem 
NEVÍM (Не знаю) dne 
20.04.2019 v DNM 

Ruská tradice, z.s. 
Praha, Dům 
národnostních 
menšin 

Celoroční činnost šachového 
kroužku v DNM pod vedením 
šachového mistra Dmitrije 

Ruská tradice, z.s. 
Praha, Dům 
národnostních 
menšin 
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Pliseckého 

Spoluorganizace a účast na 
folklórním festivalu Praha srdce 
národů, ve dnech 30.5. – 
2.6.2019 

Ruská tradice, z.s. Praha 

Spoluúčast na jubilejním 21. 
ročníku hudebního festivalu 
České dotyky hudby (mediální 
partnerství), ve dnech 
16.12.2019 – 6.1.2019 

Ruská tradice, z.s. 

Praha, Pražský 
hrad, 
Španělský sál  
Obecný dům 
Smetanova síň  
další 

Vernisáž výstavy Nejsme tu 
sami – osobnosti národnostních 
menšin 
Výstava open air, 24.10.2019 

Ruská tradice, z.s. a Post Bellum 
Praha, Náměstí 
míru 

Vernisáž výstavy Nejsme tu 
sami – osobnosti národnostních 
menšin 
Výstava open air, 9.11.2019 

Ruská tradice, z.s. a Post Bellum 
Brno, Moravské 
náměstí 

Křest knihy Totální nasazení 
v ruském jazyce, 10.12.2019 

Ruská tradice, z.s. a Post Bellum 
Praha, Dům 
národnostních 
menšin 

Kulturní akce spolku Kulturus, z.s. v roce 2019: 

Název akce Organizátor Místo konání 

Anti-stalin 5.3.2019 Anton Litvin Újezd 

RUSSIA. TIMELESS 
 

KULTURUS Z.S. 

Centrum 
současného umění 
DOX 
Poupětova 1, Praha 
7.  

„Jak si Stalin vzal 

Podkarpatskou Rus“ Vladimir 

Pomortzeff. Přednáška k 

pětasedmdesátiletému 

připomenutí stalinské anexe 

Podkarpatské Rusi.  

KULTURUS Z.S. Petřínský vrch 

„Emigrace a solidarita. Jakou 
pomoc potřebuje Rusko?“ 
Diskuze s Alexejem Kozlovem, 
ředitelem berlínské organizace 
Solidarität mit der 
Bürgerbewegung in Russland.  

KULTURUS Z.S. Kavárna Liberal 

 “Jsi mé pokušení!” Výstava 
grafiky Gennadije Alexandrova. 
Ilustrace k Bibli. Grafické listy 
(suchá jehla, akvarel). 2014-
2019. 

KULTURUS Z.S. 

Galerie Solidet, 
Francouzská 
149/24, Praha 2, 
18:00. 

Večer současné poezie. 
Alexandr Delfinov (Berlín), 
Anatol Svahilec (Praha), Max 
Ščur (Praha). 

KULTURUS Z.S. 
Invalidovna, 
Sokolovská 24/136, 
18:30. 

„Hudba z černé díry“. Klavírní 
koncert Angeliny Ruď. Na 
programu ruská hudba 20. a 21. 
století.  

KULTURUS Z.S. 
Muzeum hudby, 
Karmelitská 2, 
Praha 1, 18:30. 

 “Moc mocných či moc 
bezmocných?” Filozofický 

KULTURUS Z.S. 
Knihovna Václava 
Havla, Ostrovní 13. 
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dialog. Rusko a Evropa z 
pohledu roku 2024. Filozofický 
dialog generací. V letech 2023, 
resp. 2024 proběhnou v České 
republice a Rusku prezidentské 
volby. Jaký lze očekávat 
politický vývoj v obou zemích? 
Jak silná je v těchto zemích 
občanská společnost a jakou 
má šanci tento vývoj ovlivnit? 
Má havlovská „moc 
bezmocných“ ještě dnes šanci 
proti autoritářům a populistům 
nového střihu? A jak mocný je 
vliv putinovského režimu na 
současné Česko a na Evropu? 

"Tři emigrační vlny a boj za 
svobodu v Rusku.“ 

KULTURUS Z.S. 
Kavárna Liberál, 
Heřmanova 6, 
Praha 7, 18:30. 

„Historie ruského nacionalismu.“ 
Přednáška A. Verchovského. 

KULTURUS Z.S. 

Filozofická fakulta 
Karlovy univerzity, 
Nám. Jana Palacha 
1/2, Praha 1, 
místnost 104. 

„Může emigrace pomoci Rusku? 
Za koho a proti komu bojuje 
Fórum svobodného Ruska?“  

KULTURUS Z.S. 
Langhans, 
Vodičkova 37, 
Praha 1, 18:30. 

„Představení jako dění. A co 
jiného je formování dějové linie, 
když nepolitika?“ Diskuze 
režisérů o současném divadle. 
Vsevolod Lisovskij (Moskva). 
Moderátorka: Tereza Krčálová. 

KULTURUS Z.S. 
Kavárna Kampus, 
Náprstkova 10, 
Praha 1, 18:30. 

30 let sametové revoluce. 
Exkurze místy událostí listopadu 
1989. Průvodkyně Dana 
Kyndrová, fotografka. 

KULTURUS Z.S. 

Místo setkání: před 
budovou Quadria, 
Spálená ulice, 
Praha 1, 11:00. 

Akce Navrácení jmen. 
Připomenutí jmen těch, kdo 
zemřeli v důsledku sovětského 
státního teroru. Mezi miliony 
těchto obětí jsou i tisíce Čechů 
či občanů Československa (jak 
z řad české menšiny v SSSR, 
tak i těch, kteří do Sovětského 
svazu emigrovali). 

KULTURUS Z.S. 

Památník obětí 
Komunismu Újezd, 
11000 Прага 
29.10.2019 17:30-
18:30 

Petice v ČTK na podporu 
ruského novináře Ivana 
Golunova. 

KULTURUS Z.S. ČTK 

Stručný přehled kulturních akcí spolku Kozácké sdružení VSČzS, z.s. v roce 2019 

1/2019  - Vzpomínková akce uctění památky obětí genocidy Kozáckého národa (panychida v 
chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech)  

2/2019 - VII. Kozácký bál v Praze, účast 100 osob 

2/2019 – Kulturní program pro děti z Mateřské školy v Kladně; účast 30 dětí 

3/2019 - Vzpomínková akce uctění památky obětí genocidy Těrských Kozáků (panychida v 
chrámu na Olšanech v Praze, Teplicích, Ústí n.L.)  
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4/2019 Předvelikonoční „subotnik“ (brigáda, úklid) – Olšanské hřbitovy, Pravoslavné 
duchovní centrum v Praze; Slovensko – památník a hřbitov obětí I. světové války 

5/2019  - Vzpomínková akce na oběti poválečných represí po r. 1945 (panychida a položení 
květin u památeční desky u chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech)  

6/2019  - Vzpomínková akce uctění památky obětí kozáků při Lienzské tragedii (panychida v 
chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice na Olšanských hřbitovech)  

6/2019 – pokračování projektu „Ikona“, předání Ikony Kazanské Matky Boží do chrámu sv. 
Nikolaje v Praze 

7/2019 „Kozácký bivak“ v Den pravoslavných zamilovaných sv. Petra a Fevroni – Den 
pravoslavné rodiny, jedná se o víkendovou akci v přírodě se sportovním a kulturním 
programem, Loděnice; účast 30 osob 

7/2019 – Master Class Kozácké bojové umění, účast 30 osob 

8/2019 – otevření výstavy „Revoluční události 1917 a osudy Kozáctva“ v Karlových Varech, 
účast 100 osob 

8/2019 - „Kozácký bivak“ v období vzpomínkových akcí k 206. výročí bitvy u Kulmu (1813), 
víkendová akce v přírodě spojená s účastí na pietních akcích a další kulturní a sportovní 
program  

10/2019 – VII. Mezinárodní festival „Pokrova na Vltavě“ v Praze 

11/2019 – „Dny kozácké kultury na Slovensku“ (Trebišov, Sečovská Polianka, Sečovce, 
Vinné) - organizace a otevření výstavy „Revoluční události 1917 a osudy ruského Kozáctva“ 
v Trebišově; besedy se studenty místních Gymnázií a Středních škol; účast na bohoslužbě a 
Kozácká přísaha v chrámu; slavnostní koncert Folklorního souboru Kozáci Vltavy; účast 400 
osob 

11/2019  - Vzpomínková akce na Gallipolské hnutí, panychida v chrámu Zesnutí Přesvaté 
Bohorodice na Olšanech 

12/2019 - Atamanská jolka pro děti; účast 90 dětí a 150 dospělých 

12/2019 – Vánoční setkání s Kozáky (dobročinný koncert v Chrámu sv. Kateřiny v Praze); 
účast 300 osob 

Stručný přehled kulturních akcí Ruského kulturního a osvětového spolku na Moravě, z. s. 
roku 2019 

 Novoroční besídka JOLKA pro děti a veřejnost  12.1.2019  

 Výstava M. Romberga v Městské knihovně Valtice - leden, únor 2019  

 Promítání filmu o Kamčatce v Městské knihovně Valtice 21.1.2019  

 Účast Klubu Rudé armády na rekonstrukci bitvy z 2. sv. války: Zimní bitva - Budapešt 
1945 v Ořechově 2.2.2019  

 Výroční schůze spolku 24.2.2019  

 Výstava uměleckých fotografií ruské exotické přírody. Křížová chodba. 8.3.2019 

 Tvůrčí dílna pro děti 9.3.2019 ▪ Dětský hudebně-literární program k MDŽ 9.3.2019 

 Autorský koncert Oxany Kozuň "Čas na lásku". Křišťálový sál. 14.3.2019  

 Slavnostní koncert na konzulátu RF 21.3.2019.  Ruské jaro na Moravě.  

 Odpoledne s ruskou pohádkou. Knihovna Valtice. 27.3.2019  

 Soutěže k 220. výročí od narození A. Puškina "Přepisujeme Puškina". "Malujeme 
pohádky Puškina" (duben, květen)  

 Výstava ruských malířek, narozených v Sankt-Peterburgu, zámek Lednice (duben) 

 Den ruského jazyka. Soutěž ARS POETICA - Puškinův památník. MU. Brno. 
3.4.2019 
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 V dubnu čeští učitelé navštívili Moskvu, seznámili se se vzdělávacím programem na 
ruských školách.  

 Unikátní diktát z ruského jazyka pro veřejnost. Křenová 67. 13.4.2019  

 Pietní akt k výročí osvobození Valtic. 18.4.2019.  Klub RA 

 Umělecká dílna pro děti: «Секреты весеннего творчества». 20.dubna ▪ Výstava 
"Kouzelné štětce" ruské malířky. Kafe Fresh v Brně (duben)  

 Den osvobození Brna 26.4. Pietní akt na ústředním hřbitově. Koncert, Křišťálový sál. 

 Účast na konferenci ruských krajanů v Praze. 30.4.2019  

 Koncert - Evropská premiéra skladby «Čuvašského kvarteta pro 
smyčce» Anisima Aslamase. V Místodržitelském paláci Brno. 7.5.2019  

 Nesmrtelný pluk - akce s portréty vojínů na Moravském náměstí 8.5.2019  

 Den vítězství. Brno. Koncert. Křišťálový sál. Stará Radnice. 8.5.2019  

 Den Pobědy. Pietní akt. Ústřední hřbitov. Brno. 9.5.2019  

 Dětská tvůrčí dílna s malováním či kreslením podle Puškinových pohádek 11.5.2019  

 Interaktivní výstava ke konci 2. světové války ve Valticích 11.5.2019  

 Dětský diktát z ruského jazyka 18.5.2019  

 Výsledky soutěže «Přepisujeme Puškina», «Malujeme pohádky Puškina».  

 Předávání diplomu laureátům elektronicky a poštou.  

 Den národnostních menšin JMK-park Lužánky. Koncert. Gastronomie. 20.5.2019  

 Účast Klubu Rudé armády na dětském dnu v Lednici 1.6.2019  

 Den ruského jazyka v Praze 6.6.2019  

 Festival «Prolínání kultur».Účast v koncertu «Matrjoška». 9.6.2019  

 Účast Klubu Rudé armády na Vlkošském dnu vojenských tradic ve Vlkoši  8.6.2019  

 Koncert ruské písně a hudby – studenti gymnázia. Velké Pavlovice. 14.6.2019  

 Předávání diplomů žákům Školy ruského jazyka i kultury 21.6.2019  

 Závěr roku ve škole ruského jazyka a kultury 29.6.2019 ▪ Tradiční Rybí hody – ruská 
gastronomie a zábava v přírodě.  

 Zájezd dětí do mezinárodního letního střediska na Černém moři.  

 Zahájení výuky ve Škole ruského jazyka a kultury 2.září 2019  

 Křest knihy k 75. výročí Dukelské bitvy. 17.9.2019. GK FR v Brně.  

 Účast na programech festivalu Babylonfest 2019:  

 Zahájení festivalu Babylonfest v Lužánkach. Zpěv Táňa Soto Janošová.  

 Literární dílna na téma Svoboda. V knihovně J. Mahena.  

 Duhové náměstí – Babylon pod Špilberkem. Koncert. Ruská gastronomie.  

 Účast na mezinárodním kongresu v Rusku – 6 delegátů z ČR-JMK.30.9.-7.10.2019  

 V říjnu ředitelé a pedagogičtí pracovníci českých středních škol a gymnázií navštívili 
Moskvu na pozvání administrace moskevského okresu Odintsovo.  

 Tvůrčí dílna Krása podzimu - «Краски осени». 6.10.2019  

 Školní besídka pro děti a dospělé «Как у наших у ворот» 30.10.2019  

 Zahájení činnosti kroužku «Занимательная физика» 30.10.2019  

 Mezinárodní prémie «Stříbrný Lukostřelec». 31.11.2019. V Tereziánském sále 
břevnovského kláštera v Praze. Diplom za publikaci «Cesta k Dukle plná potu, bláta a 
krve»  

 Den národní jednoty RF. 5.11.2019  

 Husí hody. Klubová akce. 10.11.2019 

 Výstava výtvarnic ze Sankt-Peterburgu v Kafe Fresh v Brně 12.11.- 22.12.2019  

 Noc s ruskou pohádkou v knihovně Sedlec. 22.11.2019  

 Prezentace knihy «Cesta k Dukle... plná potu, bláta a krve». Praha 4.12.2019 
Městská Rada česko-ruské společnosti.  

 20. výročí klubu VH klubu Rudé Armády 6.12.2019  

 Prosinec: příprava novoroční besídky pro děti Jolka: scénář, dekorace, kostýmy, 
zkoušky.  
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 Tvůrčí dílna Dědy Mráze. 7.12.2019 Brno  

 Den ruského jazyka v Líšni. Brno 9.12.2019.  

 Prezentace knihy «Cesta k Dukle... plná potu, bláta a krve» 12.12.2019. Praha. 
Ústřední Dům armády, společnost L. Svobody.  

 Prezentace knihy «Cesta k Dukle... plná potu, bláta a krve». 14.12.2019 
Praha.RSVK.ČRS.  

