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1. Úvod 
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013 (dále jen „Zpráva“) je od 
roku 2002 již třináctým dokumentem, každoročně vládě předkládaným. Text zpracoval sekretariát 
Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) na základě podkladů příslušných 
ministerstev, Kanceláře Veřejného ochránce práv a Kanceláře prezidenta republiky, orgánů místní 
i regionální samosprávy a představitelů národnostních menšin, jež jsou v Radě zastoupeny.  

V souvislosti s komplikovaným procesem schvalování Zprávy v roce 2012 bylo v usnesení 
vlády ke Zprávě o situaci národnostních menšin ze dne 11. září 2013 č. 691 předsedovi Rady 
uloženo v bodu II. 1. zpracovat návrh metodiky pro přípravu souhrnných zpráv o situaci 
národnostních menšin. Důvodem tohoto úkolu byla zejména potřeba vyjasnit, jak pojmout 
pasáže vyjadřující reflexi národnostních menšin v daném roce. Sekretariát Rady proto připravil 
text, jímž se na dvou jednáních zabývala Rada a na svém jednání dne 19. prosince 2013 jej 
schválila (usnesením č. 138). Struktura tohoto dokumentu kopíruje tedy uvedenou metodiku 
a reflexe menšin v ní nechybí. 

K nejdůležitějším tématům z roku 2013, o nichž Zpráva pojednává, patří: 

○ Usnesení vlády ze dne 3. července 2013 č. 530 

Rada byla rozšířena ke dni 3. července 2013 o zástupce běloruské a vietnamské menšiny. 
K tomuto kroku vedla od roku 2007 trvající diskuse v rámci jednání Rady, přičemž v této věci byl 
i osloven tým odborníků z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rada měla tuto otázku 
na programu svého téměř každého jednání od 20. ledna 2011. Explicitně pak svým usnesením 
Rada prohlásila, že souhlasí s pověřením sekretariátu připravit pro předsedu Rady návrh materiálu 
Návrh změny Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a jmenování členů Rady, a to ve věci 
běloruské a vietnamské menšiny, na svém jednání dne 6. listopadu 2012. Z toho důvodu pak 
předložil tehdejší předseda Rady vládě výše zmíněný návrh usnesení ke schválení. 

○ Zákon č. 128/2000 Sb. (§§ 29 a 117) 

Pokračující proces návrhu novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jak o ní byla podávána informace v minulých Zprávách. 
V usnesení vlády ke Zprávě za rok 2008 (ze dne 29. června 2009 č. 845) byl uložen úkol 
ministru vnitra navrhnout při novelizaci uvedeného zákona změnu iniciovanou Radou. 
Zmíněná novela se národnostních menšin týká ve dvou bodech: změny pravidel pro zřizování 
výboru pro národnostní menšiny a pro označování ulic a jiných veřejných prostranství 
v jazyce národnostní menšiny. Navržená změna, vycházející z praktických zkušeností se 
zřizováním výborů i s označováním veřejných prostranství, byla již v květnu 2009 schválena 
Radou. Ministerstvo vnitra ve spolupráci se sekretariátem Rady poté připravilo legislativní 
návrh příslušné právní úpravy, která byla dne 9. ledna 2013 schválena vládou (usnesením č. 1)1 
a byla zařazena do procesu projednávání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako tisk 
904/0 (navržena na pořad 54. schůze od 11. června 2013).2 Po rozpuštění Poslanecké 
sněmovny v srpnu 2013 byl ale celý legislativní proces ukončen. 

○ Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin 

Po otevření Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (dále jen „Úmluva“) k podpisu 
dne 1. února 1995 Česká republika podepsala tento dokument dne 28. dubna 1995. Ratifikační 
proces Úmluvy byl ukončen dne 18. prosince 1997, kdy ČR uložila ratifikační listinu 
u generálního tajemníka Rady Evropy. V roce 2013 byl dovršen třetí monitorovací cyklus, 

                                                 
1 http://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/4FC5156C048C61ADC1257AF4004F80E3/$FILE/1%20uv130109.0001.pdf 
2 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=904&CT1=0  
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a to uspořádáním následného semináře k plnění Úmluvy Českou republikou ve třetím 
monitorovacím období, a to dne 9. prosince 2013. 

○ Problémy 

Za největší problém označují shodně zástupci národnostních menšin přetrvávající snižování 
výše dotací poskytovaných v posledních třech letech na podporu jejich organizací ze státního 
rozpočtu v rámci dotačních programů zejména resortu kultury.  

I když romskou agendu spravuje Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, je nutno v této 
věci zmínit i obecný problém postojů k Romům ze strany majoritní populace a vliv médií 
v této věci (zabývá se jí Zpráva o stavu romské menšiny, jež bude vládě rovněž předložena). 
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2. Mezinárodní závazky 

2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 3 

Na podzim roku 2013 začala příprava na sestavování Třetí periodické zprávy o plnění závazků 
vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“). 
Předkládání periodických zpráv má v případě Charty tříletý cyklus a uvedenou zprávu má Česká 
republika předložit generálnímu tajemníkovi Rady Evropy ke dni 19. července 2014. 

2.2. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin 4 

V roce 2013 byl dovršen třetí monitorovací cyklus, a to uspořádáním následného semináře 
k plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (dále jen „Úmluva“) Českou 
republikou ve třetím monitorovacím období, a to dne 9. prosince 2013. Seminář se konal 
v Lichtenštejnském paláci a účastnilo se jej na 40 zástupců národnostních menšin 
zastoupených v Radě, zástupců příslušných ministerstev, sekretariát Rady a zástupci 
Poradního výboru Rady Evropy pro Úmluvu a jejího sekretariátu. 

Na podzim roku 2013 započal sekretariát Rady s přípravou Čtvrté periodické zprávy o plnění 
zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin. Všem členům Rady 
distribuoval mj. veškeré dokumenty přijaté od ratifikace Úmluvy Českou republikou, vážící 
se k jejímu plnění. Čtvrtá periodická zpráva má být předložena Radě Evropy ke dni 1. dubna 
2014. 

                                                 
3 Česká republika ratifikovala Chartu dne 15. listopadu 2006. Při ratifikaci bylo učiněno prohlášení, kterým se 
ČR zavazuje aplikovat v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Charty vybraná ustanovení její části III. Pro Českou 
republiku vstoupila Charta v platnost podle čl. 19 odst. 2 dne 1. března 2007. Téhož dne byla také zveřejněna ve 
Sbírce mezinárodních smluv ČR pod č. 15/2007.  
4 Po otevření Úmluvy k podpisu dne 1. února 1995 Česká republika podepsala tento dokument dne 28. dubna 
1995. Ratifikační proces Úmluvy ukončila Česká republika dne 18. prosince 1997, kdy uložila ratifikační listinu 
u generálního tajemníka Rady Evropy. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pak byla zveřejněna dne 1. dubna 
1998, pod č. 96/1998. 
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3. Aktuální závazky vyplývající z usnesení vlády 

3.1. Světový romský festival KHAMORO 2013 

Finanční vypořádání dotace: 
druh výdajů výdaje celkem (Kč) 

materiálové náklady 83 000 
z toho materiál  37 000 

vybavení 0 
kancelářské potřeby 20 000 
jiné (materiál na scénografii) 26 000 

nemateriálové náklady (služby) 4 445 000 
z toho    přeprava osob a materiálu 150 000 

cestovné 400 000 
propagace 190 000 
poštovné, telefon, fax 84 000 
pronájem festivalových prostor  591 000 
honoráře 550 000 
tisk a grafické zpracování propagačních materiálů 280 000 
ubytování 640 000 
speciální technika 448 000 
energie 18 000 
ostatní 1 094 000 

osobní náklady 1 347 000 
z toho     mzdy včetně odvodů 363 000 

ostatní osobní náklady 984 000 
celkem 5 875 000 

 
Zdroje financování projektu 

1) vstupné 187 000 Kč 
2) účastnické, konferenční poplatky, kursovné apod. 0 Kč 
3) prodej publikací, hudebnin, CD, DVD 0 Kč 
4) prodej dalších tiskovin (programy, katalogy, plakáty aj.) 0 Kč 

Další zdroje 
5) vlastní finanční vklad žadatele 360 000 Kč 
6) sponzoři (na základě smlouvy o reklamě apod.) 180 000 Kč 
7) dary (na základě darovací smlouvy, potvrzení o přijetí daru)  0 Kč 
8) dotace od města, obce 2 750 000 Kč 
9) dotace od Ministerstva kultury (Odbor regionální a národnostní kultury) 800 000 Kč 
10) dotace od dalších ústředních orgánů  0 Kč 
11) zahraniční zdroje (Culture 2000, ambasády, kulturní centra atd.) 650 000 Kč 
13) ostatní příjmy 948 000 Kč 

zdroje financování celkem 5 875 000 Kč 

Ve dnech 27. května – 2. června 2013 proběhl v Praze již 15. ročník Světového romského 
festivalu KHAMORO 2012. Festival se konal pod záštitou tehdejšího předsedy vlády ČR 
a tehdejšího primátora hl. m. Prahy. Partnerem bylo již tradičně hl. m. Praha, festival byl 
podpořen ministerstvem kultury, zastoupením Evropské komise v ČR, Dekádou romské 
inkluze, Maďarským kulturním střediskem v Praze, velvyslanectvím Nizozemského 
království v ČR, velvyslanectvím Španělska, Instituto Cervantes Praga, Muzeem romské 
kultury v Brně, společností Samago s.r.o. a dalšími. Hlavním mediálním partnerem festivalu 
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byla již tradičně Česká televize, dalšími mediálními partnery byly Český rozhlas, Radio 1, 
Romano Voďi a Romea.cz, Romano Hangos, COLOR music radio, Radio Spin, Literární 
noviny a Českénoviny.cz. 