 Přátelské posezení u samovaru - loučíme se se starým rokem 21.12.2019  

 Pravidelně pracuje sobotní škola ruského jazyka a kultury – projekt doplňkového 
vzdělávání, který v roce 2019 průběžně využilo 39 žáků. Ve škole pracují čtyři učitelé 
ruského jazyka, učitelka hudební výchovy, učitelka výtvarné výchovy, učitel fyziky. 

Řecká menšina 

Spolkovou činnost řecké národnostní menšiny v roce 2019 zachycuje níže uvedená tabulka. 

Název akce Organizátor Místo konání 

Řecká sobota na hradě Veveří 
Hrad bez výhrad, z.s., Lyceum Řekyň v ČR, 
Hellenika nadační fond, AŘO, Řecká obec 
Brno 

Hrad Veveří 

Výuka řeckých tanců AŘO, Řecká obec Brno Brno 

Výuka řeckých tanců pro děti AŘO, Řecká obec Brno Brno 

Pravidelná setkávání seniorů v 
klubovně 

AŘO, Řecká obec Brno Brno 

Oslava státního svátku 1821 AŘO, Řecká obec Brno Brno 

Oslava řeckých Velikonoc AŘO, Řecká obec Brno Brno 

Vánoční řecká zábava AŘO, Řecká obec Brno Brno 

Setkávání tanečního souboru 
Prometheus (pravidelné + 
soustředění) 

AŘO, Řecká obec Brno Brno 

Folkmáj AŘO, Řecká obec Javorník Javorník 

Letní řecká zábava AŘO, Řecká obec Javorník Javorník 

Řecká zábava k oslavě státního 
svátku Ochi 

AŘO, Řecká obec Javorník Javorník 

Setkávání tanečního a 
dudáckého souboru Evros 

AŘO, Řecká obec Javorník Javorník 

Oslavy vzniku Řecká „25 Martiou 
1821“ 

AŘO, Řecká obec Karviná Karviná 

Oslava Velikonoc AŘO, Řecká obec Karviná Karviná 

Fotbalový turnaj o Pohár 
předsedy AŘO 

AŘO, Řecká obec Karviná Karviná 

Olympijské hry pro děti AŘO, Řecká obec Karviná Karviná 

Oslava státního svátku Ochi AŘO, Řecká obec Karviná Karviná 

Oslavy konce roku a Kopsimo 
pitas 

AŘO, Řecká obec Karviná Karviná 

Setkávání tanečního souboru 
Nea Elpida 

AŘO, Řecká obec Karviná Karviná 

Kopsimo pitas AŘO, Řecká obec Krnov Krnov 

Podzimní zábava AŘO, Řecká obec Krnov Krnov 

setkávání tanečního souboru 
Antigoni  

AŘO, Řecká obec Krnov Krnov 

pravidelná setkávání seniorů v 
klubovně 

AŘO, Řecká obec Ostrava Ostrava 

Setkávání dětského tanečního 
souboru  

AŘO, Řecká obec Ostrava Ostrava 

Kurzy řeckých tanců pro 
veřejnost 

AŘO, Řecká obec Ostrava Ostrava 

Zkoušky nové řecké mládežnické AŘO, Řecká obec Ostrava Ostrava 
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kapely  

Kopsimo pitas (krájení pity) AŘO, Řecká obec Ostrava Ostrava 

Oslava státního svátku 25.3. AŘO, Řecká obec Ostrava Ostrava 

Zahájení řeckého léta 
v Třebovickém mlýně 

AŘO, Řecká obec Ostrava Ostrava 

Ukončení řeckého léta 
v Třebovickém mlýně 

AŘO, Řecká obec Ostrava Ostrava 

Celostátní setkání seniorů AŘO Ostrava 

Kurzy řeckých tanců pro 
veřejnost 

AŘO, Řecká obec Šumperk Šumperk 

19. řecká zábava Šumperk AŘO, Řecká obec Šumperk Šumperk 

Oslava státního svátku Řecka Řecká obec Bohumín Bohumín 

Krájení novoročního koláče 
Vasilopity 

Lyceum Řekyň v České republice Krnov 

Den národnostních menšin VNM Jihomoravského kraje Brno 

Koncert podoby hudby Lyceum Řekyň v České republice Brno 

Babylonfest VNM Statutárního města Brna Brno 

Athéna, program vzdělávání a 
pohybu 

Lyceum Řekyň v České republice 
Ledeč nad 
Sázavou 

Krájení novoročního koláče 
Vasilopity 

Pravoslavná obec Brno Brno 

25. výročí založení NF Hellenika Hellenika nadační fond Brno 

Výstava Řekové mezi námi 
Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem 
Hellenika nadační fond 

Dvůr Králové nad 
Labem 

Slovenská menšina 

Přehled nejdůležitějších kulturních akcí slovenské národnostní menšiny v roce 2019: 

 Asociácia Etnica 

Akcent združenia Etnica je najmä v práci s deťmi a mládežou - aktivizácia ich tvorivej činnosti 
v oblasti tradičnej kultúry vo všetkých jej formách. Presadzuje aktivity a projekty výrazne 
presahujúce záujmy slovenskej národnostnej menšiny. Jedná sa o spoločné aktivity 
slovenskej  a ostatných národností. 

Etnica je hlavným usporiadateľom medzinárodného festivalu národnostných menšín a etník 
"Praha srdce národov", najväčšej spoločnej akcie národností v ČR. Tento ročník sa niesol 
v duchu osláv 30. výročia slobody a demokracie. Už 21. ročník festivalu sa uskutočnil 
v dňoch 28.5. - 3.6.2019, obsahoval 21 programov za účasti asi 550 účinkujúcich z 31 
kolektívov a 18 národností a etník. Festival vyvrcholil galaprogramom „Ozveny sametu“ 
v Divadle na Vinohradoch. 

Celoročne ETNICA realizovala projekt "Škola oživených tradícií" formou niekoľkých 
workshopov venovaných tradičnej kultúre národností a etník. V októbri sa uskutočnil 
27. ročník tradičného programu „Folklór bez hraníc“, organizovaného v Mesiaci Česko - 
Slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Etnica spolupracuje na programoch Múzejnej noci, Chuť 
môjho domova, Jarných zvykov a Sveta knihy. Programov sa zúčastnilo 100 -30 000 ľudí. 
 

 Asociácia Limbora 

Najstarší  slovenský spolok s pravidelnou činnosťou v Prahe. Od doby jeho počiatku v roku 
1951 až do roku 1993, keď prevládali aktivity zamerané na slovenské tradície v tanci, hudbe, 
zvykoch a piesňach, pribudla činnosť a programy zamerané na deti a vzdelávanie. Pracuje 
so všetkými vekovými kategóriami a hlavne s deťmi a mládežou pravidelne behom celého 
roka. Pri absencii slovenského školstva nahrádza túto medzeru špecifickou a dôležitou 
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formou práce s malými deťmi pravidelne, niekoľkokrát týždenne a minimálne jeden víkend 
mesačne.  

V roku 2019 sa  uskutočnili:  

− V decembri 29. ročník najstaršieho  programu slovenskej menšiny v Prahe slovenské 
Vianoce s Limborou – program, ktorý sa od roku 1990 venuje tradíciám a zvykom 
vianočného obdobia. Tentokrát spojený s oslavou jubilea detského súboru Limborka. 

− V jarnom období pokračovali v tradícii programu Vynášanie Moreny a jarných zvykov, 
v októbri sa podieľala na realizácii programu Folklór bez hraníc, venovanému česko-
slovenskej vzájomnosti.  

− Uskutočnili sa projekty zamerané na pravidelnú celoročnú umeleckú činnosť Projekt 
Limbora v roku 2019 a Detských súborov  Limborka a malá Limborka. Limbora sa 
zúčastnila festivalu letného slnovratu vo Švédsku.  

− V priebehu roku sa uskutočnilo niekoľko víkendových workshopov zameraných na 
tradície, tanečnú, hudobnú a piesňovú tvorbu „Škola ozvien domova“  a niekoľko 
workshopov zameraných na slovenský jazyk a jeho podoby v rámci projektu 
„Slovenčina moja, krásne zvuky máš“.  

− Celý rok 2019 sa niesol v znamení osláv 30. výročia slobody a demokracie a bolo mu 
venovaných niekoľko programov. Boli realizované letné vzdelávacie aktivity na 
Slovensku a v neposlednom rade bola Limbora  jedným z organizátorov a umeleckým 
garantom medzinárodného festivalu Praha srdce národov - 21. ročník. Behom roku 
uskutočnilo toto združenie celkom asi 45 programov pre verejnosť medziným aj 
Koncert pre Zuzanu – program venovaný novozvolenej slovenskej  prezidentke 
Zuzane Čaputovej. Účasť 10 – 30 000  ľudí. 

 

 BONA FIDE 

BONA FIDE je nezisková organizácia podporujúca umenie, vzdelávanie, medzikultúrnu 
výmenu a kultúrno zamerané minoritné projekty, vrátane národnostných. 
 
V priebehu roka 2019 realizoval niekoľko projektov: 

− Slovenská mozaika  - rozhlasová relácia na Rádiu ZET, celoplošné celoročné 
vyselanie v ČR, cca 24 000 ĺudí. 

− Rozprávky – divadelné bábkové predstavenie pre najmenšie deti, mestá ČR  - 1x 
mesačne, cca 1000 detí ročne. 

− CD - M.R. Štefánik –  umelecký dokument na CD o živote M.R. Štefánika, Praha.  
− Festival tvorby pre deti – / október – DNM, SI, MHMP, PNP, Mestská knižnica, ZŠ 

Praha – cca 3000 detí.  

 Detvan 

Spolok združujúci mladých, predovšetkým študentov. Vo svojich aktivitách sa snaží rozvíjať 
kontakty slovenských študentov s českou mládežou a poskytovať pomoc slovenským 
študentom. Hlavnou činnosťou spolku je však organizácia stretnutí slovenských študentov, 
konanie a programové zabezpečenie slovenských diskoték a futbalových turnajov. Ďalej  sa 
Detvan podieľa na príprave podujatí usporadúvaných spolkami a združeniami ako je  
Limbora, Etnica, Slovensko-česká spoločnosť.  

 DOMUS  SM  v ČR 
Spolek s akcentem na dokumentační, historickou a publicistickou činnost. Je vydavatelem 
měsíčníku Listy Čechů a Slováků, kteří chtějí o sobě vědět vydávány ve spolupráci s KSK 
a Slovensko-českou společností. 

Aktivity 2019: 
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− Krst CD Scénické čítaneie… A nezabudni na labute!, vyrobil DOMU, prezentácia 
v DNM 52 účastníkov. 

− Literárny podvečer so spisovaeľkou E. Mality Fraňovou SI, 42 účastníkov. 
− Pražská mezinárodní konference slovenských středoškoláků a jejich hostů na téma 

Slovensko v Československu. K výročí vzniku Československa ve dnech 12.-14.12. 
a prezentace kolektivní žákovské monografie Slovensko - české reminiscencie. 
K výročiu vzniku Československa, DNM, 72 účastníků.  

− Výstava  DOMUSu Matúš Kocian Fotografie, DNM, 79 účastníků.  
− Slovenské studentské ochotnícke divadlo Ľúbele, hra Prachy! 69 účastníkov, beseda 

so slovenským spisovatel Petrom Juščákom v Rýmařově, Muzeum 44 účastníkov, 
hra Můj šéf je debil!, divadlo Troníčk, 82 účasníkov. 

− Vianočný podvečer DNM - 44 úúčastníkov.  

 Šarvanci 

Slovenský folklórny súbor - kolektív pre dospelých. Jeho aktivity celoročne smerujú 
k spracovávaniu tanečných, hudobných a speváckych tradícií Slovenska. Pravidelne sa 
zúčastňujú rôznych festivalov, kultúrnych a spoločenských akcií – napr. festival Jánošíkov 
dukát, tanečná škola, plesy apod.  
 

 Obec Slovákov v ČR 

Združenie s istou hierarchickou štruktúrou, ktoré má v sebe začlenených asi 14 regionálnych  
článkov.  Regionálne obce Praha, Hradec Králové, Brno a Teplice majú samostatnú právnu 
subjektivitu. Celkove organizujú tieto spoločenstvá v priebehu roka množstvo spoločenských 
a kultúrnych akcií. Z týchto možno menovať: 

− Časopis Korene. 
− Spolupráca pri organizovaní festivalu Jánošíkov dukát v Rožnově p. R. 
− Slávnosť odovzdania Ceny Mateja Hrebendu - 21. Ročník. 
− Večery venované slovenským dejinám; ďalej výstavy, vernisáže, výlety, plesy, bály, 

krsty kníh, akcie pre deti. 
 

 Obec Slovákov v Prahe 

Obec Slovákov v Prahe ako samostatný právny subjekt spolupracuje v rámci slovenskej 
komunity s väčšinou podobných spolkov a združení a to nielen v Prahe ale aj v jednotlivých 
českých regiónoch so slovenskou menšinou. V rámci Domu národnostných menšín 
spolupracuje a účastní sa akcií pripravovaných ďalšími národnostnými menšinami. 
 

 Slovensko-česká společnost 

Zameriava sa na kultúrne a spoločenské aktivity podporujúce slovenské povedomie. Je 
spoluvydavateľom Slovenských listov. Jeho najväčším programom bolo uskutočnenie 
Tradičnej plavby po Vltave - parník v auguste pri príležitosti výročia SNP. Spolupracuje pri 
realizácii Česko-slovenského plesu. 
 

 Slovensko-český klub 

Svojimi aktivitami prezentuje predovšetkým  slovenskú kultúru záujemcov širokej verejnosti. 
Hlavnou aktivitou tohto spolku bolo od počiatku vzniku vydávanie časopisu Slovenské 
dotyky. Venuje sa ale aj vydavateľskej činnosti – knihy, vytvára internetový portál – Slováci 
vo svete, spoluvydáva literárny štvrťročník, revue Zrkadlenie-Zrcadlení. Realizuje  klubové 
večery za účastí pozvaných umelcov buď zo Slovenska, alebo rozhovory s osobnosťami 
kultúrneho alebo spoločenského života. Organizuje dni Dni slovenskej kultúry po Českej 
republike za účasti slovenských a českých umelcov (České Budějovice,  Moravská Třebová). 
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Spolupracuje s vybranými spolkami slovenskej menšiny na ďalších programoch. SČ klub je 
majiteľom a hlavným koordinátorom aktivít tzv. Slovenského domu v Prahe, kde realizuje 
svoje programy a  projekty so  spolupracujúcimi subjektmi.  
 

 Somvprahe.sk 

Spolok, ktorý vytvoril aktívny a búrlivo sa rozvíjajúci užitočný portál slúžiaci Slovákom v ČR 
a záujemcom o život s príchuťou slovenčiny. Má vyše 35 000 členov, užívateľov. 
SomvPrahe.sk je populárny informačný server a komunitný portál pre Slovákov ktorí žijú 
v Prahe, alebo sa sem chystajú prísť študovať, pracovať, či len tak na výlet. Od roku 2006  
zorganizovali vyše 1 000 voľnočasových akcií, a pomohli tisícom členov žiť v Prahe naplno, 
spoznávať a zamilovať si toto úžasné mesto a nájsť si tu nových priateľov. Tieto aktivity sú 
užitočné v mnohých oblastiach každodenného života. 
 