Obecnými a dlouhodobými cíli Světového romského festivalu KHAMORO jsou ukázat 
bohatství a rozmanitost romské kultury a tradic, které jsou významnou součástí české, 
evropské a světové kultury, přispět k integraci Romů do české společnosti a k vytváření 
multikulturní společnosti a přispět ke zlepšení a rozvoji vztahů mezi majoritní společností 
a romskou komunitou prostřednictvím kultury a odborných diskuzí na aktuální témata.  

Patnáctý ročník festivalu nabídl stejně jako v minulých letech veřejnosti bohatý program 
o půdorysu kulturní program, odborný program a mediální kampaň (koncerty, vernisáže 
výstav, křest knihy, taneční a hudební workshopy, projekce dokumentárních i hraných filmů, 
živá instalace Dort Mandala, divadelní představení, mezinárodní odborný seminář, 
ekumenická bohoslužba Devleskere čhave).  

Z důvodu vyhlášení druhého stupně povodňového nebezpečí musely v té době být bohužel 
zrušeny dvě venkovní akce, a to defilé účinkujících v centru Prahy a Khamoro party na Vltavě 
– oslavy 15. výročí festivalu na pražské Náplavce. 

KHAMORO není pouze hudebním festivalem, ale jeho rozměr je mnohem širší (zejména 
v oblasti odborného programu). Jedním z důležitých aspektů je také fakt, že festival Khamoro 
realizuje tým, v němž je více než 50% členů Romů, kteří vykonávají produkční práce, podílí 
se na scénografii, dramaturgii, moderování atd. Festivalové akce navštívilo více než 5 000 
diváků.  

3.2. Využití dotace na provádění Evropské Charty regionálních či menšinových jazyků 

V roce 2013 byly finanční prostředky do rozpočtu kapitoly 306 – Úřad vlády ČR přiděleny ve 
schváleném rozpočtu na rok 2013 ve výši 1 850 tis. Kč. Komisí bylo rozděleno 1 376 000,- 
Kč, po vrácení většiny částky jedné dotace konečná výše dotace činila v roce 2013 celkem 
1 219 000,- Kč. 
Dotační program na podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků zůstal po obsahové stránce nezměněn a byl zaměřen na podporu projektů činností 
spojených s němčinou, polštinou (těšínským nářečím jako její regionální variantou), 
romštinou a slovenštinou. Dotační program byl realizován prostřednictvím dvou kol, přičemž 
žadatelé o dotaci měli možnost předkládat své projekty v rámci těchto tematických okruhů: 

A. Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, 
které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. 

B. Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, 
indikaci oblastí podpory a návrhy forem této podpory. 

C. Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. 

O dotaci mohly žádat níže uvedené typy právnických osob: 

- obce; 

- registrovaná občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve 
znění pozdějších předpisů; 

- právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zřízené buď jako 
příspěvkové organizace obcí nebo jako školské právnické osoby podle zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, veřejné vysoké školy a jejich součásti; 
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- evidované církevní právnické osoby dle § 15 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně 
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších 
předpisů; 

- obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Dotační výběrová komise navrhla ocenění projektů na svém jednání dne 29. ledna 2013, Rada 
s návrhem vyslovila souhlas svým usnesením č. 131 ze dne 28. února 2013. Podpořeno bylo 
celkem 10 projektů. Celkově byla rozdělena částka 1 219 000,- Kč. Přehled projektů je 
uveden v příloze 2. Komise jednala taktéž dne 17. prosince 2013, kdy již navrhla podporu 
projektů v roce 2014. Rada její návrh schválila dne 19. prosince 2013 svým usnesením č. 141. 

Srovnání výdajů vynaložených od počátku existence programu (od roku 2010 dotační program): 

rok z rozpočtu přiděleno čerpáno počet oceněných projektů 

2013 1 850 000,- Kč 1 219 000,- Kč 10 
2012 1 850 000,- Kč  1 720 000,- Kč 17 
2011 1 850 000,- Kč 1 849 914,- Kč 12 
2010 2 500 000,- Kč 2 241 517,- Kč 17 
2009 2 000 000,- Kč 263 754,- Kč 1 (kraj Moravskoslezský) 
2008 5 000 000,- Kč 751 125,- Kč 1 (kraj Moravskoslezský) 
2007 5 000 000,- Kč 680 227,-Kč 1 (kraj Moravskoslezský) 

celkem 20 050 000,- Kč 8 725 537,- Kč  

Graf ukazuje na podporu jednotlivých jazyků v letech, kdy existuje forma dotačního programu: 
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4. Svobodná volba příslušnosti k národnostní menšině 

Jednou z možností, jak vyjádřit příslušnost k národnostní menšině, je svobodná deklarace při 
sčítání lidu, domů a bytů jedenkrát za deset let. V roce 2013 byly výsledky censu z března 2011 
publikovány ve Zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2012.  
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5. Právo na sdružování příslušníků národnostních menšin 

V roce 2013 nebyla přijata žádná zákonná úprava týkající se sdružování příslušníků 
národnostních menšin. Právní úprava sdružovacího práva, obsažená v zákoně č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 83/1990Sb.“) 
zaručovala v souladu s příslušnými mezinárodními úmluvami a ústavní úpravou, právo 
sdružovat se spolu s jinými každému. Příslušníci národnostních menšin mohli tudíž zakládat 
občanská sdružení bez jakýchkoli omezení. Právo příslušníků národnostních menšin na 
sdružování v národnostních sdruženích i v politických stranách a v politických hnutích je též 
výslovně zmíněno v ustanovení § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 
národnostních menšin a o změně některých zákonů.  

V této souvislosti je významné, že zákon č. 83/1990 Sb. byl zrušen občanským zákoníkem. 
Nová právní úprava spolkového práva je součástí občanského zákoníku, který nabyl účinnosti 
dnem 1. ledna 2014. Občanský zákoník neobsahuje speciální úpravu národnostních spolků, 
ale zahrnuje je, tak, jako zákon č. 83/1990 Sb., do obecného režimu spolků. Podle 
přechodného ustanovení § 3045 odst. 1 občanského zákoníku se občanská sdružení 
registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb. považují za spolky podle občanského zákoníku.  

Agenda sdružování, kterou dosud zabezpečovalo Ministerstvo vnitra, byla na základě zákona 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v plném rozsahu nově 
převedena na rejstříkové soudy, které vedou spolkový rejstřík. 

○ Občanská sdružení 

V roce 2013 bylo Ministerstvem vnitra registrováno nově celkem 11 národnostních sdružení, 
z toho sedm romských (celkový počet 566), jedno polské (celkový počet 29), jedno ruské 
(celkový počet 12) a dvě vietnamská (celkem 28). Spolu s 10 běloruskými sdruženími, 12 
bulharskými sdruženími, čtyřmi chorvatskými sdruženími, třemi maďarskými sdruženími, 54 
německými sdruženími, pěti rusínskými sdruženími, čtyřmi řeckými sdruženími, 29 
slovenskými sdruženími, třemi srbskými sdruženími a 21 ukrajinskými sdruženími bylo 
v roce 2013 v evidenci Ministerstva vnitra vedeno 771 národnostních sdružení.  

  

○ Politické strany a hnutí 

Politické hnutí Coexistentia–Soužití; dlouhodobě se prosazuje na komunální úrovni 
v okresech Frýdek-Místek a Karviná, kde má se 40 mandáty v 17 obcích podíl na obecních 
zastupitelstvech (z toho v devíti případech v koalici s Nezávislými). 5 

Strana rovných příležitostí, kterou založili Romové v lednu 2012 jako reakci na nepokoje na 
Šluknovsku v roce 2011, kandidovala ve volbách v roce 2013 na kandidátce Strany zelených 
(celkem 5 kandidátů). Těsně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 
podzim roku 2013 vznikla Romská demokratická strana, kterou ministerstvo vnitra 
zaregistrovalo v polovině srpna a jež postavila kandidáty ve Středočeském a Libereckém kraji 
(celkem 5 kandidátů). Ve volbách neuspěla. Ve volbách na podzim roku 2013 kandidovalo 
celkem 20 Romů (za strany LEV 21- dva kandidáti, Česká pirátská strana - jeden, SPOZ - 
jeden, ČSSD - jeden, Politické hnutí Změna - jeden, Romská demokratická strana - pět, Strana 
rovných příležitostí - sedm v rámci kandidátky Strany zelených, navíc dva kandidáty měla 
Strana zelených na své kandidátní listině), z toho však ani jeden mandát Romové nezískali. 

                                                 
5 Albrechtice (2), Bukovec (3), Dolní Lomná (1), Dolní Lutyně (1 s nezávislými), Hrádek (4), Chotěbuz (2), 
Jablunkov (1), Košařiska (1), Milíkov (5), Návsí (2), Nýdek (2), Písek (1), Ropice (2), Těrlicko (1 
s nezávislými), Třanovice (2), Třinec (4 s nezávislými), Vendryně (6). 
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6. Právo účasti na řešení záležitostí týkajících se národnostní menšiny 

6.1. Rada vlády pro národnostní menšiny 

○ Jednání Rady 

○ Dne 28. února 2013 se Rada zabývala dotačními programy, nejprve programem Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, výsledkem 
projednávání byl souhlas s rozdělením dotací na rok 2013. Schválila rovněž zadání 
programu pro rok 2014. V rozpravě byla podána informace o další dotační programy ve 
prospěch organizací příslušníků národnostních menšin (resort kultury a resort školství, 
mládeže a tělovýchovy). Stěžejním bodem jednání ale byla Analýza problému možného 
právního nároku menšin na zastoupení v Radě vlády pro národnostní menšiny a otázek 
souvisejících (prezentace autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze). Její 
závěry vyvrátily rozšířenou domněnku o existenci procesu uznání národnostní menšinou. 
Důležitým závěrem bylo, že nejsou žádné právní překážky k přijetí nových členů do 
Rady. Předseda Rady z toho důvodu oznámil, že připraví vládní návrh na přijetí nových 
členů Rady. Rada se dále soustředila na přípravu Zprávy o situaci národnostních menšin 
v ČR za rok 2012. Poté bulharská menšina prezentovala svou činnost. 