 Spoločnosť Jána Kollára 

Spoločnosť venovaná pamiatke tohto významného slovenského spisovateľa. Jej činnosť sa 
zameriava na dejinné udalosti súvisiace s jeho životom. V priebehu roka sa uskutočnili pietne 
akcie na jeho počesť v Prahe. Spoluorganizujú spolu so SČ klubom literárnu súťaž o cenu 
Jána Kollára, podporujúcu slovenskú tvorbu. Aktivity financujú  z vlastných zdrojov. 

− Činnosť spolku – v spolupráci so  slovenskými  spolkami ( Spoločnosť M.R. 
Štefánika, Slovenský ECAV zbor, Slovensko-český klub, Obec Slovákov v ČR, 
Slovenský inštitút).  

− Spomienková slávnosť k 167. výročiu úmrtia Jána Kollára  na Olšanských cintorínoch   
− Spoluúčasť na pietnom akte na Petříne při spomienke na 100.výročie úmrtia M. R. 

Štefánika. 
− Pripomienka výročia narodenia Jána Kollára na Olšanoch.  Účasť zástupcov 

Spoločnosti.  
− Položenie kvetín k soche MRŠ při príležitosti výročia vzniku republiky. Prítomných 15 

-20 ľudí. 
 

 Spoločnosť M.R. Štefánika 

Spoločnosť M.R.Štefánika  v roku 2019 aj  na pôde Slovenského domu spolupracovala 
s inými slovenskými  spolkami  a organizáciami, boli to besedy, výstavy, uvádzanie kníh, 
uctievanie si významných osobností - položenie kvetov nielen k spoluzakladateľom 
Československej republiky – Masarykovi a Štefánikovi, ale aj kultúrnym a politickým 
osobnostiam ako boli Milan Hodža, Martin Kukučín, Dušan Pálka, Ján Kollár. Účasť na  
výročí zakončenia prvej svetovej vojny  a slávnosti k 170. výročiu narodenia T.G.Masaryka.  
 

 Zväz Slovákov 

V minulosti sa tento spolok venoval predovšetkým literárnej a historickej činnosti. 
V súčasnosti sa venuje naďalej  prípravám projektov v tejto oblasti a podpore kultúrnych 
a spoločenských aktivít slovenskej komunity. 

 Folklórne združenie Púčik  

Pôsobí v Brne od roku 1991 a venuje sa spracovávaniu tanečných, hudobných a speváckych 
tradícií Slovenska a moravsko-slovenského pomedzia. Pravidelne sa zúčastňujú 
najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií . V združení pracuje detský a dospelý súbor. 
Združenie sa podieľa na organizácii festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát 
a Krajanskej nedele na podpolianskom festivali na Detve. Podieľa sa na príprave 
slovenského plesu v Brne. 
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 Folklórní soubor Dunajec  

Pôsobí v Olomouci od roku 1958 a venuje sa predovšetkým spracovávaniu tanečných, 
hudobných a speváckych tradícií Slovenska a moravsko-slovenského pomedzia. Pravidelne 
sa zúčastňujú najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií a festivalov . 
 

 Folklórní soubor Šmykňa 

Pôsobí v Ostrave od roku 1990 a venuje sa predovšetkým spracovávaniu tanečných, 
hudobných a speváckych tradícií Slovenska a moravsko-slovenského pomedzia. Pravidelne 
sa zúčastňujú najrôznejších kultúrnych a spoločenských akcií a festivalov. 
 

 Regionálna obec Slovákov v Hradci Králové 

Cieľom Obce Slovákov je udržiavanie a pestovanie národného povedomia svojich členov, 
vytváranie podmienok pre naplňovanie ich kultúrnych a spoločenských potrieb. Hlavným 
obsahom činnosti je pestovanie "slovenskosti" a vzájomnosti Slovákov a Čechov,  ako 
aj  účasť na verejnom živote v Hradci Králové. ROS realizoval v priebehu roka  besedy, 
prednášky a priateľské stretnutia. Majú ambície postupne vytvoriť kvalitný informačný servis 
pre priaznivcov česko-slovenských vzťahov.  Pripravujú Dni slovenskej kultúry v Hradci 
Králové, Slovenský ples, Vianočné posedenie a mnoho ďalších spoločensko-kultúrnych 
aktivít. Financovanie je zaistené od mesta, sponzorov a vlastných zdrojov.  
 

 Slovensko-český klub Plzeň 

Slovensko-český klub Plzeň každoročne organizuje Česko-slovenské dni v Plzni - Ďalej 
prevádzkuje Slovenskú informačnú kanceláriu , kde poskytuje turistické informácie 
o Slovensku a slovenských regiónoch. Spolupracuje s ROS Plzeň a snaží sa koordinovať 
aktivity česko-slovenskej vzájomnosti v Plzni. Pripravuje stálu prezentáciu slovenských 
regiónov v Plzni a Slovenský dom v Plzni. Financovanie projektov a činnosti bolo za pomoci 
krajského mesta. 
 

 VSLPT Poľana 

Vysokoškolský súbor ľudových piesní a tancov Poľana z Brna pôsobí ako občianske 
združenie za finančnej podpory mesta Brno. Súbor bol založený v roku 1949 skupinou  
študentov. Od počiatku vzniku bolo hlavným cieľom súboru udržovať a spracovávať 
slovenské folklórne tradície. 
 

 Jánošíkov dukát, z. s., Obec Slovákov v ČR, z. s., FS Púčik, z. s., Svetové 
združenie Slovákov v zahraničí a Slovak World Network 

 ČeskoSlovenská scéna, z. s.  

Minifestival slovenského divadla – 1200 zúčastněných osob. 

Srbská menšina 

Přehled nejdůležitějších kulturních akcí Srbského kulturního spolku Radost: 

Název akce Organizátor Místo konání 

Zkoušky srbských tanců SKS Radost Dům národnostních menšin 

Škola srbského jazyka pro děti SKS Radost Dům národnostních menšin 

Velké výroční folklorní 
vystoupení 

SKS Radost Městská knihovna v Praze 
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Veřejná zkouška – srbský 
folklor 

SKS Radost Dům národnostních menšin 

Divadelní představení- 
Čekaonica (bělehradské 
divadlo) 

SKS Radost (spoluorganizátor) 
Městská knihovna v Praze - 
Velký Sál 

Divadelní představení – 
Generalna proba samoubistva 
(bělehradské divadlo) 

SKS Radost (spoluorganizátor) 
Městská knihovna v Praze - 
Velký sál 

Přehled kulturních akcí spolku Luka Praha: 

 Koncert kapely v rámci Bg-Ph noc účinkujících The SS Praha a Momčilo Balagic i co - 
Roxy mart 2019. 

 Retrospektivní výstava fotografií a promoce monografie BiH očima lásky, autoři: Eso 
Lukač, Samir Sinanović Sarajevo - Galerie Luka Lu červen 2019. 

 Výstava fotografií Praha Sen letnje noci, věnováno památce Karla Gotta, Listopad 
2019, autoři Petr Našic, Milomir Kovacevic, Petr Klaper. 

 Překlad románu Tvoje srdce zajíčku - Tvoje srce zeko (Stevan Tontić), překlad Nihad 
Mujanović. 

 Překlad vybraných básní "interpret Tyranie" (tumač Tiranije), autor - básník Duško 
Trifunović, překlad Matej Matela a Sandra Vlainić. 

 Příprava pro tisk Srbsko-českého vydání sbírky aforizmů Dobré jitro Bělehrade - 
Dobro jutro Beograde (český překlad Dušan Karpatský, grafika Patrik Svoboda). 

 

Srbské sdružení sv. Sáva uspořádalo ve dnech 4. – 30. listopadu 2019 v prostoru 
Ministerstva kultury ČR v Nosticově paláci v Praze IX. Dny srbské kultury. 

Ukrajinská menšina 

Přehled kulturních akcí ukrajinské národnostní menšiny v roce 2019: 

Název akce Organizátor místo 

Divadelní, hudební a taneční 
vystoupení (průběžně) 

Džerelo, z.s. Praha a ČR 

Mezinárodní dětský festival Džerelo, z.s. Praha 

Dny ukrajinské kultury v Hradci 
Králové (koncert v září) 

Regionální ukr. spolek ve Východních 
Čechách 

Hr. Králové 

akce průběžně, vč. mimoškolního 
vzdělávání a táboru 

Regionální ukr. spolek ve Východních 
Čechách 

Hr. Králové 

Týden ukrajinského filmu, 12.-
18.11.2019 

Ruta, z.s. Praha 

Diskusní kluby v průběhu roku Ruta, z.s. Praha 

Sdružení Ukrajinců a příznivců 
Ukrajiny, z.s. 

Ruta, z.s. Praha 

Činnost sboru sv. Vladimíra a duo 
MarOlja 

Ruta, z.s. Praha 

Akce průběžně Ruta, z.s. Praha 

Světový den vyšívanky  
Sdružení Ukrajinců v ČR Berehyňa, 
z.s. 

Praha a ČR 

Ukrajinské svátky v průběhu roku, vč. 
dětského kroužku Svitoč  

Sdružení Ukrajinců v ČR Berehyňa, 
z.s. 

Praha 

Ukrajinské svátky v průběhu roku,  
vč. dětského kroužku Svitoč 

Sdružení Ukrajinců v ČR Berehyňa, 
z.s. 

Praha 

Sváteční koncert Píseň spojuje 
 

Spolková činnost při řeckokatolické 
farnosti v Mladé Boleslavi a Mělníku 

Ml.Boleslav 
 

Akce průběžně, vč. dětského kroužku 
Spolková činnost při řeckokatolické 
farnosti v Mladé Boleslavi a Mělníku 

Ml.Boleslav a Mělník 
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Přehled dalších spolků přispívajících ke kulturní činnosti ukrajinské menšiny: 

 Ukrajinský národní dům (umělecká a kulturní činnost), 

 Asociace ukrajinské hromady, z.s. (umělecká a kulturní činnost), 

 Fórum kulturního partnerství (humanitární pomoc, kulturní projekty), 

 Mezinárodní asociace Ukrajinců Euromaidan (kulturní projekty), 

 Ukrajinská tradice (humanitární a osvětová činnost), 

 Ukrajinský spolek Opir (historická témata a kulturní činnost), 

 Ukrajinský odborový svaz (humanitární pomoc a kulturní činnost), 

 Spolek Rodyna (kulturní činnost), 

 Prague Maidan (manifestace, humanitární pomoc), 

 UIČR v Kladně (kulturní činnost). 

Vietnamská menšina 

Přehled kulturních akcí vietnamské národnostní menšiny v roce 2019: 

Název akce Organizátor Místo konání 

Oslava 
Nového roku 

Různí organizátoři 

Oslavy Nového lunárního roku jako každý rok pro členy 
komunity často za účasti hostů z místní samosprávy, 
někdy i pro místní české spoluobčany. Většina těchto 
oslav je organizována místními sdruženími Svazu 
Vietnamců v ČŘ. 
Velký ohlas má Festival asijského lunárního roku 
a staročeského masopustu (v pořadí již 6. ročník) 
v restauraci Dong Do v areálu obchodního centra SAPA. 
Organizátoři jsou Městská část Praha-Libuš a Saparia a.s. 
za podpory Ministerstva vnitra (integrace cizinců), Praha 
12. 

BananFest 
2019 

Vietup 

Událost se konala v Kampusu Hybernská na Praze 1. 
MHMP byl hlavním partnerem a donátorem (dotace 
100.000 Kč). Na událost přišlo kolem 1300 návštěvníků. 
Kladl se velký důraz na informační hodnotu festivalu (živé 
knihovny, naučné informační tabule, přednášky, promítání 
dokumentů) a možnost interakce české majority 

Mimoškolní vzdělávání dětí průběžně 
(škola) 

Sush Erudyt, z.s. Praha 

První a poslední zvonění, ukr. svátky Sush Erudyt, z.s. Praha   

Dny ukrajinské kultury v Brně, 13.10.-
6.12.2019 

Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy, z.s. Brno 

Ukrajinský ples Malanka Ukrajinská iniciativa v ČR, z.s. Praha 

Dny ukrajinské kultury v ČR, 13.10-
15.12.2019 
a výstavy, filmy, vystoupení Ignis aj.)   

Ukrajinská iniciativa v ČR, z.s. 
Praha, Chomutov, 
Ml.Boleslav, Plzeň aj. 

Den nezávislosti Ukrajiny                                                                      Ukrajinská iniciativa v ČR, z.s. Praha 

Mimoškolní vzdělávání dětí, akce 
průběžně  

Ukrajinské kulturně vzdělávací centrum 
Krok, z.s. 

Praha 

Festival dětských souborů Krok 
(listopad) 

Ukrajinské kulturně vzdělávací centrum 
Krok, z.s 

Praha 

Tábor pro ukrajinské děti postižené 
válkou 

Ukrajinsko Evropská Perspektiva Praha, okolí 

Osvětové akce, ukrajinský catering Ukrajinsko Evropská Perspektiva Praha, okolí 

Dny ukrajinské kultury v Chomutově Zvony naděje, z.s. Chomutov 
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a vietnamské diaspory v ČR. Na realizaci festivalu se 
podílelo na 50 dobrovolníků. 

Letní tábory Různí organizátoři 

Letní tábor „Ve nguon“ (ke kořenu) Budhistického klubu 
(Spolek vietnamských příznivců budhismu v ČR). 
Letní tábor Letní Odyssea s kursy orientované na osobní 
rozvoj pro mládeže (Vietup). 
Letní tábor „Hội làng Quan họ“ (folklórní zpěvy ve stylu 
Quan ho, Krajanské sdružení Bac Ninh). 

Společenské 
tance pro 
Vietnamce 
Plesy a 
tančírny 

Taneční kluby Praha, 
Brno, Karlovy Vary, 
Chomutov 

Pravidelné kursy a cvičení, tančírny (každý měsíc). 
28. 09. 2019: Ples „Praha, místo setkání 2019” - 4. ročník 
Plesu organizovaného milovníky společenských tanců 
zejména z Tanečního klub Hoang Hai Praha v Kulturním 
domě Ládví Praha za účasti cca 250 osob z tanečních 
klubů z ČR, Německa, Polska. 
2. 11. 2019: Ples v Mariánských lázních, Taneční klub 
Karlovy Vary 
20. 12. 2019: Česko – Vietnamský ples, Kulturní dům 
Domovina, Vietup 

Budhistický 
obřad Vu lan 

Spolek vietnamských 
příznivců budhismu 
v ČR, Svaz 
Vietnamců v ČR a 
jeho místní členská 
sdružení 

Obřad Vu lan se koná každý rok v období kolem dne 15. 
07. lunárního roku. 
Obřad Vu Lan byl organizován prakticky ve všech větších 
lokalitách jako jsou Praha, Brno, Karlovy Vary, Ostrava, 
Plzeň, České Budějovice, Chomutov, Ústí nad Labem atd. 
V Karlových Varech dne 24. 8. byl oficiální ceremoniál na 
zahájení výstavby budhistické pagody Vinh Nghiem za 
účasti cca tisíce příznivců budhismu z Evropy. 

Svátek 
podzimu - 
Trung Thu, 
vietnamský 
tradiční svátek 
pro děti  

Svaz Vietnamců 
v ČR a jeho místní 
členská sdružení 

Oslava Svátku podzimu Trung Thu v mnoha lokalitách po 
celé ČR, jen v Praze se zúčastnilo na 1000 dětí. Součástí 
oslav je předávání diplomů a dárků žákům a studentům 
s vynikajícími úspěchy. 

Duben, měsíc 
vietnamské 
kultury 

Česko-rakouské 
komunitní centrum 
Velenice 

1. - 30. 4. 2019 Výstava fotografií o Vietnamu 
1. - 30. 4. 2019 Fotovýstava: Život Vietnamců v ČR 
10. 4. 2019 Cestovatelské promítání: Vietnam 
23. 4. 2019 Filmový klub: "Rebel / Dòng Máu Anh Hùng" 
26. 4. 2019 ZAŽIJ Vietnam na vlastní kůži 

Dny 
národnostních 
menšin 

Místní sdružení 
Svazu Vietnamců a 
další spolky, 
uskupení 

Aktivní účast s vystoupením na festivalu „Praha srdce 
národů“ a na dnech národnostních menšin v různých 
lokalitách. 

Síťování nejen 
s českými 
institucemi 
(česká správa 
a 
samospráva, 
nevládní 
organizace) 

Vietup 

Cílem bylo navázání kontaktů a výměna zkušeností a 
informací. Členové spolku se zúčastnili různých konferencí 
(integrace cizinců, integrace Vietnamců v ČR). Dále se 
účastnili různých vzdělávacích akcí na školách a v médiích 
(rádia, noviny). Spolek také vede bezplatné kurzy 
vietnamštiny pro mladé Čecho-Vietnamce. 

Založení 
fotbalového 
klubu FC 
Sapa Praha 

Místní sdružení 
Svazu Vietnamců v 
Praze 

Fotbalový klub FC Sapa Praha vyhrál několik pohárů 
(např. turnaj pořádaný Senátem České republiky pro 
národnostní menšiny v České republice, první ročník 
turnaje pořádaný konfederací svazů Vietnamců v Evropě). 
Účastník Futsal poháru FAČR oblasti Praha. 
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Sportovní 
turnaje a 
poháry 

Různé spolky 

Různé fotbalové turnaje po celé ČR. 
Vietnamsko-český golfový pohár v rámci Tour 
organizovaného asociací vietnamských golfistů v Evropě 
za účast cca 300 hráčů z Evropy, USA a z Vietnamu 
(červenec, 2019, Konopiště, Zbraslav). 
20. ročník tenisového turnaje Zlatá raketa Praha Open za 
účast cca 200 tenistů z Evropy a Vietnamu (srpen 2019, 
Tenisový klub Praha, Svaz Vietnamců). 
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Příloha č. 2 Seznam mateřských škol, kde je vyučovacím jazykem jazyk polský nebo česko-

polský 

 
Mateřské školy s vyučovacím jazykem školy polským 

 
Název Místo Počet tříd Počet dětí 

Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně č. 1, okres 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Vendryně 1 23 

Mateřská škola - Przedszkole Jablunkov, Školní 800, 
příspěvková organizace 

Jablunkov 3 78 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Bukovec, příspěvková organizace 

Bukovec 1 24 

Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s 
polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, okr. Frýdek-
Místek, příspěvková organizace 

Bystřice 3 58 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Návsí, příspěvková organizace 

Návsí 1 19 

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a 
Mateřská škola - Przedszkole Milíkov, příspěvková 
organizace 

Milíkov 1 20 

Základní škola s polským vyučovacím jazykem a 
Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Hrádek 
77, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Hrádek 2 28 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Jana Kubisze, Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole im. Jana Kubisza Hnojník, příspěvková 
organizace 

Hnojník 2 43 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole 
příspěvková organizace 739 98 Mosty u Jablunkova 750 

Mosty u 
Jablunkova 

1 17 

Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím 
jazykem Orlová, příspěvková organizace 

Orlová 1 16 

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a 
Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český 
Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná 

Český Těšín 6 129 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, 
příspěvková organizace 

Albrechtice 1 20 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres 
Karviná, příspěvková organizace 

Dolní Lutyně 1 20 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková 
organizace 

Havířov 1 25 

Základní škola a Mateřská škola Stonava Stonava 1 13 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Horní Suchá, příspěvková organizace 

Horní Suchá 1 24 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, 
Karviná, příspěvková organizace 

Karviná 3 68 

Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková 
organizace 

Ropice 1 24 

Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s 
polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, 
příspěvková organizace 

Třinec 6 123 

Celkem  38 772 
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Mateřské školy s vyučovacím jazykem  česko-polským 
 

Název Místo Počet tříd Počet dětí 

Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Vendryně 1 9 

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková 
organizace Písek 1 12 

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, 
Třinec, příspěvková organizace Třinec 1 9 

Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím 
jazykem Źwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková 
organizace Těrlicko 1 24 

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, 
Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace Košařiska 1 9 

Celkem  5 tříd 54 dětí 
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Příloha č. 3 Seznam základních škol, kde je vyučovacím jazykem jazyk polský  
 

Název Místo Počet tříd Počet žáků 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Bukovec, příspěvková organizace 

Bukovec 3 38 

Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny|s 
polským jazykem vyučovacím|Bystřice 366, okr. Frýdek-
Místek, příspěvková organizace 

Bystřice 10 165 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Návsí, příspěvková organizace 

Návsí 3 35 

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a 
Mateřská škola - Przedszkole Milíkov, příspěvková 
organizace 

Milíkov 2 19 

Základní škola s polským vyučovacím jazykem|a 
Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem|Hrádek 
77, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Hrádek 3 35 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Jana Kubisze, Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole im. Jana Kubisza Hnojník, příspěvková 
organizace 

Hnojník 9 144 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím|Szkoła Podstawowa i 
Przedszkole|příspěvková organizace 739 98 Mosty u 
Jablunkova 750 

Mosty u 
Jablunkova 

1 8 

Polská základní škola - Polska Szkoła Podstawowa im. 
Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace 

Vendryně 9 115 

Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím 
jazykem|Orlová, příspěvková organizace 

Orlová 1 15 

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a 
Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český 
Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná 

Český Těšín 23 439 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, 
příspěvková organizace 

Albrechtice 1 21 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Dolní Lutyně Koperníkova 652 okres Karviná, 
příspěvková organizace 

Dolní Lutyně 6 47 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Havířov - Bludovice Selská, příspěvková 
organizace 

Havířov 6 57 

Základní škola a Mateřská škola Stonava Stonava 2 12 

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím|Horní Suchá, příspěvková organizace 

Horní Suchá 8 103 

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, 
příspěvková organizace 

Karviná 9 153 

Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím 
jazykem Źwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace 

Těrlicko 2 23 

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem 
vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace 

Jablunkov 16 293 

Základní škola a Mateřská škola Ropice, příspěvková 
organizace 

Ropice 2 30 

Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s 
polským jazykem vyučovacím,|Třinec, Nádražní 10, 
příspěvková organizace 

Třinec 15 242 

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, 
Przedszkole|Košařiska, příspěvková organizace 

Košařiska 2 16 

Celkem  133 2010 
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Příloha č. 4 Seznam základních a středních škol, ve kterých jsou některé předměty 
vyučovány v německém jazyce 

 

Název školy Město Ulice 

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52 
Praha 6 - 
Břevnov 

Bělohorská 
417/52 

Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace Zlín Kvítková 4338 

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium 
Thomase Manna, o.p.s. 

Praha 8 - 
Střížkov 

Střížkovská 
32/27 

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, 
příspěvková organizace Děčín Školní 1544/5 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 
674 Praha 4 - Háje 

K Milíčovu 
674/2 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, 
příspěvková organizace Olomouc 

Svatoplukova 
65/11 

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková 
organizace Ostrava 

Chrjukinova 
1801/12 

Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace Ostrava 

Porubská 
831/10 

 
 

Název školy Město Ulice 

Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 23 
Praha 3 - 
Žižkov 

Nad Ohradou 
2825/23 

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1 Praha 8 - Libeň 
U libeňského 
zámku 1/2 

Obchodní akademie Neveklov Neveklov Školní 303 

Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 Příbram Balbínova 328 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola 
České 
Budějovice Jirsíkova 420/5 

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 Plzeň 
Petákova 
2055/2 

I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská 
škola, o.p.s. Brno 

Mendlovo 
náměstí 1/4 

Gymnázium Kroměříž Kroměříž 
Masarykovo 
náměstí 496/13 

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. Nový Jičín 
B. Martinů 
1994/4 

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Olomouc 
Čajkovského 
68/9 

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium 
Thomase Manna, o.p.s. 

Praha 8 - 
Střížkov 

Střížkovská 
32/27 

Německá škola v Praze s.r.o. - zahraniční škola a gymnázium 
Praha 5 - 
Jinonice 

Schwarzenbers
ká 700/1 

Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o. 
Praha 1 - Staré 
Město Rytířská 406/10 
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Příloha č. 5 Seznam podpořených projektů v dotačním programu na podporu kulturních 

aktivit příslušníků národnostních menšin 

Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

bulharská 

Asociace bulharských spolků v ČR,  
z. s.,  Praha 

Krajanské setkání v Mikulčicích 80.000 

Smíšený pěvecký sbor HLASY 
BULHARSKA 

45.000 

o. s. Bulharská pravoslavná obec 
v České republice,  Praha 

Festivalové dny „Víra, Naděje, Láska 
a Moudrost – všechno to, co nás sbližuje“ 

50.000 

Pirin, z. s.,  Brno   
 

Uchování bulharských lidových tradic 
a tanců 

50.000 

Spolek Zaedno,  Praha 
 

Zachování bulharských tradic 160.000 

Vazraždane, Praha 
Dny bulharské kultury 80.000 

Klub Vazraždane 80.000 

chorvatská 

Sdružení občanů chorvatské 
národnosti v ČR, z. s.,  Jevišovka 

Dokumentace chorvatské národnostní 
menšiny v ČR 

213.000 

28. Chorvatský kulturní den 
v Jevišovce (kiritof) 

145.000 

maďarská 

Svaz Maďarů žijících v českých 
zemích, Praha 

Dny maďarské kultury – prezentace 
a šíření maďarské kultury v českém 
prostředí 

195.000 

Kulturní, informační a dokumentační 
činnost maďarské menšiny v ČR 

650.000 

německá 

Sdružení Němců – Regionální 
skupina Hřebečsko, z. s., Moravská 
Třebová 

25. ročník Dnů česko – německé 
kultury – Hudba a kultura spojuje  

68.000 

Shromáždění německých spolků 
v České republice, z. s., Praha 

Velké kulturní setkání německé menšiny 
2019 

250.000 

Spolek Němců a přátel německé 
kultury v ČR, Praha 

Aktivity celostátního spolku Němců 
a přátel německé kultury 

50.000 

Kulturní aktivity Spolku Němců a přátel 
německé kultury ZO Kraslice na území 
ČR 

39.000 

Spolek Němců v Čechách, z. s., 
Nečtiny 

Vandrující Chebští muzikanti 43.000 

polská 

GÓROLE - folklorní soubor, Mosty 
u Jablunkova 

Mezinárodní přehlídka lidových kapel 
a folklorních souborů 2019 

85.000 

Kongres Poláků v České republice, 
z. s., Český Těšín 

Dokumentační centrum Kongresu 
Poláků v ČR 

265.000 

Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR 
v roce 2019 

330.000 

Macierz Szkolna w Republice 
Czeskiej, Matice školská v České 
republice, Český Těšín 

XVI. Festival Dětské Písně 50.000 

Místní skupina Polského kulturně-
osvětového svazu v Jablunkově, z. 
s.,  Jablunkov 

72. Mezinárodní folklorní setkání 
„Gorolski Šwięto“ 

200.000 

Polské umělecké sdružení ARS 
MUSICA, z. s., Český Těšín 

Popularizace sborového zpěvu, lidové 
hudby a divadelních forem na vysoké 
umělecké úrovni 

45.000 

Polský kulturně - osvětový svaz v Kulturně - společenské aktivity 1.250.000 
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ČR, z. s., Český Těšín a dokumentační činnost PZKO 

Festival PZKO 2019 320.000 

Polský pěvecký spolek Collegium 
Canticorum, Český Těšín 

Rozvoj umění sborového zpěvu 60.000 

Sdružení přátel polské knihy, z. s., 
Český Těšín 

Já čtu tobě a ty mně 2019 22.000 

Sdružení uměleckých a zájmových 
aktivit Třinec, z. s., Třinec 

Podpora činnosti Polského pěveckého 
souboru HUTNIK 

45.000 

Stowarzyszenie Młodzieźy Polskej 
w RC -Sdružení polské mládeže 
v ČR, z. s., Český Těšín 

Mŀode Zaolzie – Mladé Zaolzí 35.000 

Independent.pl – setkání s polskou 
nezávislou kulturou 2019 

35.000 

Romská 

Slovo 21, z. s., Praha Světový romský festival KHAMORO 2019  1.100.000 

Výbor pro odškodnění romského 
holocaustu v ČR, z. s., Hořice 

Putovní výstava "Zaniklý svět" – Ostravou 
a městy Moravskoslezského kraje 

150.000 

ruská 

Ruská tradice, z. s., Praha 

Kulturně -společenská činnost Ruské 
tradice v roce 2019 

200.000 

Vydání knihy: G. Pliseckij „Můj jediný život 
…“ 

75.000 

řecká 

Asociace řeckých obcí v České 
republice,  z. s.,  Krnov 

Kulturní činnost řecké menšiny v ČR 1.000.000 

Lyceum Řekyň v ČR, Brno 
Zachování a rozvoj kultury řecké 
menšiny v České republice 

105.000 

slovenská 

BONA FIDE, Praha  

Festival české a slovenské tvorby pro 
děti 

80.000 

Rozprávky 180.000 

ČeskoSlovenská scéna, z. s., 
Praha 

Prehliadka divadelníctva slovenskej 
národnostnej menšiny 

40.000 

Dokumentační a muzejní středisko 
slovenské národnostní menšiny v 
ČR, Praha 

Slovensko v Československu – významné 
mezníky 

180.000 

Folklorní spolek Púčik, Brno Folklorní soubor Púčik v roce 2019 150.000 

Jánošíkov dukát, z. s.,  Brno 
 

Medzinárodný festival slovenského 
folkloru v ČR Jánošíkův dukát 2019 

180.000 

Slovensko - český klub, z. s., Praha 

Dni slovenskej kultúry po Českej 
republike (24. ročník) 