○ Dne 17. června 2013 Rada projednala Výroční zprávu o činnosti Rady vlády pro 
národnostní menšiny za rok 2012 a Zprávu o situaci národnostních menšin v ČR za rok 
2012. Rada byla informována o průběhu dotačních řízení programu Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (Úřad vlády), 
Programu podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR 
a Programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 
či v převážné míře v jazycích národnostních menšin (ministerstvo kultury). Rada 
komentovala schůzku zástupců národnostních menšin o svých projektech, které jsou 
existenčně ohroženy nízkými dotacemi, s předsedou Rady dne 14. června 2013. Dále byla 
informována o procesu výběru kandidáta na členství v Radě za běloruskou a vietnamskou 
menšinu. V souvislosti s nutností obměny členů Rady po nadcházejících volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na podzim roku 2013 byl projednán i proces 
nominací kandidátů. Předběžně se jednalo i o potřebě obměny členů Výboru pro dotační 
politiku, Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy a Pracovní skupiny pro otázky 
národnostně menšinového vysílání. 

○ Dne 1. listopadu 2013 Rada začala projednávat Metodiku pro psaní Zpráv o situaci 
národnostních menšin v ČR, tento úkol byl uložen předsedovi Rady vládou usnesením ze 
dne 11. září 2013 č. 691. Zabývala se harmonogramem přípravy textu Třetí periodické 
zprávy k plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Českou republikou 
a Čtvrté periodické zprávy o plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin 
v ČR. Rada vzala na vědomí návrhy nominace zástupců běloruské, polské a vietnamské 
menšiny do výběrových dotačních komisí na příslušné dotační programy ministerstva 
kultury a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přijala informaci o aktuálním 
stavu dotačních programů těchto resortů a dotačního programu na implementaci Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků (Úřad vlády). Rada byla zástupci polské 
menšiny informována o televizním zpravodajském vysílání v regionálním vysílání studia 
ČT v Ostravě. Zástupci slovenské menšiny Radě předestřeli problém zbudování 
Slovenského domu v Praze. Sekretariát informoval Radu o konání Závěrečného semináře 
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ke třetí periodě plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin dne 9. prosince 
2013 v Lichtenštejnském paláci v Praze. 

○ Dne 19. prosince 2013 bylo jednání Rady zorganizováno jako výjezdní, konalo se na 
městském úřadu v Třinci. Idea vznikla z podnětu zástupců polské menšiny v Radě, jeho 
součástí byla diskuse nad otázkami, jež řeší právě tato menšina. Po jednání na městském 
úřadě navštívila Rada dvě lokality pro život polské menšiny typické, a to základní školu 
Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím v Třinci a Dům Polského kulturně-
osvětového svazu v Dolní Líštné. Rada schválila návrh Metodiky pro přípravu souhrnných 
zpráv o situaci národnostních menšin, jak jej připravil sekretariát Rady, a připomínkovali 
někteří členové Rady. Rada dále vzala na vědomí nominace romské menšiny na členství ve 
Výběrové dotační komisi ministerstva kultury (program podpora kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin). Schválila rovněž nominace romské, ruské a vietnamské menšiny do 
Výborů Rady a její pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání. Rada byla 
informována o průběhu dotačního řízení v programu podpory implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků. Vyslovila souhlas s návrhem na rozdělení finančních 
prostředků v roce 2014, jak jej připravila Výběrová dotační komise. Sekretariát podal 
informaci o průběhu ostatních dotačních řízení pro příslušníky národnostních menšin, která 
administrují ministerstvo kultury a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rada se poté 
věnovala otázce dvojjazyčných názvů a polskému zpravodajství v ČT, přičemž svůj pohled 
prezentovali i představitelé příslušných institucí. Poté se Rada odebrala do Základní školy 
Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím v Třinci a Domu Polského kulturně-
osvětového svazu v Dolní Líštné, to vše v rámci pokračování cyklu příkladů dobré praxe. 

• Dokumenty pro vládu v roce 2013 

○ Usnesení vlády ze dne 3. července 2013 č. 530, o změně Statutu Rady vlády pro 
národnostní menšiny a o jmenování členů této Rady; změnou je nově začleněna běloruská 
a vietnamská menšina do tohoto poradního orgánu vlády. 6 

○ Usnesení vlády ze dne 14. srpna 2013 č. 630, Zpráva o situaci národnostních menšin 
v České republice za rok 2012. 7 

○ Usnesení vlády ze dne 21. srpna 2013 č. 663; tímto vláda zrušila své usnesení ze dne 
14. srpna 2013 č. 630, ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 
2012. 8 

○ Usnesení vlády ze dne 11. září 2013 č. 691, Zpráva o situaci národnostních menšin 
v České republice za rok 2012; dokument tak byl napodruhé - v redukované podobě - 
schválen vládou.9 

○ Usnesení vlády ze dne 11. září 2013 č. 692, o jmenování předsedy Rady vlády pro 
národnostní menšiny; tímto usnesením byl znovu po demisi vlády RNDr. Petra Nečase 
jmenován předsedou Rady ministr zahraničních věcí.10 

                                                 
6 http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/23639B88A9E8E312C1257B9C0021CC5A/$FILE/530%20uv130703.0530.pdf 
7 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=
cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9AQF4GJM 
8 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=
cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=IHOA9AXGR2I4 
9 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=
cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9BL9ZWN4 
10 https://apps.odok.cz/djv-
agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=
cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9BLA278I 
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○ Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2012; dokument byl 
připraven sekretariátem Rady, Radou schválen v květnu 2013 (usnesení č. 134) a předložen pro 
informaci vládě (jako 14. bod pro informaci) na jejím jednání dne 19. června 2013. 11 

• Výbory Rady / Pracovní skupiny 

- Výbor pro dotační politiku; řídil jej jeho předseda Tadeusz Wantuła. Hlavní činností byly 
debata nad pracovní verzí materiálu pro Radu a následně pro vládu, Zpráva o situaci 
národnostních menšin v ČR za rok 2012, dotační program Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v roce 2013 a dotačními programy 
resortů kultury a školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2013. Jednání se konalo dne 
13. května 2013. 

- Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy; činnost Výboru řídila v roce 2013 jeho 
předsedkyně Mgr. Olga Mandová. Jednání se konalo dne 13. května 2013. Výbor 
projednal příslušné pasáže Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za 
rok 2012. 

- Pracovní skupina pro otázky národnostně menšinového vysílání opět utlumila svoji 
aktivitu, mj. též vlivem změn v České televizi (zrušení Tvůrčí producentské skupiny pro 
etnické menšiny). 

- Poradní orgán pro hodnocení projektů dotačního programu Úřadu vlády Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; připravoval Radě 
návrhy finanční podpory v dotyčném programu v roce 2013. Jednal dne 29. ledna a 17. prosince 
2013.  

• Publikace 

- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013. Vydal sekretariát 
Rady. Úřad vlády (ISBN 978-80-7440-079-7). Praha 2013. 160 stran (201 vč. příloh). 

• Působení pracovníků sekretariátu Rady v resortních grémiích 

Sekretariát Rady se i v roce 2013 podílel na práci dotačních výběrových komisí na 
Ministerstvu kultury (Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, 
Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, 
Program podpory integrace romské komunity), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, 
Program integrace romské komunity a Program podpory romských studentů SŠ, Program 
podpory integrace cizinců) a Magistrátu hl. m. Prahy (Celoměstské programy podpory aktivit 
národnostních menšin a integrujících se cizinců na území Prahy). 

• Další aktivity sekretariátu 

Dne 9. prosince 2013 se sekretariát Rady podílel na organizaci monitorovací návštěvy 
delegace Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin v ČR. Konala 
se v prostorách Lichtenštejnského paláce a mezi účastníky byli vedle delegace Rady Evropy 
a sekretariátu Rady též zástupci národnostních menšin, celkový počet 35 osob. 

Členové Rady reprezentující národnostní menšiny reflektují situaci jednotlivých menšin 
v příloze 12. 

                                                 
11 http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--19--cervna-2013--107977/ 
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6.2. Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 

Na národní úrovni se zabývá integrací Romů Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 
(dále jen „Romská rada“). Byla zřízena usnesením vlády ze dne 17. září 1997 č. 581, tehdy 
jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity, v roce 2001 byla přejmenována na 
Romskou radu. V současné struktuře byla zřízena usnesením vlády ze dne 29. března 2010 
č. 254, kterým se změnil i název tohoto poradního orgánu. Je zřízena ve smyslu § 6 
menšinového zákona, která podporuje integraci romské menšiny z hlediska národnostního.  

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 v české společnosti. Předsedou je předseda vlády.  

Členy Romské rady jsou ministři resortů důležitých pro oblast romské integrace, další důležitá 
ministerstva jsou reprezentována náměstky. Členy Rady jsou vedle zástupců resortů ředitel 
Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, dále zástupci Asociace krajů ČR 
a Svazu měst a obcí ČR. Důležitou roli v Romské radě zastává 15 představitelů působících na 
pozicích krajských koordinátorů a zástupců občanské společnosti, kteří aktivně pracují na zlepšení 
situace Romů ve společnosti nebo významně přispívají k jejich integraci.  

V roce 2013 zasedala Romská rada dvakrát a zabývala se tématy, jako jsou dotační řízení 
příslušných programů Úřadu vlády, činnost Monitorovacího výboru Agentury pro sociální 
začleňování; Situace Romů v oblasti bydlení a závislosti na ubytovnách; informaci 
o naplňování rozsudku D.H. a ostatní proti České republice, inkluzivnímu vzdělávání a situaci 
Muzea romské kultury. Bližší popis činnosti Rady je uveden v samostatném dokumentu 
předkládaném vládě, Zprávě o stavu romské menšiny v ČR a ve Výroční zprávě o činnosti 
Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, která bývá též pro informaci předložena vládě.  