140.000 

Komplexný program kultúrnych aktivit 
slovenskej národnostnej menšiny v ČR 

400.000 

Slovenský literárny klub v ČR, 
Praha 

Kvarteto (+ 2) 90.000 

Živá dielňa slovenských spisovateľov 56.000 

Srbská 

Srbské sdružení sv. Sáva, Praha 
IX. Dny\ srbské kultury v Praze v roce 
2019 

70.000 

ukrajinská 

Sdružení Ukrajinců a příznivců 
Ukrajiny, Praha 

Duo MarOlja 30.000 

 Sbor sv. Vladimíra 130.000 

Ukrajinská iniciativa v České 
republice, Praha 

Dny ukrajinské kultury v ČR 2019 200.000 

vietnamská 

INFO-DRÁČEK, Praha Asie vzdálená a blízká 150.000 

Svaz vietnamské komunity Karlovy Společně vítáme nový lunární rok 95.000 
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Vary, z. s.,  Karlovy Vary 

ostatní + multietnické 

InBáze, z., s., Praha 
Představení národnostních menšin na 
festivalu RefuFest 

50.000 

Matice slezská, pobočný spolek v 
Dolní Lomné 

50. Slezské dny 70.000 

Národy Podyjí, Mikulov XX. Festival národů Podyjí 15.000 

Sdružení členů a přátel folklorního 
souboru Jackové, Jablunkov 

XXI. ročník Mezinárodního dětského 
folklorního festivalu „Jackové dětem“ 

45.000 

Ulpan Teplice, Teplice 
Dny židovské kultury Teplický cimes 
2019 

52.000 

jiné subjekty (předkladatelem není spolek) 

Dům kultury města Orlové, p. o. 
Orlová 

XIII. festival národnostních kultur v Orlové 25.000 

Post Bellum, o. p. s., Praha 
Nejsme tu sami: příběhy našich menšin 
cestují a představují se napříč ČR 

195.900 

Židovská obec v Praze, Praha 
Helga Hošková-Weissová: Obrazy 
a kresby 

25.000 

Celkem  10.242.900 
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Příloha č. 6 Seznam podpořených projektů v dotačním programu na podporu integrace 
příslušníků romské menšiny 

 
Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

ARA ART, z. s., Praha 2 ARA ART 2019, celoroční činnost 300.000 

Asociace romských představitelů 
Libereckého kraje, z. s., Jablonec nad 
Nisou 

Mezinárodní den Romů Liberec 2019 48.524 

Čhavorikano Luma – Kroužek her a 
nápadů, z. s., Krupka 

Provoz Spolku Čhavorikano Luma, 
podpora aktivit, práce s dětmi 

92.600 

Demokratická aliance Romů ČR, z. s., 
Valašské Meziříčí 

Romská píseň 2019 115.000 

DROM, romské středisko, Brno Tvoření na Hvězdičce 272.000 

EUROTOPIA.CZ, o. p. s., Opava Všichni máme šanci 48.000 

Farní charita Lovosice  Amicus  26.600 

IQ Roma servis, z. s., Brno Týden romské kultury 2019 44.500 

KHER, z. s., Praha 7 
Literatura Romů - cesta k vzájemnému 
porozumění 

106.000 

KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o. p. 
s., Český Krumlov 

Amaro Dživipen II 57.900 

KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o. p. 
s., Český Krumlov 

Pro Radost  36.500 

Městská knihovna v Praze  Gavoro 100.000 

Občanské sdružení Sdružení Romů 
Severní Moravy z. s., Karviná 

20. Karvinský romský festival 2019 115.000 

Oblastní charita Ústí nad Labem Rotahufest XII. 32.000 

Ponton, z. s., Plzeň Miro Suno 2019 28.000 

R-Mosty, z. s., Praha 3 
Bašaven Čhavale! - součást Volného 
času v Klubu R-Mosty 

180.000 

ROMEA o. p. s, Praha 1 
Dokumentace romské kultury a její trvalé 
zpřístupnění široké veřejnosti v roce 
2019 

205.600 

Romodrom o. p. s., Praha 1 MIRI GILI 2019 100.000 

Společenství Romů na Moravě Romano 
jekhetaniben pre Morava, Brno 

Django Fest 18. ročník  52.000 

Univerzita Karlova, Praha 1 Co nechcete vědět o Romech  159.000 

Výbor pro odškodnění romského 
holocaustu v ČR, Hořice 

Kulturní program - Pietní akt Lety 2019 30.000 

Vzájemné soužití o. p. s., Ostrava Romano baripen 39.000 

zapsaný spolek "Liberecké fórum", Liberec 
8. ročník hudebního festivalu 
národnostních menšin  

94.000 

Celkem   2.282.224 
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Příloha č. 7 Seznam podpořených projektů v dotačním programu Podpora rozšiřování 
a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 
 

Příjemce dotace Název projektu dotace v Kč 

Vazraždane, z.s. Balgari  /Bulhaři/ 610.000 

Bona Fide, z.s. Slovenská mozaika 90.000 

Kongres Poláků v České republice, 
z.s. 

Głos /Hlas/ 5.000.000 

Řecká obec Praha, z.s. Kalimera /Dobrý den/ 269.000 

Demokratická aliance Romů ČR, 
z.s. 

Kereka  /Kruh/ 1.100.000 

Shromáždění německých spolků v 
České republice, z.s. 

LandesEco  /Zemské echo/ 1.515.000 

Dokumentační a muzejní středisko 
slovenské menšiny v ČR, z.s.  

Listy Slovákov a Čechov -  ktorí chcú o 
sebe vedieť viac  

1.335.000 

Bejt Simcha, z.s. Maskil /Vzdělání/ 275.000 

Společnost přátel Podkarpatské 
Rusi, z.s. 

Podkarpatská Rus  90.000 

Ukrajinská iniciativa v ČR, z.s. Porohy /Prahy/ 714.000 

Svaz Maďarů žijících v českých 
zemích, z.s. 

Prágai Tükör  /Pražské zrcadlo/ 1.125.000 

Asociace bulharských spolků v 
České republice, z.s. 

Roden glas  /Rodný hlas/ 517.000 

Romano džaniben, z.s. Romano džaniben  /Romské vědění/ 440.000 

Společenství Romů na Moravě Romano hangos /Romský hlas/ 880.000 

Romea, o.p.s. Romano voďi /Romská duše/  850.000 

Sdružení krajanů a přátel Ruské 
tradice, z. s.  

Russkoje slovo /Ruské slovo/ 1.650.000 

Slovensko-český klub, z.s. Slovenské dotyky 1.235.000 

Viet Media, s.r.o.  Vůně lotosu 330.000 

Srbské sdružení sv. Sáva, z.s. Srpska reč  /Srbské slovo/                       600.000 

RUTA, z.s. Ukrajinský žurnál 1.201.000 

Polský kulturně-osvětový svaz v 
České republice, z.s. 

Zwrot  /Návrat/ 950.000 

Spolek Němců v Čechách, z.s. Heimatruf /Volání domoviny/ 30.000 

Slezský německý svaz, z.s. 
Troppauer Nachrichten   /Opavský 
zpravodaj/ 

44.000 

Celkem   20.850.000 
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Příloha č. 8 Seznam podpořených projektů v dotačním programu Podpora regionálních 
kulturních tradic, Podpora regionálních kulturních tradic 2019 – Podpora oslav 30 let svobody 
a demokracie a dotačním programu odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury 

 
Podpora regionálních kulturních tradic 2019  
 

Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

Slovensko–český klub, z.s., Praha 
Ladislav Mňačko 100 – česko–slovenský 

plavec proti proudu 
58.000 

 
Podpora regionálních kulturních tradic 2019 – Podpora oslav 30 let svobody a demokracie 
 

Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

Slovenský literárny klub v ČR, z.s. 
Charta, disent: Češi a Slováci ve víru 

Listopadu 
80.000 

Památník Šoa Praha o.p.s. Sametová komunikace 1.000.000 

Iniciativa pro podporu vypálených 

obcí, z.s. 

Kontinuita a diskontinuita aneb 30 let 

obnovení demokracie a svobody na 

Olomoucku 

30.000 

 
Dotační řízení odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury 
 

Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

ČeskoSlovenská scéna, z.s. 
Písně Sametové revoluce - 30 let svobody 

a demokracie 
50.000 

Pražský literární dům autorů 

německého jazyka 

Už je to tady! 30. výročí událostí roku 

1989 v zrcadle české a německé literatury 
300.000 

Městská knihovna Český Těšín 

Mezinárodní spolupráce 
knihoven/11.ročník Mezinárodního 
festivalu Čtení nad Olzou Český Těšín a 
Cieszyn. Nákup knih  
v polštině. 

30.000 

Chomutovská knihovna, příspěvková 
organizace 

PŘÍBĚH ROMŮ 17.000 

Regionální knihovna Karviná, 
příspěvková organizace 

Doplnění knihovního fondu polské 
literatury v rámci kulturních aktivit 
knihovny 

23.000 

Jablunkovské centrum kultury a 
informací, příspěvková organizace 

Mezigenerační setkávání seniorů 
a dětí v regionu 

25.000 

 

 
  



117 
 

Příloha č. 9 Seznam podpořených projektů v dotačním programu Odboru církví Ministerstva 
kultury – podpořené projekty týkající se židovské komunity 

 
Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

Federace židovských obcí 
v České republice 

Koncert a setkání ke Dni památky obětí 
holocaustu 

60.000 

Židovská obec v Praze 
Cyklus varhanních koncertů v Jeruzalémské 
synagoze – 7. ročník  

40.000 

Židovská obec v Praze 
Výstava v Jeruzalémské synagoze: Helga 
Hošková-Weissová: Obrazy a kresby 

30.000 

Židovská obec Děčín 
Dny židovské kultury k 25. výročí obnovení 
Židovské obce v Děčíně 

50.000 

Židovská obec Liberec Koncert k Evropskému dni židovské kultury 15.000 

Mezinárodní křesťanské 
velvyslanectví Jeruzalém, z.s. 

Kulturou proti antisemitismu 20.000 
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Příloha č. 10 Seznam podpořených projektů v dotačním programu Kulturní aktivity – oblast 
kinematografie  

 
Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

Člověk v tísni o.p.s. 
Jeden svět - 21. ročník Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů o lidských 
právech 

4.800.000 
 

DOC.DREAM services s. r. o. 
23. Mezinárodní festival dokumentárních 
filmů Jihlava 2019 

4.900.000 

Popular z. s. Bardzo fajné akce 40.000 

Dům kultury Hodonín, 
příspěvková organizace 

XXVI. ročník Semináře ruských filmů 80.000 

Sdružení přátel Těšínska, z. 
s. 

Filmová přehlídka Kino na hranici 300.000 

LUCERNA - BARRANDOV  
14. ročník festivalu německy mluvených 
filmů DAS FILMFEST 

50.000 

Institut dokumentárního filmu  KineDok - Dokumentární Česko 2019 300.000 

Unijazz - sdružení pro 
podporu kulturních aktivit 

Boskovice 2019 - festival pro židovskou 
čtvrť, filmová část 

35.000 

Filmový klub ve Vsetíně, z. s. 
Vsetínský filmový maraton 2019, 12. 
Přehlídka balkánských filmů - nový 
chorvatský film od roku 2013 

30.000 
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Příloha č. 11 Seznam podpořených projektů v dotačním programu na podporu vzdělávacích 
aktivit národnostních menšin 

 
Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

RUSKÁ TRADICE, z.s. 
SLOVO – MLÁDEŽÍ (SLOVO – MOLODYM) – 
příloha časopisu Russkoje slovo 

185.000 

Slovenský literárny klub v ČR, z. s. Literární soutěž Jána Kollára (15. ročník) 180.000 

Základní škola, Bílina, Lidická 
31/18, okres Teplice, příspěvková 
organizace 

Pochopením k toleranci a respektu 2019 51.000 

ZŠ Brno, Hudcova 35, příspěvková 
organizace 

Proměna hranic ve střední Evropě (1945 - 
1989) - lidé města a krajina 

251.000 

Institut Terezínské iniciativy 
Výchova k respektu a toleranci. Nechte mě být 
jaká jsem. 

450.560 

Nová škola Vaker romanes 2019 252.490 

Asociace  LIMBORA Škola ozvěn domova 390.000 

PIRIN  Výuka bulharských lidových tanců a písní 62.000 

Střední odborná škola obchodu, 
užitého umění a designu, Plzeň, 
Nerudova 33 

Otevři oči a vnímej! 214.310 

Židovské muzeum v Praze Židé, dějiny a kultura 230.000 

FOLKLORNÍ SPOLEK PÚČIK 
NAUČME SA SPOLOČNE SLOVENSKÉ 
ĽUDOVÉ PIESNE A TANCE 

65.000 

Spolek Nicholase Wintona 
Vzdělávací projekt pro základní a střední školy 
„SIR NICHOLAS WINTON  –  JAK HO 
NEZNÁME" 

490.000 

Asociace ETNICA Škola oživených tradic 330.000 

BONA FIDE Čítajme, počúvajme a učme sa! 350.000 

ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 
Vzájemným poznáváním ke společnému 
soužití 

141.000 

Romano džaniben, z.s. Krajinou příběhů romské historie 188.000 

Židovská obec v Praze (ŽOP) Židovské tradice a programy pro děti 150.000 

Klášter Pražského Jezulátka Stopy lidí  362.000 

Základní škola a mateřská škola 
s polským jazykem vyučovacím – 
Szkoła Podstawowa                     i 
Przedszkole 

Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků 
aneb "Výpravy za poznáním Těšínského 
Slezska" 

80.000 

Centrum pro pomoc dětem a 
mládeži, o.p.s. 

Multikulturní svět kolem nás 130.000 

Základní škola Jablunkov, Lesní 
190, příspěvková organizace 

Žijeme na Trojmezí  157.339 

Ukrajinská iniciativa v České 
republice 

Dětský klub Smoloskyp 2019 343.000 

Rizika internetu a komunikačních 
technologií, z.s. 

Tolerance vede ke štěstí  319.900 

Dokumenty, mládež & společnost, 
z.s. 

ZMIZELÍ SOUSEDÉ NA ŠKOLÁCH ČR - 
projekce dokumentů, přednášky, besedy a 
přidané workshopy 

875.000 

Terezínská iniciativa mezinárodní 
sdružení, z.s. 

Vzdělávací zájezdy českých škol do 
Památníku Terezín 

500.000 

Asociace řeckých obcí v České 
republice, z.s. 

Výuka řeckého jazyka dětí a mládeže, 
příslušníků řecké národnostní menšiny v ČR 

188.440 

Matice školská u Základní školy 
s polským jazykem vyučovacím 

Rozvíjení schopností a dovedností žáků s 
pomocí kulturních aktivit  

128.000 

Spolek Iglice 
Zpřístupnění maďarského jazyka a maďarské 
kultury dětem příslušníků maďarské menšiny a 
dětem z česko-maďarských rodin 

577.930 

Společnost přátel Podkarpatské 
Rusi 

Za našimi zády tekla řeka Dněstr 43.050 
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InBáze, z. s. 
Multikulturní vzdělávací a výukové programy 
pro děti a žáky: Bedýnky příběhů 2019 

451.654 

Sdružení D, z.ú. 

Prožitkem k potírání nesnášenlivosti a rozvoji 
humanismu – rozšíření -interaktivní vzdělávací 
programy pro žáky základních a středních škol 
ve třech krajích ČR 

316.640 

R-Mosty, z.s. 

Metodická a informační podpora 
pedagogických pracovníků, kteří se setkávají 
se sociokulturními a jazykovými specifiky 
romských žáků  

351.780 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Výchovou k toleranci  223.100 

Základní škola Mělník, Jaroslava 
Seiferta 148 

Evropa – naše šance 633.439 

Vietnamský spolek 
Moravskoslezského kraje a 
Ostravy, z.s. 

Výuka vietnamského jazyka 
v Moravskoslezském kraji pro děti a mládež 
vietnamské národností menšiny 

218.500 

Slovensko-český klub, z. s. 
Slovenské mimoškolní aktivity ve Slovenském 
domě v Praze 

215.000 

Post Bellum Zážitkové workshopy Paměti národa 842.570 

Lyceum Řekyň v České Republice Výuka řeckých tanců a písní 393.000 

Dokumentační a muzejní středisko 
slovenské menšiny v ČR, z.s. 

Slovensko v Československu. K 100. výročí 
Československa II. část  

233.000 

Základní škola a mateřská škola 
Písek, příspěvková organizace 

Všichni spolu 145.784 

Spolek Zaedno Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti  455.000 

Společenství Romů na Moravě 
Romano jekhetaniben pre Morava 

Literární dílny SRNM 125.000 

Středisko vietnamského jazyka v 
Praze, z. s.  

Provozování v roku 2019 bezplatné výuky 
vietnamštiny pro vietnamské žáky ve věku 8 – 
15 let 

103.680 

Základní škola, Mateřská škola a 
Praktická škola Vsetín 

Čtení, čtení, k lepšímu nás mění! 38.000 

Celkem 
 

12.431.166  
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Příloha č. 12 Seznam podpořených projektů v dotačním programu na podporu integrace 
romské komunity v roce 2019 

 
Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

Oblastní charita Most 
Učíme se učit prostřednictvím metody 
Grunnlaget 

461.950 

Liberecké fórum 
Bez vzdělání není budoucnost, aneb 
volnočasové aktivity Dětský klub DUHA 3 

525.600 

Kostka Krásná Lípa, p.o. Klub Včelka 2019 680.907 

Spolek pro mimoškolní aktivity 
PALAESTRA 

Volnočasové centrum Palaestra 582.612 

Amaro suno - feder dživipen, 
z.s. 

Volnočasový klub v roce 2019 315.280 

Společenství Romů na Moravě 
Romano jekhetaniben pre 
Morava 

Příklady táhnou 502.680 

Kleja, z.s. Předškolní centrum Klíček 621.000 

Tosara, z.s. 
Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí ve Slaném 

246.662 

Městská charita České 
Budějovice 

Učíme se po škole 2019 434.956 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Můžeme jít dál II 94.000 

Oblastní charita Pardubice 

Zapojení romského asistenta znalého dané 
lokality pro zvýšení spolupráce romských rodin 
a mateřské, základní, střední školy a 
volnočasové aktivity pro romské a sociálně 
znevýhodněné děti 

140.934 

Centrum společného zájmu, z.s. Spolu to zvládneme 2019 203.560 

KoCeRo - komunitní centrum 
Rovnost o.p.s. 

Barevný svět kolem nás 401.440 

Ústav pro soudobé dějiny AV 
ČR, v. v. i. 

Romové v kontextu dalších národnostních 
menšin v ČR jako samozřejmá součást 
českého historického a současného 
společenského narativu 

287.352 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, 
o.p.s. 

Tancem, zpěvem a sportem proti nudě 274.400 

Bunkr, o.p.s. Odpoledne nap(i)lno 170.000 

Základní škola Ústí nad Labem, 
Školní náměstí 100/5, 
příspěvková organizace 

Předlice sobě 14 390.600 

ROMEA, o.p.s. 
Romský mentor 2019 – integrace romských 
dětí realizací volnočasových aktivit 

297.370 

S.T.O.P., z.s. 
Podpora vzdělávání romských žáků a studentů 
2019 

997.808 

Ecce Homo Šternberk, z.s. 
Savi godi, avka dživel 2019 (podpora romských 
žáků ve školní úspěšnosti) 

116.800 

ARA ART, z. s. Lošado sikaviben 623.688 

Tosara, z.s. 
Předškolní vzdělávání pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí ve Slaném 

610.147 

Oblastní charita Šluknov O krok vpřed s Ambrelkou 528.160 

IQ Roma servis, z.s. Gendalos - Nejsi v tom sám II. 569.764 

Inclusio o.p.s. Klub Imagion 2019 345.800 

Slovo 21, z. s. Dža Dureder 2019 892.557 

Salesiánské středisko volného 
času Don Bosco 

Vydoluj ze sebe to nejlepší 395.740 

Aufori, o.p.s. Učí (se) celá rodina 2019 381.040 

Vzájemné soužití o.p.s. Kamav buter-chci studovat 360.000 
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Muzeum romské kultury Společně za vzděláním 392.176 

Celkem  12.844.983 
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Příloha č. 13 Seznam podpořených projektů v dotačním programu na podporu sociálně 
znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných 
škol  
 
Dotace leden - červen 2019 

 
Příjemce dotace Dotace v Kč 

Střední škola obchodu a služeb s.r.o. 130.100 

Střední odborná škola InterDACT s.r.o. 6.000 

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. 5.000 

Střední průmyslová škola Hranice 13.200 

 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková 
organizace  

32.000 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a 
cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

338.900 

Střední odborná škola MORAVA o.p.s. 15.000 

Střední škola a základní škola Žamberk 16.000 

Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 5.000 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 174.200 

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 15.200 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 15.000 

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. 75.600 

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 7.000 

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník 37.000 

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. 35.200 

Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. 417.000 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 
1806, příspěvková organizace 

62.400 

Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA spol. s r.o. 13.200 

Odborné učiliště Kelč 94.500 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková 
organizace 

13.090 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, spol. s r.o. 

11.000 

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 8.000 

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 17.000 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 6.000 

Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. 11.000 

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709 10.000 

Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. 4.000 

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 5.000 

AHOL - Vyšší odborná škola 6.180 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 61.200 

Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 18.500 

Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. 14.200 

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace 11.500 

Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 202.000 

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 1.300 

Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace 23.000 

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie 17.000 

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 12.200 

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 36.000 

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola 29.000 

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 19.200 

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace 4.000 

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická 47.800 

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. 6.000 
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Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková 
organizace 

6.000 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 12.200 

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice 3.588 

Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o. 6.000 

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 261.600 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, 
příspěvková organizace 

5.000 

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. 33.200 

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27 18.000 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 8.000 

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 84.000 

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí 

15.200 

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 5.000 

Odborné učiliště Kanina 13.000 

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. 6.000 

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace 14.200 

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 5.000 

Střední škola EDUCHEM, a.s. 4.800 

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Vsetín 

6.000 

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 110.800 

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 14.000 

Obchodní akademie ELDO, o.p.s. 4.000 

Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. 27.000 

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace 44.000 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 16.200 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 13.940 

Střední odborné učiliště Uherský Brod 31.000 

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 11.500 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace 13.200 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 4.000 

Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky s.r.o. 

12.000 

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. 14.200 

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 13.400 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod 29.800 

Celkem  2.967.498  

 

Dotace září - prosinec 2019 

Příjemce dotace Dotace v Kč 

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace 36.000 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 4.000 

Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 176.000 

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27 19.000 

Střední odborná škola MORAVA o.p.s. 25.000 

Střední škola obchodu a služeb s.r.o. 90.300 

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 12.000 

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace 

13.000 

Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. 8.800 

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 11.000 

Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk 4.000 

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov 13.800 

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. 50.600 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 7.000 
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Střední škola Gemini Brno, příspěvková organizace 7.000 

Střední škola a základní škola Žamberk 11.800 

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 15.600 

Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace 8.800 

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a 
cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

257.600 

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 241.500 

Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 5.000 

Střední odborná škola Prostějov 10.800 

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace 5.400 

Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o. 21.800 

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace 20.000 

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné 6.000 

 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace 5.000 

Odborné učiliště Kelč 124.600 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, 
příspěvková organizace 

4.000 

Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA spol. s r.o. 9.800 

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 11.800 

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 940 

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. 15.800 

AHOL - Vyšší odborná škola 4.200 

Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. 218.600 

Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230 4.000 

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 12.980 

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, 
Komenského 234 

5.000 

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. 5.600 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 26.000 

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. 7.000 

Academic School, Střední škola, s.r.o. 4.000 

Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují 129.200 

Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 3.000 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. 12.800 

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník 35.000 

Odborné učiliště a praktická škola Brno, příspěvková organizace 5.990 

Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3 6.000 

Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. 12.000 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 10.800 

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola 10.000 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, spol. s r.o. 

23.000 

Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie 5.000 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, 
příspěvková organizace 

4.000 

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709 12.000 

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86 10.000 

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 
Bartošova 24 

8.000 

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace 10.000 

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie 4.440 

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 12.800 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, 
Náchod, příspěvková organizace 

21.000 

Moravská střední škola s.r.o. 11.000 

Střední odborné učiliště Uherský Brod 5.800 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 
1806, příspěvková organizace 

42.600 
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Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 6.000 

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 95.000 

Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 14.600 

Střední hotelová škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky s.r.o. 

10.000 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 20.800 

Obchodní akademie ELDO, o.p.s. 10.000 

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 5.000 

Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. 14.000 

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace 17.600 

Celkem 2.128.550 
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Příloha č. 14 Seznam podpořených projektů v dotačním programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2019 
 

Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

BOHEMIA Troppau, o.p.s. 
Mimoškolní němčina pro menšinové děti z 
mateřských a základních škol 

244.950 

Spolek Zaedno Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti 454.356 

Dokumentační a muzejní 
středisko slovenské menšiny v 
ČR, z.s. 

Slovensko v Československu k 100. výročí 162.060 

Nová škola, o.p.s. Romano suno 2019 419.002 

KHER, z. s. 
Romština a literatura Romů jako klíč ke 
vzájemnému pochopení II 

191.480 

BONA FIDE, z.s. Slovenská mozaika 328.208 

Ducatus Teschinensis, z. s. Od Cieszyna do Bogumina 230.000 

Kongres Poláků v České 
republice, z. s. 

Karol Piegza "Sękaci ludzie" - kniha povídek z 
Těšínska 

125.000 

Základní škola a mateřská škola 
s polským jazykem vyučovacím 
Jana Kubisze, Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole im. 
Jana Kubisza Hnojník, 
příspěvková organizace 

Finále XVIII ročníku recitační soutěže Jana 
Kubisze 2019 

70.000 

Základní škola a mateřská škola 
s polským jazykem vyučovacím 
Jana Kubisze, Szkoła 
Podstawowa i Przedszkole im. 
Jana Kubisza Hnojník, 
příspěvková organizace 

Pamětní místa Jana Kubisze - edukační tabule 51.000 

Polský kulturně-osvětový svaz v 
České republice, z.s. 

Polská menšina on-line prostřednictvím 
www.zwrot.cz 

371.500 

BONA FIDE z.s. M. R. Štefánik 140.000 

Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej w RC - Sdružení polské 
mládeže v ČR, z.s. 

Kurzy polštiny 2019 65.000 

Polský kulturně-osvětový svaz v 
České republice, z.s. 

Přednáškové aktivity Mezigenerační regionální 
univerzity (MUR) 

35.875 

Celkem  2.888.431 
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Příloha č. 15 Seznam podpořených projektů v dotačním programu Prevence sociálního 
vyloučení a komunitní práce 

 
Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

IQ Roma servis, z.s. O krok dál 892.480  

Oblastní charita Pardubice Pomoc romským rodinám 544.730 

Bunkr, o.p.s. Komunitní centrum Borek 493.182 

Dživ Lačes z.s. Keras Vareso! - Dělejme něco! 293.892 

Elim Opava, o.p.s. Budoucnost dětem. 333.887 

KoCeRo - komunitní 
centrum Rovnost o.p.s.   

CESTA KE ZMĚNĚ VI 429.800 

Oblastní charita Šluknov Komunitní práce ve Šluknově 2019 1.196.176 

Vzájemné soužití o.p.s. Pro nás s námi 2019 630.997 

Oblastní charita Most Učíme se pro život 322.400 

Šance pro Tebe, z.s. Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 462.739 

Diecézní charita České 
Budějovice 

Komunitní práce Novohradská 2019 664.495 

Oblastní charita Most Asistenční centrum v Janově 784.100 

Společenství Romů na 
Moravě jekhetaniben pre 
Morava 

Aktivizace romské komunity ve Šternberku 146.128 

Člověk v tísni, o.p.s. Komunitní práce v Přerově 748.589 

R - Mosty, z.s. Férové bydlení 916.362 

Prostor plus, o.p.s Komunitní práce v Kutné Hoře 243.790 

ROMA TANVALD z.s. Komunitní práce v Tanvaldu 3 324.650 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Spojme ruce - Společnou cestou 356.510 

Cheiron T, o.p.s. Na cestě ke zplnomocnění VII 511.704 

Romano jasnica, spolek Komunitní práce v Trmicích 917.464 

Šance pro Tebe, z.s. 
Komplexní podpora ve vyloučených lokalitách na 
Chrudimsku 

535.547 

Celkem  11.749.622 
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Příloha č. 16 Seznam podpořených projektů v dotačním programu Podpora terénní práce 

 

Příjemce dotace Dotace v Kč 

Město Bruntál    150.000 

Statutární město Chomutov 1.200.000 

Město Milevsko    225.000 

Město Nový Bor    294.638 

Statutární město Ostrava, městský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

   300.000 

Město Písek    300.000 

Město Velké Hamry    299.892 

Město Sokolov    300.000 

Město Štětí    300.000 

Město Žďár nad Sázavou    300.000 

Město Velká Bystřice    209.853 

Město Svitavy    300.000 

Město Krásná Lípa    300.000 

Obec Mikulovice    290.080 

Město Roudnice nad Labem    269.000 

Městská část Praha 14    600.000 

Obec Vrbátky    209.994 

Město Rumburk    400.000 

Město Vysoké Mýto    299.490 

Statutární město Opava    300.000 

Město Moravská Třebová    300.000 

Město Český Krumlov    496.500 

Město Větřní    300.000 

Město Nové Město pod Smrkem    300.000 

Město Česká Lípa    291.800 

Město Hranice    300.000 

Statutární město Karviná    600.000 

Město Bor    225.000 

Město Šluknov    300.000 

Město Cheb    525.000 

Město Bílina    300.000 

Město Tábor    240.000 

Město Dubí    294.800 

Statutární město Havířov    291.141 

Obec Kobylá nad Vidnavkou    150.000 

Celkem 11.762.188 
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Příloha č. 17 Seznam podpořených projektů pro cílovou skupinu Národnostní menšiny na IP 
1.1 OPZ 
 

Název projektu Číslo projektu 
Příjemce 
dotace 

Dotace v Kč 

Výzva č. 40. realizace 2016 - 2018 , již ukončeno 

Pomoc romským 
obyvatelům Opavy k 
pracovní integraci 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002462 
DŽIVIPEN 
o.p.s. 

4.447.550 

Výzva č. 53, realizace 1., 2.Q 2017 - 2019 

NOVÝ SMĚR CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0003952 
LEADER 
ACADEMY, 
o.p.s. 

5.622.925 

Výzva č. 68, realizace 4.Q 2017 – 2019 

Zkusme to CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007024 
VS Rychleby 
s.r.o. 

2.108.500 

Správná příprava na 
zaměstnání 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007075 

DŮM 
ROMSKÉ 
KULTURY 
o.p.s. 

5.399.225 

Dokážeme to v menšině v 
Olomouckém kraji 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007134 
Asociace pro 
rozvoj regionů 
z.s. 

3061437,50 

Zvládneme to v menšině v 
Jihomoravském kraji 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007150 RCI, z. s. 3.181.437,50 

Umíme se domluvit CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007170 
MAS 
Jablunkovsko, 
z.s. 