6.3. Agentura pro sociální začleňování 

Integraci obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit napomáhá Agentura pro sociální 
začleňování. Nositelem projektu je Úřad vlády, konkrétně Odbor pro sociální začleňování 
v romských lokalitách, který je součástí Sekce pro lidská práva Úřadu vlády. 

Svými aktivitami Agentura podporuje eliminaci vzniku a rozšiřování sociálně vyloučených 
romských lokalit, podporuje výměnu zkušeností mezi regionálními partnery i šíření příkladů 
dobré praxe. Jednotlivým partnerům poskytuje metodickou podporu, pomoc při vytváření, 
implementaci lokálních strategií sociálního začleňování a při tvorbě a realizaci integračních 
projektů. Při svém vzniku v roce 2008 začala Agentura pilotně působit ve 12 lokalitách České 
republiky. V letech 2010-2012 realizovala Agentura tříletý individuální projekt Podpora 
sociálního začleňování ve vybraných romských lokalitách prostřednictvím Agentury pro sociální 
začleňování v romských lokalitách. V tomto období působila ve 33 městech, obcích 
a mikroregionech. Od roku 2013 byla zahájena realizace navazujícího projektu Agentury a ta 
začala působit v dalších 17 městech. Podrobný popis činnosti Agentury je uveřejněn také 
v samostatném dokumentu, předkládaném vládě, Výroční zprávě Agentury pro sociální 
začleňování v romských lokalitách. 
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6.4. Účast na řešení na ministerské úrovni  

6.4.1. Ministerstvo kultury 

Resort zřizuje dvě dotační výběrové komise na posuzování projektů předložených organizacemi 
příslušníků národnostních menšin. V nich se po uplynutí dvou funkčních období střídají 
zástupci národnostních menšin. Proces jmenování počíná nominací osoby, jejím schválením / 
vzetím na vědomí Radou, dovršuje se jmenováním resortem. Jde o tyto dotační programy: 

○ Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice  

V komisi měly zastoupení národnostní menšiny bulharská, chorvatská, maďarská, německá, 
polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská a ukrajinská.  

○ Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin  

Ve Výběrové komisi byly zastoupeny bulharská, maďarská, německá, polská, romská, 
rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská a ukrajinská menšina. 

6.4.2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

○ Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy  

Dotační výběrová komise na dotační program Podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy byla v roce 2013 složena ze zástupců resortu, ministerstva kultury, Rady 
a zástupců národnostních menšin: maďarské, polské, romské, slovenské a ukrajinské. 

6.5. Výkon práva účasti na řešení věcí týkajících se národnostních menšin na místní 
a regionální úrovni 

Mechanismus výkonu práva na řešení věcí týkajících se národnostních menšin upravují zákon 
o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Z těch vyplývá povinnost zřídit 
Výbor tam, kde je naplněna podmínka procentuálního podílu příslušníků národnostních 
menšin.  

Podrobný popis situace v obcích, statutárních městech a krajích je uveden v příloze 1, 
v následujícím textu je pouze její stručné shrnutí. 

○ Obce 

Sčítání lidu v roce 2011 výrazně 
změnilo počet obcí, v nichž má být 
zřízen Výbor pro národnostní 
menšiny. V roce 2013 byl Výbor 
zřízen ve 53 obcích, i když ve dvaceti 
z nich není na základě zákona nutno 
Výbor zřizovat. Ve dvou městech 
byla zřízena Komise pro národnostní 
menšiny a dvě MČ hl. města Prahy 
mají rovněž zřízeny komise. 

Co se týče finanční podpory ze 
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strany obcí, výše finanční částky činila v loňském roce 4 287 038,- Kč, což je o cca ¼ více ve 
srovnání s předchozím rokem. Nejvýznamnější podíl na tom má podpora polské menšiny 
(o více než 1 mil. Kč více než v roce 2012). Z celkového počtu 118 podpořených projektů 
drtivou většinu (99) z nich představují právě polské projekty zahrnující hlavně kulturní 
a vzdělávací činnosti. 
 

○ Statutární města 

Jediným statutárním městem, které ze zákona zřizuje Výbor, je Karviná. Přestože tuto 
povinnost ze zákona nemá Brno a Chomutov, Výbor je zde ustaven. O tom, že zastupitelstva 
mají snahu otázky stran národnostních menšin řešit, svědčí skutečnost, že zřizují poradní 
orgány (vesměs Komise, které spadají zpravidla do kompetence Rady města). Jde o čtyři 
města, Liberec, Mladou Boleslav, Most (nadto funkce koordinátora pro národnostní menšiny) 
a Plzeň. Dalším způsobem, jak zahrnout agendu národnostních menšin do práce 
zastupitelstev, je ustanovení pozice poradce či koordinátora. Takovou funkci zřizují České 
Budějovice, Frýdek-Místek, Havířov (zřizuje navíc funkci romského asistenta), Hradec Králové 
(navíc v rámci komunitního plánování pracovní skupina pro národnostní a etnické menšiny 
a osoby v obtížné životní situaci), Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Olomouc, Opava, 

Ostrava, Přerov (navíc v rámci 
komunitního plánování skupina pro 
etnické menšiny) a Ústí nad Labem. 
V Pardubicích a Prostějově se 
otázkami národnostních menšin 
(a dalších skupin, jako jsou cizinci) 
zabývají pracovní skupiny 
komunitního plánování. Statutární 
město Zlín začleňuje tuto agendu do 
standardní struktury odborů 
magistrátů, žádnou funkci nezřizuje 
Děčín, Jihlava, Kladno a Teplice. 
Situaci ve statutárních městech 
ilustruje rovněž příloha 1. 

Finanční podpora organizací příslušníků národnostních menšin v roce 2013 klesla v celkové 
výši ve srovnání s rokem 2012 z cca 8 na cca 7 mil. Kč. Nejvíce projektů bylo přitom romských 
(60 z celkových 127), následovaly projekty multinárodnostní a ostatní a projekty organizací 
polské a slovenské menšiny. 

○ Kraje 

Jediným krajem, který po sčítání lidu v roce 2011 má ze zákona Výbor zřídit, je Karlovarský, 
který jej také od roku 2005 zřizuje. K hodnotě 5 %, která je zákonnou hranicí pro jeho 
ustanovení, se blíží kraj Moravskoslezský a překročilo ji hl. m. Praha. Moravskoslezský, 
Karlovarský a Ústecký kraj ustanovil Výbor, vzhledem k četnému zastoupení národnostních 
menšin v regionu. Radu národnostních menšin jako poradní orgán zastupitelstva zřizuje 
Jihomoravský kraj, agendu národnostních menšin řeší v Královéhradeckém kraji Komise pro 
lidská práva, Liberecký kraj v roce 2013 nově ustanovil Komisi pro národnostní menšiny 
a sociální začleňování, Pardubický kraj ustavil Komisi pro integraci romské komunity 
a dalších etnických skupin a vedle toho rovněž funkci koordinátora romských poradců, 
podobně jako hl. m. Praha. Ten navíc v roce 2013 zahájil potřebné kroky pro možnost zřízení 
Výboru pro národnostní menšiny hl. m. Praha, jehož zřízení musí být schváleno 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy, které současně jmenuje členy uvedeného výboru. Jihočeský kraj 
zahrnuje tuto agendu do rámce komunitního plánování. Kraje Karlovarský a Moravskoslezský 
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zřizují navíc funkci koordinátora pro národnostní menšiny, stejně jako kraj Olomoucký 
a Zlínský. Kraje Plzeňský, Středočeský a Vysočina mají pouze funkci koordinátora pro 

romské záležitosti (blíže – viz 
příloha 1).  

Celková podpora organizací 
příslušníků národnostních menšin 
v krajích ve srovnání s minulým 
rokem vykazuje navýšení o cca 2 
mil. Kč. Romské, polské a řecké 
projekty jsou dotovány výrazněji, 
zhruba na dvojnásobek loňské 
dotace. Co se týče počtu projektů, 
z celkových 123 dominují projekty 
romských, následují multikulturní 

projekty, projekty slovenských, polských a řeckých organizací. 

Dotace ze samosprávy úhrnem 
v roce 2013 ukazují na opětovný 
celkový nárůst o cca 2 mil. Kč 
a zvýšený podíl ve prospěch polské, 
řecké menšiny a multinárodnostních 
projektů. Na druhé straně projekty 
romských organizací vykázaly 
nejvýznamnější pokles, u ostatních 
lze sledovat stagnaci či mírný 
nárůst. Co se počtu projektů týče, 
z celkového množství 367 projektů 
představují projekty polské menšiny 
1/3 a romské projekty ¼. 
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6.6. Kancelář prezidenta republiky a národnostní menšiny v roce 2013 

Kancelář prezidenta republiky, jako servisní organizace prezidenta republiky ve smyslu 
zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, nemá v oblasti národnostních 
menšin svoji přímou kompetenci. Běžně se však ve své agendě setkává s žádostmi o udělení 
milosti, které podávají příslušníci národnostních menšin buďto sami, nebo prostřednictvím 
třetí osoby. Rovněž si pracovníci odděleni styku s veřejností KPR v roce 2013 
korespondovali s příslušníky národnostních menšin v běžných záležitostech. Ze strany 
romských iniciativ se vesměs jednalo o tematiku obecných ekonomických podmínek této 
skupiny obyvatel. Zástupce Kanceláře prezidenta republiky se zúčastnil pietního aktu 
u romského památníku v Letech u Písku. 