4.185.937,50 

Zvýšení zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti osob ze 
sociálně vyloučených lokalit 
ve Varnsdorfu 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007200 

MOST KE 
VZDĚLÁNÍ - 
BRIDGE TO 
EDUCATION, 
z.s. 

5.449.091 

Výzva č. 75, zahájení 3. a 4.Q 2018 

Rovné šance všem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009137 
MAS Vladař 
o.p.s. 

4.976.200 

Pracovní podpora- cesta k 
úspěchu 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009171 
Romodrom 
o.p.s. 

3.933.392,50 

Rom-nejlepší zaměstnanec CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009242 
RomPraha, z. 
s. 

5.991.400 

Rozum a cit, pomáhejme si 
navzájem 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009147 Charita Třinec 2.999.375 

Vzděláváním k vyšším 
kompetencím II. 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009186 
Šedová clean 
service, o.p.s. 

4.133.937 

Výzva č. 90, zahájení 4.Q 2019 a 1.Q 2020 

Příležitostí k pozitivním 
přístupům  

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012472 
DŮM ROMSKÉ 
KULTURY 
o.p.s. 

8.901.025 

Asistenti pedagoga pro 
polské národnostní školství 
v ČR 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012530 

IVZ - Institut pro 
vzdělávání a 
sociální 
začleňování, z. 
s. 

3.449.000 

Do práce na Hodonínsku CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012534 

Institut pro 
regionální 
spolupráci, 
o.p.s. 

4.317.562,50 
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Podpora národnostních 
menšin v Jihomoravském 
kraji 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012542 RCI, z.s. 5.439.500,00 

Výzvy č. 45 (ITI), zahájení 4.Q 2019 a 1.Q 2020 

Můj cíl - práce (ITI Ústecko-
Chomutovsko) 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015558 

DŮM 
ROMSKÉ 
KULTURY 
o.p.s. 

9.401.815 

Umíme a chceme pracovat 
(ITI Plzeňsko) 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015015 
RomPraha, z. 
s. 

8.145.212 
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Příloha č. 18 Seznam podpořených projektů dotačního programu Jihomoravského kraje na 
činnost národnostních menšin v roce 2019 
 

Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

nadační fond HELLENIKA 
Řekové na českém území od 2. poloviny 20. 
století do současnosti 

40.000 

nadační fond HELLENIKA 
Hellenika, zachování řeckého kulturního 
povědomí 

46.000 

FOLKLORNÍ SPOLEK PÚČIK Slovenská tradiční lidová kultura v JMK 35.000 

FOLKLORNÍ SPOLEK PÚČIK 
Lidové kroje a krojové součástky z 
východnej 

36.000 

FOLKLORNÍ SPOLEK PÚČIK Taneční dílna pro všechny 25.000 

Jánošíkov dukát 
XXI. Medzinárodný festival slovenského 
folklóru v ČR JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2019 

55.000 

ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká 
obec Brno, pobočný spolek 

Kulturní a vzdělávací činnost Řecké obce 
Brno v roce 2019 

38.000 

IQ Roma servis, z.s. Muzikál – Příběh ze života Romů 45.000 

Národy Podyjí XX. Festival národů Podyjí 55.000 

Lyceum Řekyň v České republice Udržení řeckých kulturních tradic 77.000 

Pirin, z.s. Výuka bulharských lidových tanců a písní 15.000 

Pirin, z.s. 
Uchování bulharských lidových tradic a 
tanců 

15.000 

Porta Balkanica, z.s. 
Poznáváme Balkán a jihovýchodní Evropu v 
roce 2019 

20.000 

PŘÁTELÉ PODPKARPATSKÉ RUSI Činnost spolku v roce 2019 9.000 

Sdružení občanů chorvatské 

národnosti, z.s. 
Chorvatský kulturní den (kiritof) 21.000 

Sdružení občanů chorvatské 

národnosti, z.s. 
Z jižní Moravy až na konec světa 25.000 

Obec Slovákov v Brne, z.s. 
Kulturní, společenská a vzdělávací činnost 
Obce Slovákov v Brne 

51.000 

Společenství Romů na Moravě 

Romano jekhetaniben pre Morava 
Volnočasové aktivity SRNM Hodonín 41.000 

Společnost přátel jižních Slovanů, 
spolek 
 

Kulturní, vzdělávací a vydavatelské aktivity 
Společnosti přátel jižních Slovanů pro rok 
2019 

22.000 

Spolek OROT Brno  Nejen brněnský architekt - pokračování 13.000 

Svaz Maďarů žijících v českých 

zemích, z.s. – Cseh-és Morvaországi 

Magyarok Szövetsége, z.s. 

Uchování, rozvoj a prezentace kultury 
maďarské národnostní menšiny 

42.000 

Ruský kulturně osvětový spolek na 

Moravě, z.s. 
11. ročník festivalu ruské kultury "Ruské jaro 
na Moravě" 

70.000 

Ruský kulturně osvětový spolek na 

Moravě, z.s. 
Škola ruského jazyka i kultury 22.000 

Asociace společenství Romů ČR, 

z.s. 
Sportem a vzděláváním k prevenci 
kriminality 

45.000 

Římskokatolická farnost Kuřim 
Žijí mezi námi - Den národnostních menšin 
2019 v Kuřimi 

49.000 

Vietnamská menšina v Česku, Au 

Co, z.s.  
Vietnamci a integrace, zachování kultury a 
rozvoj v ČR 

65.000 

Ukrajinská iniciativa jižní Moravy, 

z.s. 
Prezentace Ukrajinců a podpora jejich 
činnosti v Brně 

44.000 
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Ukrajinská iniciativa jižní Moravy, 

z.s. 
Ukrajinské dny v Brně 2019 60.000 

Romské středisko Hodonín, z.s. Činnost romského střediska 56.000 

Sdružení Petrov, z.s. 
Odpolední doučování v Dětském domě 
Zábrdovice 

46.000 

Centrum společného zájmu Spolu to zvládneme 2019 22.000 

Romia, z.s. Česko – slovenská Miss Roma 2018 200.000 

Polonus – Klub Polski w Brnie, z.s. 
Kulturně-společenská činnost spolku 
Polonus - Klub Polski w Brnie, z.s. v roce 
2019 

47.000 

Židovská obec Brno Jidiškait Brno 9.000 

Standart Island, z.s. Multikulturní týden  39.000 

Celkem  1.500.000 
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Příloha č. 19 Seznam podpořených projektů v dotačním programu statutárního města Brna 
na činnost národnostních menšin 

 
Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

Ruský kulturní osvětový spolek na 
Moravě, z. s. 
- žádost 200 tis. Kč 

festival: Dny národnostních menšin 
žijících v Brně, Babylonfest 2019 

200.000 

IQ Roma servis, z. s. 
- žádost 124 tis. Kč 

Týden romské kultury 2019 85.000 

Ruský kulturní osvětový spolek na 
Moravě, z. s. 
- žádost 100 tis. Kč 

Posilování kulturních a společenských 
vztahů činností RKOSM, z. s. ve městě 
Brně  
i na Moravě 

95.000 

POLONUS – klub Polski v Brnie, z. 
s. 
- žádost 100 tis. Kč 

Kulturně-společenská činnost Polského 
klubu Polonus v Brnie  
v roce 2019 

88.000 

Bulharský spolek Brno 
- žádost 99,2 tis. Kč 

Bulharská kultura, jazyk a lidové tradice 88.000 

Svaz Maďarů – CSMMSZ, z. s., p. s. 
Brno 
- žádost 98 tis. Kč 

Provoz Maďarského kulturního a 
informačního centra (MKIC) a vydávání 
zpravodaje Brünni Magyar Futár (BMF) 

98.000 

Ukrajinská iniciativa Jižní Moravy, z. 
s. 
- žádost 98 tis. Kč 

Prezentace Ukrajinců a jejich činnosti v 
Brně 

90.000 

Obec Slovákov v Brne, z. s.  
- žádost 95 tis. Kč 

Kulturní a společenská činnost Obce 
Slovákov v Brne 

89.000 

ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká 
obec Brno, pobočný spolek - žádost 
85 tis. Kč 

Řekové v Brně v roce 2019 85.000 

Asociace společenství Romů ČR, z. 
s. 
- žádost 85 tis. Kč 

Oslava Mezinárodního dne Romů 34.000 

Lyceum Řekyň v České republice 
- žádost 55 tis. Kč 

Rozvoj řecké kultury a vzdělávací činnost 
v Brně 

55.000 

Společnost přátel jižních Slovanů, 
spolek 
- žádost 50 tis. Kč 

Kulturní aktivity příslušníků šesti 
národností jižních Slovanů a rozvoj a 
propagace česko-jihoslovanských 
kulturních styků 

48.000 

Sdružení Petrov, z. s. 
- žádost 50 tis. Kč 

Taneční kroužek Romane čhave 50.000 

Německý kulturní spolek region Brno 
- žádost 45,5 tis. Kč 

Zachování a rozvíjení kulturní identity 
německé menšiny se zaměřením na 
informační a vzdělávací aktivity pro 
mladou generaci většinové společnosti 

45.000 

Německý jazykový a kulturní spolek 
Brno, z. s. 
- žádost 45 tis. Kč 

Jazykové, kulturní a osvětové vzdělávání 
členů spolku a zájemců německé 
jazykové komunity 

45.000 

Společenství Romů na Moravě - 
Romano jekhetaniben pre Morava 
- žádost 40 tis. Kč 

DjangoFest 18. ročník 36.000 

Pirin, z. s. 
- žádost 40 tis. Kč 

Rozvoj bulharské kultury a folklóru v Brně 33.000 

Přátelé Podkarpatské Rusi 
- žádost 35 tis. Kč 

Činnost spolku v roce 2019 26.000 

nadační fond HELLENIKA  
- žádost 33 tis. Kč 

Řecká informační a kontaktní kancelář v 
Brně 

33.000 

POST BELLUM, o. p. s. 
- žádost 98 tis. Kč 

Nejsme tu sami: příběhy našich menšin 
cestují a představují se napříč Českou 

77.000 
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republikou 

Celkem  1.400.000 
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Příloha č. 20 Seznam podpořených projektů v dotačním programu Podpora integrace 
národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje v roce 2019 

 
Příjemce dotace Název projektu Výše dotace v Kč 

"Liberecké fórum" zapsaný 
spolek 

Komunitní práce s romskou mládeží 2019 66.639 

Fortuna in natura z.s. Komunitní centrum "Na Hraně" 66.639 

Romany art workshop, z.s. Informační činnost oblasti v romské komunitě 98.676 

Krajské pracoviště podpory 
zaměstnanosti, z.s. 

PRAMEN pro Liberecký kraj 62.794 

Dům česko-německého 
porozumění o.p.s. 

Dialogy o rozmanitost 50.000 

LAMPA, z.s. ROMANE PAŠUTNE (Romští sousedé) 98.676 

Rodina v centru, z.ú. 
Komunitní aktivity zaměřené na oslavu 
Mezinárodního dne Romů 

35.000 

BACHTALE, z.s. Komunitní práce Emilia 69.202 

Centrum pro integrace 
cizinců, o.p.s. 

Realizace akcí otevřeného klubu, češtiny, 
doučování a rozcestníku, podpora žáků 
cizinců brzy po příchodu do ČR v začlenění 
do školy 

73.046 

Komunitní středisko 
KONTAKT, p.o. 

Letní festival cizinců a národnostních menšin 
"Liberec - město pro všechny" 2019 

79.454 

MAS Frýdlantsko, z.s. Komunitní centrum Frýdlantsko - dobrý start 102.521 

Asociace romských 
představitelů Libereckého 
kraje, z.s. 

Roma Activa III 60.231 

ROMA TANVALD z.s. Komunitní práce na Tanvaldsku 2 83.298 

Nábytková banka, z.s. 
Informační činnost v romské komunitě v 
Libereckém kraji 

53.824 

Celkem   1.000.000 
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Příloha č. 21 Seznam podpořených projektů v Programu podpory aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje v roce 2019 

 
Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

Sdružení přátel polské knihy, z.s. S knihou na cestách 2019 70.000 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - 
Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. 

Młode Zaolzie-Mladé Zaolzí 50.000 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. Všichni máme šanci 80.000 

Kongres Poláků v České republice, z. s. 
Dokumentační centrum Kongresu 
Poláků v ČR 2019 

80.000 

Městský dům kultury Karviná, příspěvková 
organizace 

Prolínání kultur 2019 - festival 
národnostních menšin 

80.000 

Polský kulturně-osvětový svaz v České 
republice, z.s. 

Jubileum 70 let měsíčníku Zwrot 64.000 

Polský kulturně-osvětový svaz v České 
republice z.s. 

Jubilejní koncert k 100. výročí 
narození Stanisława Hadyny 

64.000 

Vietnamský spolek Moravskoslezského 
kraje a Ostravy, z.s. 

Den dětí – Trung Thu 80.000 

Vietnamský spolek Moravskoslezského 
kraje a Ostravy, z.s. 

Lunární nový rok 2019 80.000 

Kongres Poláků v České republice, z. s. 
Kulturní aktivity Kongresu Poláků v 
ČR v roce 2019 

80.000 

Místní skupina Polského kulturně-
osvětového svazu v Havířově-Bludovicích 
z.s. 

"Dożynki Śląskie" 80.000 

SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL 
FOLKLORNÍHO SOUBORU JACKOVÉ 

XXI. ročník Mezinárodního dětského 
folklorního festivalu Jackové dětem 

50.000 

Ducatus Teschinensis z. s. Od Cieszyna do Bogumina 80.000 

Górole-Folklorní soubor, spolek 
41. MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA 
LIDOVÝCH KAPEL A 
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ 

80.000 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC - 
Sdružení polské mládeže v ČR, z.s. 

Wakacje z tradycją - Prázdniny s 
tradicí 

35.000 

ASOCIACE ŘECKYCH OBCÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Krnov-
Město, pobočný spolek 

Připomenutí významných dnů a 
oslava státních svátků Řecké 
republiky 

40.000 

ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Karviná, 
p.s. 

Menšinová politika Řecké obce 
Karviná na rok 2019 

80.000 

Obec Slovákov v Karvinej 
Podpora činnosti aneb Návrat ke 
kořenům 

52.400 

Společenství Romů na Moravě Romano 
jekhetaniben pre Morava 

Dějiny naší rodiny 68.000 

Občanské sdružení Sdružení Romů 
Severní Moravy, z.s. 

Společenské akce v romském 
kulturním a společenském centru 

76.000 

Sdružení uměleckých a zájmových aktivit 
Třinec, z. s. 

Jubilejní koncert k 65. výročí PZŚ 
Hutnik 

50.000 

Celkem  1.497.900 
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Příloha č. 22 Seznam projektů podpořených v rámci individuálních dotací Moravskolezského 
kraje a v rámci dotačního programu Program aktivit v oblasti kultury 
 

Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

Člověk na hranici, z.s. 
Mezinárodní divadelní festival BEZ 
HRANIC/BEZ GRANIC 

350.000 

Místní skupina Polského kulturně-
osvětového svazu v Horní Suché, z.s. 

Účast folklorního souboru SUSZANIE 
na světovém festivalu v Rzeszowě 

150.000 

Rusko - české vědecké a kulturní 
fórum, o.p.s. 