Co se týká prezidenta republiky, ten se v roce 2013 se zástupci národnostních menšin 
setkával, a to zejména při svých pracovních cestách. Představitelé národnostních menšin byli 
pozváni i na oslavu státního svátku dne 28. října. Postavení národnostních menšin se 
prezident dotýkal v uplynulém roce při diskusích s nově nastupujícími velvyslanci a při 
jednání s představiteli veřejné správy či při dvoustranných setkáních s představiteli států, 
jejichž národnostní menšiny v České republice žijí. 
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7. Právo na užívání jména a příjmení, vícejazyčné názvy a označení v jazyce národnostní 
menšiny, užívání jazyka národnostní menšiny v úředním styku a ve věcech volebních 

○ Užívání jazyka národnostní menšiny 

Podle § 7 menšinového zákona mají příslušníci národnostních menšin právo na užívání svého 
jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem (tím je zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů, dále jen „zákon o matrikách“). Novela, provedená zákonem č. 312/2013 
Sb., a to v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, přinesla mimo jiných následující 
změny: pokud jde o § 26 odst. 3 zákona, toto ustanovení (právě s ohledem na čl. 11 Rámcové 
úmluvy o ochraně národnostních menšin) bylo formulačně zpřesněno tak, že se možnost uvést 
v matričním dokladu podobu podle jazyka národní menšiny nyní výslovně vztahuje vedle 
jména i na příjmení. Jde pouze o zpřesnění textu, nikoliv o to, že by stávající praxe byla odlišná. 

○ Označení obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních 
orgánů a územních samosprávných celků v jazycích národnostních menšin 

Kromě ustanovení § 29 odst. 2 zákona o obcích je toto právo zaručeno Chartou (viz oddíl 2.1., 
3.2. a 6.4.). 

○ Právní úprava práv příslušníků národnostních menšin v oblasti výkonu jejich volebního práva 

Právní úprava práv příslušníků národnostních menšin v oblasti výkonu jejich volebního práva 
je v souladu s ústavním pořádkem, odpovídá mezinárodním závazkům ČR vyplývajícím 
z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (čl. 27), z Úmluvy o lidských 
právech a svobodách (čl. 14) a zejména z Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin.  
Podle § 10 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 
některých zákonů mají příslušníci národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na 
území ČR, za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy (tj. volebními zákony), 
nejen právo na zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb, ale také právo na další 
informace pro voliče v jazyce národnostních menšin. Nad rámec povinností stanovených 
volebními zákony zasílá Ministerstvo vnitra, před každými volbami Informaci o způsobu 
hlasování v jazyce příslušných národnostních menšin všem obcím, kde občané hlásící se k jiné 
národnosti než české dosahují alespoň 10% obyvatel obce. V těchto obcích se zřizuje Výbor. 
Obdobně krajům zákon ukládá zřídit Výbor, pokud v jeho obvodu žije podle posledního sčítání 
lidu alespoň 5% občanů hlásících se k národnosti jiné než české. Informace o způsobu hlasování 
v jazyce národnostních menšin je v dotčených obcích zveřejňována způsobem obvyklým, tj. 
především vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, a dále v každé volební místnosti na 
území obce. 

Ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 29 
odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 32 odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů stanoví, že v obci, ve které se zřizuje Výbor, 
se výše uvedené oznámení zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny. V této souvislosti 
odkazují citované volební zákony na ustanovení § 117 odst. 3 zákona o obcích. Podle tohoto 
ustanovení se v obci, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 
10% občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje Výbor. Rovněž tak úprava § 34 odst. 
3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon 
o volbě prezidenta republiky) obsahuje obdobnou úpravu v případě volby prezidenta. 

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 27 odst. 3 stanoví, že v kraji, ve kterém se zřizuje 
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Výbor, se oznámení voličům zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny. V daném 
případě odkazuje zákon o volbách do zastupitelstev krajů na ustanovení § 78 odst. 2 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, které stanovuje, že 
v kraji, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5% občanů 
hlásících se k národnosti jiné než české, se zřizuje Výbor. 

Obdobný princip informování příslušníků národnostních menšin jako při volbách se uplatňuje 
i při konání místního a krajského referenda. V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní 
menšiny, oznámení o době a místě konání místního, resp. krajského referenda a o povinnosti 
prokázat při hlasování totožnost a státní občanství, se zveřejní i v jazyce příslušné národnostní 
menšiny, jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % 
obyvatel obce.12 

V roce 2013 se konaly předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
a nové volby do zastupitelstev obcí. Zároveň probíhala příprava organizačně technického 
zajištění doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu 
č. 80 se sídlem ve Zlíně. Při všech těchto volbách byla aplikována ustanovení volebních 
zákonů, týkající se národnostních menšin a příslušníci národnostních menšin, které tradičně 
a dlouhodobě žijí na území České republiky, byli v dotčených obcích uvedeným způsobem 
informováni o době a místě konání voleb v obci. Ve volbách v roce 2013 navíc v souladu 
s usnesením vlády č. 530 z 3. července 2013 byly tištěny Informace o způsobu hlasování 
i v jazyce běloruské menšiny (pro 5 obcí) a vietnamské menšiny (pro 35 obcí). 

                                                 
12 Ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení § 32 odst. 3 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 142/2012 Sb. 
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8. Právo na vzdělání v jazyce národnostní menšiny 

8.1. Vzdělávání v jazycích národnostních menšin 

Příslušníkům národnostních menšin se zajišťuje právo na vzdělávání v jazyce národnostní 
menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „školský zákon“). 

Kromě pravidel pro zřizování škol s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je školským 
zákonem zavedena možnost, aby pro podporu zájmů příslušníků národnostních menšin mohl 
ředitel školy se souhlasem zřizovatele stanovit v rámci školního vzdělávacího programu předměty 
nebo jejich části, v nichž bude možno výuku organizovat dvojjazyčně, a to také v jazyce 
národnostní menšiny. Dále je stanoveno, že vysvědčení, výuční listy a diplomy o absolutoriu se 
ve školách, kde se vyučuje v jazyce národnostní menšiny, vydávají dvojjazyčně, tj. v jazyce 
českém i v jazyce národnostní menšiny. 

V souladu se zavedením nového modelu maturitní zkoušky je od školního roku 2010/2011 
školským zákonem garantováno, že žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny 
mají právo skládat společnou i profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce 
národnostní menšiny (v polštině), a to s výjimkou zkoušky z českého jazyka a literatury. 

Vyučovacím jazykem v základních (ZŠ) a středních (SŠ) školách zařazených v rejstříku škol 
a školských zařízení je jazyk český. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může 
povolit vyučování některých předmětů v cizím jazyce či povolit výjimku. Jde např. o případy 
tzv. dvojjazyčných gymnázií, která byla zřízena na základě mezivládních dohod a ujednání, 
a kde jsou vybrané předměty po převážnou část vzdělávání vyučovány v cizím jazyce.  

Většina mezinárodních smluv se zeměmi, z nichž pochází národnostní menšina v ČR, 
obsahuje ujednání o stipendiích na letní jazykové kursy. Další stipendia bývají využívána 
filology/překladateli (studenty i učiteli), popř. studenty oborů, jejichž součástí jsou jazykové 
kursy (teritoriální studia, mezinárodní vztahy apod.). Bilaterální smlouvy tak přímo i nepřímo 
podporují jazykové vzdělávání. 

8.1.1. Německá menšina 

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna je škola 
založená v roce 1991 německou menšinou v ČR nabízí pro české i německé děti vzdělání 
a výchovu v ročnících 1-5 s němčinou jako jazyk cizí nebo mateřský. Připravuje žáky pro 
studium na Gymnáziu Thomase Manna, které je osmileté gymnázium založené německou 
menšinou. v ČR a nabízí velmi kvalitní výuku němčiny. Ministerstvo spolupracuje s vedením 
této školy, která garantuje velmi kvalitní výuku německého jazyka.  

Resort podporuje výuku němčiny jako cizího jazyka, spolupracuje s Goethovým institutem, 
podporuje jeho akce, udělilo např. záštitu projektu Goethova Institutu Němčina pro úspěšnou 
kariéru,13 podporuje celkově výuku německého jazyka, od září 2013 byla zavedena v ZŠ 
povinná výuka druhého cizího jazyka, jedním z důvodů tohoto rozhodnutí bylo posílení výuky 
německého jazyka. K mezinárodnímu dni cizích jazyků ministerstvo organizuje konferenci 
k podpoře vícejazyčnosti, v rámci konference je vždy velká část věnována němčině. 

Pokud jde o podporu menšin, resort spolupracuje s referentkou pro menšiny na Goethově 
institutu a sleduje projekt Schaufenster, Enkel generation,14 který se zabývá znalostí 
německého jazyka a vztahem potomků německosudetské menšiny v ČR k tomuto jazyku.  

                                                 
13 http://www.msmt.cz/vzdelavani/nemcina-pro-uspesnou-praxi 
14 http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lhr/dlp/enk/deindex.htm 
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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 ze zdrojů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Koordinační centra poskytují poradenské služby a podporují státní a nestátní instituce 
a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn 
mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Tandem má celostátní 
působnost. Cílem jeho činnosti je setkávání mladých lidí. Tandem nabízí finanční podporu na 
česko-německá setkávání dětí a mládeže zejména v mimoškolní a předškolní oblasti, realizuje 
Program podpory odborných praxí a zprostředkovává Evropskou dobrovolnou službu v SRN.  

Mezi důležité úkoly projektu Tandem patří mimo jiné zprostředkování kontaktů mezi českými 
a německými organizace a podpora jejich partnerství.15 

8.1.2. Polská menšina 

- Polské národnostní školství16 

V roce 2013 pokračovalo vzdělávání v MŠ s polským jazykem vyučovacím i v MŠ, v nichž 
byly zřízeny třídy s polským jazykem vyučovacím. Do 33 MŠ s polským jazykem 
vyučovacím dochází 859 dětí. Ve srovnání s rokem 2012 přibylo v těchto školách 30 dětí. 
V ZŠ s polským jazykem vyučovacím se vzdělávalo 1 688 žáků, ve 112 třídách 25 škol 
(některé jsou plně organizované, jiné mají pouze první stupeň). Oproti roku 2012 se počet 
žáků zvýšil o 28 a počet tříd zůstal na stejné úrovni. 

Všechna školská zařízení s polským jazykem vyučovacím v Moravskoslezském kraji 
se nacházejí na území okresů Frýdek - Místek a Karviná, kde je největší koncentrace obyvatel 
polské národnosti. Všechna polská školská zařízení jsou zařazena do rejstříku škol a školských 
zařízení resortu. Jejich úkolem je vzdělávání občanů ČR polské národnosti v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, v jejich mateřském jazyce. 

Na Gymnáziu s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně se vzdělávalo 340 žáků 
ve 12 třídách (oproti roku 2012 je to o 12 žáků více, v každém ročníku jsou 3 třídy). 
Na střední odborné škole, Obchodní akademii v Českém Těšíně studovalo celkem 45 žáků 
(počet žáků se snížil o 9). 

 MŠ 

Okres Karviná 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 www.tandem.adam.cz 
16 Zdroj – Ústav pro informace ve vzdělávání (stav k 30. září 2012). 

mateřská škola počet dětí 

Albrechtice 19 
Český Těšín, Svibice 25 
Český Těšín, Akátová 25 
Český Těšín, Hrabinská 25 
Český Těšín, Moskevská 55 
Karviná Fryštát 65 
Horní Suchá 32 
Dolní Lutyně 20 
Orlová Lutyně 17 
Stonava, Holkovice 18 
Těrlicko 25 
Havířov, Bludovice 25 

celkem okres Karviná 351 
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Okres Frýdek-Místek 
mateřská škola počet dětí 

Bocanovice 3 
Bukovec 22 
Bystřice nad Olší 55 
Dolní Lomná 10 
Hnojník 28 
Košařiska 13 
Hrádek 22 
Jablunkov 75 
Milíkov 21 
Mosty u Jablunkova, Střed 24 
Návsí 23 
Nebory 13 
Oldřichovice 20 
Písek 14 
Ropice 23 
Třinec, Dolní Lištná 25 
Třinec, Konská 14 
Třinec, SNP 45 
Třinec, Štefánikova 24 
Vedryně, Zaolší 8 
Vedryně č. 1 26 

celkem okres Frýdek - Místek 508 
celkem 859 

ZŠ 
Okres KARVINÁ          

 I II III IV V     třídy žáci 

Albrechtice 2 0 3 7 3     1 15 
Český Těšín-Svibice 6 11 9 5 7     3 38 
Orlová-Lutyně 2 3 5 0 3     1 13 
Stonava Holkovice 2 2 2 1 0     2 7 
Těrlicko 2 4 4 4 6     1 20 

celkem 14 20 23 17 19     8 93 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX třídy žáci 

Český Těšín 40 43 20 24 39 31 43 38 32 16 310 
Dolní Lutyně 1 5 3 2 5 2 8 5 4 5 35 
Havířov-Bludovice 4 9 6 8 4 5 6 6 7 6 55 
Horní Suchá 9 12 8 11 6 9 8 10 9 6 82 
Karviná Fryštát 22 21 14 21 16 11 22 17 19 9 163 

celkem 76 90 51 66 70 58 87 76 71 42 645 

Okres Frýdek-Místek 
 I II III IV V     třídy žáci 

Bukovec 5 3 12 6 5     2 31 
Dolní Lomná  3 3 3 4 2     1 15 
Hrádek 5 9 3 5 9     2 31 
Košařiska 3 6 2 5 3     2 19 
Návsí 8 7 3 5 3     2 26 
Oldřichovice 6 6 3 3 4     2 22 
Ropice 6 7 2 1 5     2 21 
Třinec VI 6 8 4 4 9     3 31 
Mosty u Jablunkova 2 3 8 0 2     1 15 
Milíkov 5 3 5 7 2     2 22 

celkem 49 55 45 40 44     19 233 
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 I II III IV V VI VII VIII IX třídy žáci 

Třinec I 10 11 16 11 16 14 21 24 16 9 139 
Bystřice 19 17 16 13 11 20 25 25 17 9 163 
Hnojník 14 11 15 10 8 16 12 15 12 8 113 
Jablunkov 15 16 11 21 6 37 27 42 24 12 199 
Vendryně 14 13 8 8 14 14 12 8 12 8 103 

celkem 72 68 63 55 101 97 114 81 46 46 717 
celkem za okres Frýdek - Místek 121 123 111 103 99 101 97 114 81 65 950 

ZŠ celkem 211 233 185 186 188 159 184 190 152 115 1688 
           

SŠ  

Školy s polským vyučovacím jazykem  

 I II III IV třídy žáci 

Gymnázium Český Těšín 88 83 91 78 12 340 
Obchodní akademie Český Těšín 12 11 8 14 0 (smíšené třídy) 45 

celkem 100 94 99 92 12 385 

- Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (dále jen PC ČT) je přímo 
řízená organizace financovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní činnost 
PC ČT vychází ze Zřizovací listiny Pedagogického centra pro polské národnostní školství 
Český Těšín, z úkolů a dlouhodobých programů ministerstva. Činnost PC ČT v roce 2013 
probíhala v souladu se schváleným plánem jeho hlavních úkolů.  

V roce 2013 pokračovalo PC ČT v následujících oblastech:  

- Podpora menšinového školství - jednalo se především o zajišťování potřeb škol 
a školských zařízení s polským jazykem vyučovacím včetně podpory žáků se speciálně 
vzdělávacími potřebami, vydávání (díky finanční podpoře resortu) a distribuci 
metodických pomůcek - časopisů Jutrzenka (103. ročník) pro první stupeň a Ogniwo 
(69. ročník) pro druhý stupeň základních škol (dále jen „ZŠ“).  

- V roce 2013 vydalo PC ČT Pracovní sešit pro přípravné období výuky českého jazyka 
určený žákům 2. roč. ZŠ s polským jazykem vyučovacím spolufinancovaný z Dotačního 
programu MŠMT Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 
výchovy. Pracovní sešit je přizpůsoben tzv. přípravnému období, ve kterém se žáci 
začínají aktivně seznamovat s českým jazykem, protože do té doby výuka probíhala pouze 
v jazyce polském. 

- Významnou aktivitou PC ČT realizovanou jako resortní úkol ministerstva je práce na 
standardech pro polský jazyk s cílem získat zpětnou vazbu pro kvalitní vzdělávání. 

PC ČT velmi úzce spolupracuje se zřizovatelem a dalšími subjekty v ČR a v zahraničí. Polsko 
je dlouhodobě významným cílem česko-polské spolupráce v oblasti vzdělávání. Proto se 
mnoho aktivit věnuje i těmto otázkám – v rámci přeshraniční spolupráce realizovalo PC ČT 
v roce 2013 česko-polský projekt spolufinancovaný z Operačního programu přeshraniční 
spolupráce ČR-PR 2007-2013 (OP PS ČR-PR) Historie hranicí nekončí-Historia ponad 
granicami. České a polské školy po obou stranách hranice v Euroregionu Těšínské Slezsko-
Śląsk Cieszyński obdrží pracovní listy o společné historii regionu. Další projekt Akcent@com 
spolufinancovaný z OP PS ČR-PR se věnuje otázkám přeshraniční spolupráce a komunikace 
v sousedících jazycích a jeho realizace pokrývá území celé délky česko-polské hranice. 
Projekt bude ukončen v roce 2015. 
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V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se PC ČT věnuje implementaci 
zajímavých českých a polských příkladů dobré praxe. Ve vybraných školách s polským 
jazykem vyučovacím pomáháme s implementací metody prof. Hejného ve výuce matematiky, 
tuto metodu pomáháme propagovat i v Polsku. Naopak, filozofii formativního hodnocení 
jsme přejali od polských kolegů a zavádíme v polských menšinových školách v ČR. 

8.1.3. Romská menšina17 

Ministerstvo přijalo v roce 2012 Aktualizovaný akční plán k výkonu rozsudku D. H. a ostatní 
proti České republice, který byl představen na jednání Výboru ministrů Rady Evropy 
a byl přijat pozitivně. Usnesení k němu bylo schváleno bez pozměňovacích návrhů.  

Podle tohoto plánu ministerstvo zavádí opatření, která efektivním způsobem zabrání 
jakýmkoliv cestám možné diskriminace a umožní přísnější kontrolu a metodické vedení 
na všech stupních poradenského, rozhodovacího a výkonného procesu.  

Opatření v Akčním plánu souvisejí se snahou zajistit všem dětem bez rozdílu rovný přístup 
ke vzdělání tak, jak ho garantuje Ústava ČR i školský zákon.  

Akční plán lze chápat jako administrativní plán ministerstva školství, jehož naplnění spočívá 
zejména v předložení návrhů změn zákonných a podzákonných norem.  

Sedm nejdůležitějších opatření: 

1. Zavést evidenci počtu žáků vzdělávajících se podle „Rámcového vzdělávacího programu 
pro základní školy s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením“ 
(RVP ZV-LMP) - již v roce 2013; 

2. Zjistit počet romských žáků vzdělávajících se podle RVP ZV-LMP; 

3. Zavést supervizi nad diagnostikou a poradenskými zařízeními; 

4. Revidovat diagnostické nástroje (pro diagnostiku LMP); 

5. Upravit vyhlášku ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (č. 73/2005) nejpozději 
od školního roku 2014; 

6. Revidovat přílohu RVP ZV-LMP; 

7. Pravidelně svolávat Stálé fórum nevládních organizací k otázce rovných příležitostí 
ve vzdělávání (proběhla 4 setkání). 