XII. Dny Ruska v Ostravě 150.000 

Unie Olašských Romů, z.s. Miss Gipsy 2019 150.000 

Macierz Szkolna w Bystrzycy, pobočný 
spolek 

Pořízení replik historických lidových 
krojů pro folklorní soubor Laczka 

199.800 

Místní skupina Polského kulturně-
osvětového svazu v Karviné - Fryštátě, 
z.s. 

Dolanski Gróm 2019 200.000 

Místní skupina Polského kulturně-
osvětového svazu v Třinci - Dolní 
Lištné, z.s. 

Festiwal PZKO 2019 200.000 

Sdružení přátel Těšínska 21. Kino na granicy 2019 50.000 

Místní skupina Polského kulturně-
osvětového svazu v Jablunkově z.s. 

72. Mezinárodní folklorní setkání 
„Gorolski Święto” 

300.000 

Místní skupina Polského kulturně-
osvětového svazu v Havířově-
Bludovicích z.s. 

Doplnění krojového vybavení 105.000 

ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V 
ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká 
obec Ostrava, pobočný spolek 

Malý ostravský řecký folklorní festival 45.000 

Regionálna obec Slovákov v Ostravě, 
z.s. 

Dny vzájemnosti: Bez hranic 100.000 

Ducatus Teschinensis, z.s. 
Dokumentace nářečních vyprávění z 
Karvinska a okolí 

80.000 

Místní skupina Polského kulturně-
osvětového svazu v Třanovicích, z.s. 

2. etapa rekonstrukce budovy Místní 
skupiny Polského kulturně-osvětového 
svazu v Třanovicích, z.s. 

200.000 

Celkem  2.234.800 

 
Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2019 
 

Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

Diecézní charita ostravsko-opavská Ukrajinský festival 2019 82.000 
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Příloha č. 23 Seznam projektů podpořených v rámci podpory kultury v Olomouckém kraji 
v roce 2019 

 
Příjemce dotace  Název projektu Dotace v Kč  

ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - 
Řecká obec Javorník, 
pobočný spolek  

FOLKMÁJ 2019 
9. ročník festivalu folkloru a národnostních 
menšin žijících v ČR a folklorních souborů z 
ČR, Slovenska, Řecka, Bulharska, Německa 

 
 

10.000 Kč 

Společenství Romů na 
Moravě/ Romano 
jekhetaniben pre Morava 

Romani Giľi Olomouc - 12. ročník 
Festival podporuje udržování tradic v romské 
komunitě, zejména mezi mladými, dává 
možnost seznámit se s romskou kulturou 
veřejnosti a  prostor setkávání generací. 

10.000 Kč 

Demokratická aliance Romů 
ČR z.s. 

Romská píseň 2019 
Festival prezentující romskou kulturu, 
vystoupení hudebních a tanečních souborů 
z České republiky a Slovenské republiky  

10. 000 Kč 

Židovská obec Olomouc  Stolpersteine 2019 50.000 Kč 

Židovská obec Olomouc  
Vzpomínkové setkání - 80. let od zapálení 
Olomoucké synagogy 

20.000 Kč 

Celkem  100.000 Kč 
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Příloha č. 24 Seznam projektů podpořených v rámci dotačního programu Podpora integrace 
romských komunit v Olomouckém kraji 
 

Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

Společně –Jekhetane, o.p.s. 
Ostrava  

Podpora integrace Romů 
v Hanušovicích  

35.000 

Charita Olomouc  Romská pouť 2019                            35.000 

Charita Přerov  Vaříme zdravě a levně 11.000 

Charita Přerov Společně pro děti   35.000 

Celkem  116.000 
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Příloha č. 25 Seznam projektů podpořených v rámci programu v oblasti podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2019 - Prezentace národnostních kultur 
v hl. m. Praze, kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin 
 

Název příjemce Název projektu Dotace v Kč 

„Folklorní soubor Šarvanci” 
Folklorní večery a taneční školy pro 
veřejnost 

30.000 

„Folklorní soubor Šarvanci” 
Pravidelná činnost Folklorního 
souboru Šarvanci 

40.000 

ARA ART, z. s. ARA ART 2019 - celoroční činnost 170.000  

Asociace bulharských spolků v ČR 
z.s. 

Festival pěveckých sborů 
národnostních menšin 

40.000 

Asociace bulharských spolků v ČR 
z.s. 

Našim dětem 10.000 

Asociace bulharských spolků v ČR 
z.s. 

Pěvecký sbor Hlasy Bulharska 11.000 

Asociace ETNICA, z.s. TRADICE V ETNICE 20.000 

Asociace Limbora, z.s. Folklór bez hranic  50.000 

Asociace Limbora, z. s. Limbora v roce 2019 50.000 

Asociace Limbora, z. s. 
Limborka a Malá Limborka v roce 
2019 

50.000 

BEJT SIMCHA 
Rozvoj židovské kultury - kulturní a 
vzdělávací programy 

20.000 

Buči z.s. 
Dětský soubor romského folkloru 
Marcinovci – činnost 2018 

40.000 

Buči z.s. 
Oslavy Mezinárodního dne Romů 
2019 

20.000 

Bulharská beseda  Umění spojuje 10.000 

Česko-chorvatská společnost, z.s.  
Přednášky o známých Chorvatech 
spojených s Prahou 

20.000 

Česko-chorvatská společnost, z.s.  Škola - kurz chorvatského jazyka 20.000 

ČeskoSlovenská scéna 
Mladé slovenské ochotnícke 
divadlo v Prahe 

40.000 

ČHAVORIKANO LUMA - KROUŽEK 
HER A NÁPADŮ O.S. 

Kulturní prezentace spolku 
Čhavorikano Luma s.z.: 
Vzpomínkový koncert na Jožku 
Feča 

30.000 

Dokumentační a muzejní středisko 
slovenské menšiny v ČR 

Slovensko v Československu - 
významné mezníky 

20.000 

Dokumentační a muzejní středisko 
slovenské menšiny v ČR 

Slovensko v Československu k 
100. výročí - 2. část 

60.000 

Dům národnostních menšin o.p.s. 
19. setkání národnostních menšin - 
konference + společenský večer 

325.000 

Dům národnostních menšin o.p.s. 
Aktivity a propagace Domu 
národnostních menšin 

320.000 

Dům národnostních menšin o.p.s. 
Chod DNM - místo prezentace 
národnostních menšin 

960.000 

Dům národnostních menšin o.p.s. 
Provoz Domu národnostních 
menšin - energie a služby 

985.000 

Džerelo 
Dětský mezinárodní festival 
ukrajinských folklórních sdružení v 
Praze - „Folklórní mozaika“ 

50.000 

KHER, z.s. 
Literatura Romů - cesta ke 
vzájemnému pochopení 

18.000 

Klub Polski v Praze , z.s. 
Divadlo-Teatr Klub PL- Praha-
propagace polské divadelní tvorby. 

20.000 

Klub Polski v Praze , z.s. Podpora činnosti KPvP v DNM 20.000 

Lastavica z.s. DIVADELNÍ FESTIVAL „10. 30.000 
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GAVRANFEST“ 

Městská část Praha 14 Setkání kultur 2019 50.000 

MOTUS, z.s. Alfred.sk 50.000 

o.s. Bulharská pravoslavná obec v 
České republice 

„Zažit město jinak“ v ulici Americká 
2019 

5.000 

o.s. Bulharská pravoslavná obec v 
České republice 

Návrat k Bulharským kořenům 18.000 

"Operace Ester" 
Osvětová činnost v oblasti 
propagace židovské kultury 

15.000 

POST BELLUM, o.p.s. 
Nejsme tu sami: příběhy našich 
menšin cestují a představují se 
napříč Českou republikou 

60.000 

ROMANO DŽANIBEN, z.s. 
Krajinou příběhů romské historie 
2019 

50.000 

Ruská tradice, z.s. 
Celoroční činnost dětského 
divadelního souboru Krásný 
sarafán 

50.000 

Ruská tradice, z.s. 
Klubová činnost ruské národnostní 
menšiny v DNM v roce 2019 

40.000 

Řecká obec Praha, o.s. Dětský zájmový a taneční soubor 3.000 

Řecká obec Praha, o.s. 
Kulturní, společenská a osvětová 
činnost 

60.000 

Řecká obec Praha, o.s. 
Pěvecký a taneční soubor 
Akropolis - dospělí 

28.000 

Sdružení ARBESAČKY Akce pro děti z „Arbesáku“ 80.000 

Sdružení Ukrajinců a příznivců 
Ukrajiny 

Duo MarOlja 20.000 

Sdružení Ukrajinců a příznivců 
Ukrajiny 

Sbor sv. Vladimíra a spolková 
činnost SUPU 

55.000 

Sdružení Ukrajinců v ČR 
BEREHYŇA z.s. 

,, Svátek Mikuláše ,, 10.000 

Sdružení Ukrajinců v ČR 
BEREHYŇA z.s. 

,, SVĚTOVÝ DEN VÝŠIVKY ,, 10.000 

Sdružení Ukrajinců v ČR 
BEREHYŇA z.s. 

PRAHA UKR FEST 40.000 

Sdružení Ukrajinců v ČR 
BEREHYŇA z.s. 

Prezentace Ukrajinské kultury v ČR 30.000 

Sdružení Ukrajinců v ČR 
BEREHYŇA z.s. 

VESELÉ VÁNOCE 10.000 

Slovensko-český klub, z. s. 
50 let novodobých slovenských 
aktivit v Praze 

20.000 

Slovensko-český klub, z. s. 
Týden česko-slovenské 
vzájemnosti 

20.000 

Slovenský literárny klub v ČR Kvarteto 20.000 

Slovenský literárny klub v ČR Literární soutěž Jána Kollára 20.000 

Slovenský literárny klub v ČR 
Praha - dielňa slovenských 
spisovateľov 

20.000 

Slovo 21, z. s. Gavoro 130.000 

Společnost přátel Lužice 
Kulturní most mezi Prahou a 
srbskou Lužicí 2019 

120.000 

Spolek Iglice 
Zpřístupnění maďarského jazyka a 
kultury členům maďarské menšiny i 
většinové společnosti 

60.000 

Spolek maďarských lékařů a 
přírodovědců v ČR 

Vědecké a kulturní osobnosti 10.000 

Spolek Němců a přátel německé 
kultury v ČR 

Činnost pražské základní 
organizace Spolku Němců a přátel 

16.000 
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německé kultury 

Spolek rodičů a přátel Polské školy 
v Praze, z.s. 

Podpora činnosti spolků rodičů a 
přátel Polské školy v Praze 
(náklady na provoz: nájem a teplo) 

20.000 

Spolek Zaedno 
Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství“ 
– 7. ročník 

40.000 

Spolek Zaedno 
Trifon Zarezan, bulharský svátek 
vína 2019 

60.000 

Spolok Detvan, z. s. Detvan online 8.000 

Spolok Detvan, z. s. Detvianske večery 10.000 

Srbský kulturní spolek Radost 
Naplnění cílů Srbského kulturního 
spolku Radost v roce 2018 - 
Folklorní činnost spolku 

60.000 

Srbský kulturní spolek Radost 
Naplnění cílů Srbského kulturního 
spolku Radost v roce 2018 - Škola 
srbského jazyka - pravidelná výuka 

30.000 

Studentský kroužek Endre Adyho - 
Ady Endre Diákkör, z.s. 

Pěstování maďarské studentské 
kultury v Praze 

30.000 

Svaz Maďarů - CSMMSZ, z.s. 
Pobočný spolek Praha, z.s. 

Kulturní aktivity celoročně a Dny 
maďarské kultury v Praze 

60.000 

Svaz Maďarů - CSMMSZ, z.s. 
Pobočný spolek Praha, z.s. 

Taneční skupina Nyitnikék 40.000  

Tanec Praha z.ú. Setkáme se v tanci 40.000 

Ukrajinská iniciativa v České 
republice 

Koncertní a osvětová činnost 
ukrajinské skupiny Ignis v Praze 

35.000 

Ukrajinský národní dům z.s. Dny ukrajinské kultury v Praze 20.000 

Ulpan z. s.  
Cyklus přednášek o židovské a 
izraelské kultuře „Ulpan uvádí...“ 

15.000 

VAZRAŽDANE Dny bulharské kultury 40.000 

VAZRAŽDANE Klub Vazraždane 50.000 

Veřejně prospěšný spolek na 
podporu osob dotčených 
holocaustem 

Stolpersteine WEB 20.000 

Židovská obec v Praze 
Dětské divadlo Feigele Projekt na 
rok 2019 

25.000 

Židovská obec v Praze 

Chanuka a Purim - Oslava 
židovských svátků v roce 2019. 
Hudebně dramatické představení a 
komponovaný pořad na oslavu 
židovských svátků, kdy se sejdou 
ke společné slavnosti členové 
židovské komunity. 

20.000 

Židovská obec v Praze Káva o čtvrté 20.000 

Židovská obec v Praze 
Svátky světel v Jeruzalémské 
synagoze 2019 

15.000 

Židovská obec v Praze 
Třígenerační komunitní centrum v 
Domově sociální péče Hagibor - 
Oslava svátku Purim 2019 

20.000 

Židovská obec v Praze Učíme se tradicím našich předků 20.000 

Celkem  5.297.000 
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Příloha č. 26 Seznam projektů podpořených v rámci programu v oblasti podpory aktivit 
národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2019  
Publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 

 

Příjemce dotace Název projektu Dotace v Kč 

BONA FIDE M. R. Štefánik 70.000 

ROMANO DŽANIBEN, z.s. Časopis Romano džaniben 2019 120.000 

Společnost přátel Lužice 
Pražské sorabistické studie III. - Jan 
Pětr Jordan a Lužický seminář v 
Praze 

60.000 

Společnost přátel Podkarpatské 
Rusi, zapsaný spolek 

Barbora Zavadilová: Na východ, k 
lidem 

47.000 

Spolek Zaedno 
Kamarádi, časopis pro děti z 
národnostních menšin (VIII. ročník) 

100.000 

Celkem  397.000 
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Příloha č. 27 Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy 
pro rok 2019  
Kontinuální víceletá činnost v oblasti prezentace kultury národnostních menšin v hl. m. Praze 

Příjemce dotace Název projektu  Dotace v Kč 

ARA ART, z.s. Oslavy Mezinárodního dne Romů 160.000 

Asociace Etnica, z.s. Praha Srdce Národů 2018 - 2021 1.850.000 

Bona Fide  
Festival české a slovenské tvorby 
pro děti 

160.000 

Slovo 21, z.s. 
Světový romský festival Khamoro 
2018 - 2021 

2.350.000 

Celkem   4.520.000 
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Příloha č. 28 Seznam projektů podpořených mimo oblast grantového řízení formou 
individuální účelové dotace pro oblast národnostních menšin v Ústeckém kraji 
 

Název příjemce Název projektu Dotace v Kč 

Ciba plus s.r.o. V. Charitativní Romský ples 199.000 

Svaz Maďarů – CSMMSZ, 
z.s., p.s. Lovosice 

Operetní večer, 6. ročník 70.000 

Svaz Vietnamců v Ústeckém 
kraji, z.s. 

Vietnamský Nový rok 
v Ústeckém kraji 2019 

90.000 

Celkem   359.000 

 

 