Veškerá shora uvedená opatření ministerstvo přijalo a realizuje s cílem odstranění možných 
nedostatků, které by mohly bránit začlenění romských dětí do integrovaného hlavního 
vzdělávacího proudu. 

8.1.4. Multikulturní výchova 

Problematika multikulturní výchovy, výchovy k respektování lidských práv i výchovy proti 
extremismu, rasismu a intoleranci je integrální součástí rámcových vzdělávacích programů 
(dále jen RVP) základního i středního vzdělávání a jako taková je v rámci kurikulární reformy 
implementována do jednotlivých školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP). Rámcové 
vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný vzdělávací 
obsah a jsou závazné pro tvorbu ŠVP (podrobněji o rámcových vzdělávacích programech – 
viz předchozí zprávy). 

                                                 
17 O vzdělávání romských dětí pojednává samostatný dokument Zpráva o situaci romské menšiny za rok 2013. 
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Do rámcových vzdělávacích programů budou v rozšířenější podobě zařazeny dějiny a kultura 
menšin na území ČR v rámci tzv. cyklických revizí RVP. 

V učivu vzdělávacího oboru Dějepis je důraz kladen na dějiny moderní doby, hlavně 
na 20. století, v jejichž rámci je zařazeno učivo o fašismu, nacismu, o druhé světové válce, 
nacistické rasové a jiné perzekuci, o odboji proti nacismu, o Holocaustu a genocidě Romů. 
V učivu, které vzdělává k demokratickému občanství, jsou následující obsahová hesla: 
politický radikalismus a extremismus, současná česká extremistická scéna a její symbolika, 
mládež a extremismus. Školám se doporučuje také zařazovat do školních vzdělávacích 
programů (ŠVP) v dostatečné míře další závazné průřezové téma Multikulturní výchova. 
Doporučení zveřejněná v uplynulých letech v Souboru pedagogicko-organizačních informací 
pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky a školská zařízení jsou stále platná. Jsou zde např. odkazy na komplexní 
informace o Holocaustu Romů a Židů, které lze získat na odborných seminářích Jak učit 
o Holocaustu nebo v rámci dokumentárního projektu pro žáky Zmizelí sousedé (organizují 
Vzdělávací oddělení Památníku Terezín a Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea 
v Praze). 

Současně je upozorňováno na publikace tzv. popíračů Holocaustu. Ve výuce je potřebné také 
akcentovat téma česko-německých vztahů, včetně objektivních informací o odsunu 
sudetských Němců, poznávat kulturu, jazyk a každodenní život dalších národností a etnik 
žijících v ČR. Žáci by měli být informováni o současných extremistických skupinách mládeže 
(antisemitismus, islamofobie, neonacismus, pravicový a levicový extremismus). Současně 
je však zde upozorněno, že v prostředí škol a školských zařízení i volnočasových aktivit nelze 
uskutečňovat vzdělávání k multikulturní výchově a lidským právům, k nenásilí a toleranci 
pouhým zdůrazněním cizorodých prvků s akcentem na jinakost, neboť pouhé zdůraznění 
odlišnosti může být kontraproduktivní. 

Důležitým informačním, metodickým a komunikačním zdrojem v oblasti multikulturní 
výchovy je metodický portál www.rvp.cz. Činnost metodického portálu www.rvp.cz zajišťuje 
Národní ústav pro vzdělávání v Praze, přímo řízená organizace ministerstvem.  

Ministerstvo má prostřednictvím Národního ústavu pro vzdělávání v Praze zastoupení 
v pracovní skupině při Evropské komisi pro předčasné odchody ze vzdělávání - Thematic 
Working Group on Early School Leaving. Jeho zástupce spolupracuje se zástupcem NNO 
Romodrom, která se zaměřuje na vzdělávání romské menšiny. Činnost pracovní skupiny pro 
předčasné odchody ze vzdělávání je samozřejmě orientována také na národnostní menšiny, ve 
kterých je vyšší podíl lidí s předčasně ukončeným vzděláváním.  

Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky zajišťuje Národní institut dalšího 
vzdělávání (NIDV) v Praze, přímo řízená organizace resortu školství. Důraz je kladen 
především na nabídku pro mateřské školy, kdy děti z národnostních menšin či děti cizinců 
poprvé vstupují do českého vzdělávacího systému. Od školního roku 2012/2013 rozšířilo 
NIDV stávající nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy mateřských a základních škol 
speciálních a základních škol praktických, ale i pro běžné mateřské a základní školy na 
podporu multikulturní výchovy a inkluzívního vzdělávání, mimo jiné i pro práci s dětmi 
a žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, z prostředí národnostních menšin 
a migrantů.  
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8.2. Dotační a rozvojové programy 

8.2.1. Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 

Je plněním nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování 
dotací ze státního rozpočtu na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních 
menšin a na vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy a na 
podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů. Dotační 
program byl v roce 2013 - stejně tak jako v předchozích letech - rozdělen do dvou modulů: 

Modul A - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin 

1. Jazykové vzdělávání dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin 

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

3. Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se zaměřením na kulturní 
tradice a dějiny národnostních menšin a etnik žijících na území České republiky pro 
pedagogické pracovníky (prioritně e-learningová forma). 

Modul B – podpora multikulturní výchovy 

1. Využití podpůrných metod (biografická práce, Sokratovský dialog, multikulturní 
kalendář, práce s příběhy na podporu multikulturní výchovy ve školách, atd.). 

2. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti, žáky, mládež 
a učitele, směřující k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, 
antisemitismu včetně integračních a multikulturních projektů. 

3. Aktivity škol k prezentaci práce svých žáků s multikulturní tématikou (jarmark, školní 
výstavy, školní divadelní představení, multikulturní centra a komunitní střediska, 
projektové dny, atd.). 

Dotační program vztahujícímu se na oba zmíněné moduly byl na rok 2013 vyhlášen ve dvou 
kolech (viz příloha 3). 

V rámci dotačního programu došlo 80 žádostí, z toho výběrovou komisí k podpoře bylo 
navrženo 52 projektů s finanční podporou dotace v částce 15 024 tis. Kč. V modulu A bylo 
podpořeno 16 projektů a 36 projektů bylo podpořeno v modulu B. 

V podpořených projektech byly zastoupeny národnostní menšiny: bulharská, chorvatská, 
maďarská, německá, polská, romská, rusínská, řecká, slovenská, ukrajinská, vietnamská 
a židovská. Vedle těchto vyjmenovaných byly podpořeny projekty s tématikou holocaustu 
a multikulturní výchovy.  

Pod pojmem multikulturní výchova jsou uvedeny projekty, které podporují multikulturní 
výchovu, směřující k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu. 
Problematika holocaustu je vyčleněna zvlášť, protože se jedná o sledovanou oblast. Pro různé 
programy je potřeba mít informace o počtu podpořených projektů v této oblasti. V roce 2013 
byla problematika holocaustu součástí 12 podpořených projektů.  

Nejčastějšími výstupy projektů byly metodické a odborné materiály, semináře a jiné 
vzdělávací akce pro žáky a učitele, návštěvy kulturních akcí v jazyku národnostní menšiny, 
jazykové kurzy pro děti (např. Asociace řeckých obcí), taneční kroužky s poznáváním 
regionálních tradic v zemi původu, vydávání publikací a knížek pro děti v jazyku národnostní 
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menšiny. V rámci podpory výuky slovenštiny byly vytvořeny výukové materiály (formou 
vyprávěných pohádek) na CD pro nejmenší děti v mateřských školách. Svůj význam mají 
i literární soutěže pro žáky např. soutěž Jána Kollára, kdy je rozvíjen jazyk a jazyková 
komunikace v mateřském jazyce, soutěž Lidice pro 21. stoletím, které se zúčastňují i žáci 
např. ze Slovenska, Litvy, Ruska, Rumunska. Smyslem této soutěže je prohloubení si znalostí 
z historie 20. století, hlavně období 2. Světové války spojené s vyhlazením Lidic a Ležáků. 

Cíle stanovené Dotačním programem na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy byly plněny v souladu s vyhlášenými aktivitami. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo i v roce 2013 Program na podporu 
integrace romské komunity (příloha 10), který vyplývá z 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 a usnesení vlády ze dne 13. června 2012 č. 410, o Hlavních oblastech 
státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím dotační program na podporu 
integrace romské komunity v roce 2013. 

Tematické okruhy dotačního programu: 

• Předškolní příprava a včasná péče 

• Podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na základní a střední škole 

• Metodická podpora pedagogických pracovníků a pracovníků školských poradenských 
zařízení 

• Tvorba didaktických materiálů a odborných studií pro potřeby vytváření vzdělávacích 
programů, metod a strategií 

• Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich 
vzdělávací potřeby 

• Podpora informačních a osvětových aktivit zaměřených na předcházení jakémukoli 
diskriminačnímu jednání z důvodu etnicity, národnostní příslušnosti, sociálního 
či ekonomického statutu 

Podpořeno bylo 48 projektů v celkové výši 11 753 392,- Kč (příloha 10).  

8.2.2. Program Podpory sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ  

Program byl v roce 2013 podpořen celkovou částkou 5 607 300,- Kč. Jeho přínos spočívá mj. 
v materiální podpoře žáků a studentů. 

Za období leden až červen bylo podpořeno 130 žádostí jednotlivých škol, a to v celkovém 
finančním objemu 2 447 000,- Kč. Podpořeno bylo celkem 540 sociálně znevýhodněných 
romských žáků a studentů. 

Výsledky programu: Období leden – červen 2013, podle druhu věcného určení dotace (v Kč): 

školné stravné ubytování cestovné školní potřeby celkem 

356 200 613 000 148 300 760 200 569 300 2 447 000 

Výsledky programu: Období září až prosinec 2013 

Celkově bylo podpořeno 160 žádostí jednotlivých škol, a to v celkovém finančním objemu 
3 160 000,- Kč. Podpořeno bylo celkem 740 sociálně znevýhodněných romských žáků a studentů.  

Výsledky programu podle druhu věcného určení dotace (v Kč):  

školné stravné ubytování cestovné školní potřeby celkem 

425 300 696 300 186 200 881 500 970 700 3 160 000 
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8.2.3. Rozvojový program Podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání 
dětí a žáků se znevýhodněním  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně rozvojový program pro 
mateřské školy, základní školy a střední školy, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání 
dětí, žáků se znevýhodněním, podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  

Program je určen na nenárokové složky mezd/platů a motivačních složek mezd/platů 
pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se znevýhodněním. 
Podporuje iniciativu vedení škol v inkluzívním vzdělávání sociálně a zdravotně znevýhodněných 
žáků, kteří by bez této podpory v běžném vzdělávacím proudu obstáli jen velmi obtížně. 

V roce 2013 bylo podpořeno 2 912 pedagogických pracovníků v celkové výši 29 656 630,- Kč. 

8.2.4. Rozvojový program Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty 
se sociálním znevýhodněním v roce 2013 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program ve vzdělávání 
podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na financování asistentů pedagoga pro děti, 
žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 2013. Cílem tohoto rozvojového 
programu je podpořit zřízení pozic asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 
znevýhodněním a v maximální možné míře udržet v hlavním vzdělávacím proudu děti, žáky 
se sociálním znevýhodněním vyžadujícím podporu ve vzdělávání.  

V roce 2013 bylo podpořeno 534 asistentů v celkové výši 94 250 199,- Kč. 

8.2.5. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace 

Odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy již řadu let vyhlašuje 
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. V rámci 
těchto programů jsou 2 programy (1 a 2) určeny jednak pro členy organizací a jednak pro 
neorganizované děti a mládež, se kterými NNO pracují pravidelně, celoročně. Vedle těchto 
dvou programů se vyhlašují i mimořádné dotační programy – v posledních dvou letech je to 
především program na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením. 
Mezi tyto děti a mládež patří nejen děti a mládež z romského etnika, ale děti ze sociálně 
slabých rodin a děti a mládež z ostatních etnických skupin, např. vietnamské děti a mládež. 

V projektech jednotlivých NNO jsou uvedeny aktivity určené co nejširšímu okruhu dětí 
a mládeže, dětem z dětských domovů (DD) po celé republice. Jedná se o aktivity typu: 
multikulturní večery a vernisáže, zájmové kroužky pro děti z DD, soutěže, turnaje, divadelní 
přehlídky, největší soutěž v oboru folku tzv. Folkový kvítek, folklorní festivaly apod. Nejsou 
specifikovány, tzn. není uvedeno, zda se účastní děti a mládež jiného etnika, max. romského. 
Řada NNO provozuje otevřené kluby v sídlištních aglomeracích, kam dochází děti a mládež dle 
zájmu na jednotlivé aktivity, ale ani zde nelze specifikovat účast z různých etnických skupin.  

Při náhodných kontrolách dětských táborů pořádaných NNO, kterým byla poskytnuta státní 
dotace je zjišťováno složení účastníků tábora. Většinou se jedná o děti z ČR, případně romské 
děti, v ojedinělých případech 1-2 děti jiné národnosti – převážně vietnamské, příp. polské. 
Asociace turistických oddílů mládeže a Hnutí Brontosaurus již několik let organizují letní 
tábor pro děti českých předků v Rumunsku. 

Pro oblast práce s neorganizovanými dětmi a mládeží (program č. 2) a mimořádný program 
(inkluze) každoročně resort vyčleňuje částku kolem 33 mil. Kč. 
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9. Právo na rozvoj kultury příslušníků národnostních menšin 

9.1. Právní rámec v roce 2013 

V roce 2013 nedošlo ke změnám právního rámce. Vláda České republiky na svém zasedání dne 
3. července 2013 přijala usnesení č. 530, které za členy Rady jmenuje i zástupce vietnamské 
a běloruské menšiny. Tyto menšiny se mohou v následujícím období ucházet o dotace 
v dotačních programech určených pro zástupce menšin dlouhodobě žijících na území ČR.  

Rovný přístup k poznávání a využívání movitého kulturního dědictví v oblasti muzeí a galerií 
v ČR zajišťuje zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tím, že mj. stanovuje : „Muzeem je instituce, 
která …. umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup bez rozdílu jejich využívání 
a zpřístupňování poskytováním veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla 
dosažení zisku. …“. Dále tento zákon definuje standardy veřejných služeb „Standardem časové 
dostupnosti je zajišťování standardizovaných veřejných služeb poskytovateli v tomto stanovém 
rozsahu a struktuře: ……b) každoroční pořádání muzejních programů, čerpajících ze 
sbírkových předmětů ze sbírky, kterou poskytovatel spravuje, nebo ze sbírkových předmětů 
zapůjčených, nebo z poznatků o přírodě nebo historii, získaných zkoumáním sbírkových 
předmětů nebo předmětů obdobných, nebo výzkumem prostředí, z nějž jsou tyto předměty 
získávány, pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí 
a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, národnostních menšin. 

Ministerstvo kultury prostřednictvím odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí 
a galerií (dále „OMG“) zajišťuje plnění usnesení vlády ze dne 28. 7. 1999 č. 797, které ukládá 
ministrovi kultury zajistit podporu studia a vzdělávacích aktivit v oblasti holocaustu. Ve 
všech materiálech, studiích a dalších aktivitách k této problematice je spolu s holocaustem 
Židů uváděn holocaust Romů. Problematikou se programově zabývají Památník Terezín, 
Muzeum romské kultury a Památník Lidice. 

Pro část organizací v gesci OMG je otázka národnostních menšin jednou z jejich stěžejních 
činností, což je příklad organizací jako Památník Lidice a Památník Terezín a Muzeum romské 
kultury. Jiné organizace jsou pak zainteresovány v této problematice v intencích shora 
specifikovaného zákona, takovou organizací je Slezské zemské muzeum. Konkrétní informace 
k problematice národnostních menšin jednotlivých organizací jsou obsaženy v příloze 6.  

V roce 2013 byla přijata novela nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla 
poskytování dotací na podporu knihoven. Publikována byla jako nařízení vlády č. 113/2013 
Sb., účinnosti nabyla dne 22. května 2013 a explicitně zavedla možnost poskytovat dotace 
provozovatelům knihoven na komunitní činnost knihoven a poskytování služeb pro skupiny 
ohrožené sociálním vyloučením. 

9.2. Finanční podpora kultury národnostních menšin - dotační program 

Ministerstvo kultury vyhlásilo, stejně jako v předcházejících letech, i pro rok 2013 výběrové 
dotační řízení 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.  

V komisi Ministerstva kultury, která posuzuje projekty zaslané do výběrového dotačního řízení 
v programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České 
republice, mají zastoupení národnostní menšiny bulharská, chorvatská, maďarská, německá, 
polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská a ukrajinská.  
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Obsahem projektů, přihlášených do výše uvedeného výběrového řízení, spadajícího do působnosti 
odboru regionální a národnostní kultury, byly umělecké aktivity, kulturně vzdělávací a výchovné 
aktivity, studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic, multietnické kulturní akce 
(směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní 
nesnášenlivosti a xenofobie), dokumentace národnostní kultury.  

Do výběrového dotačního řízení na projekty v programu na podporu kulturních aktivit 
příslušníků národnostních menšin žijících v České republice v roce 2013 se přihlásilo 55 
subjektů s 79 projekty, z nichž 59 projektů obdrželo dotaci ze státního rozpočtu. Celková výše 
finančních prostředků rozdělených v tomto výběrovém dotačním řízení k 31. prosinci 2012 
činila 6 312 000,- Kč, z této částky poskytlo Ministerstvo kultury na realizaci projektu 
Světový romský festival KHAMORO 2013 dotaci ve výši 800 000,- Kč.  

V příloze 4 jsou uvedeny částky včetně navýšení a vrácení nevyužitých finančních prostředků 
(stav k 5. únoru 2014), celkem 6 295 735,- Kč. 

9.3. Kulturní aktivity v roce 2013 podle národnostních menšin 

- Bulharská 

Ve výběrovém dotačním řízení byla podpořena občanská sdružení: Pirin, Zaedno 
a Vazraždane, která se podílela především na zachování tradic bulharské kultury.  

Pirin se v projektu Uchování bulharských lidových tradic a tanců zaměřuje prostřednictvím 
činnosti souboru na bulharské lidové tance, uchování, rozvíjení a prezentaci bulharských 
kulturních tradic. 

Cílem sdružení Zaedno bylo zachování a popularizování bulharských kulturních tradic 
a jazyka mezi příslušníky menšiny, dětmi a mládeží, ale i seznámení široké veřejnosti s těmito 
tradicemi. Projekt Zachování bulharského jazyka, kultury a lidových tradic obsahuje kulturní, 
informační, vzdělávací a zábavné akce s bulharskou a multikulturní tematikou. 

Vazraždane uspořádalo Dny bulharské kultury, jejichž cílem je prezentace bulharské kultury 
v České republice. Smyslem akcí bylo seznamování nejširší veřejnosti s tradiční bulharskou 
slovesnou, taneční a hudební kulturou. Cílem projektu Klub Vazraždane bylo prostřednictvím 
klubové činnosti uchovat a rozvíjet bulharské tradice, prezentovat bulharskou kulturu, zlepšit 
vzájemnou informovanost a komunikaci mezi menšinou a majoritní společností. 

- Chorvatská 

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR obdrželo dotaci na pokračování dokumentace 
chorvatské národnostní menšiny na území České republiky. Cílem bylo získání archivních 
materiálů, jež poslouží jako studijní materiál pro badatele, ale i jako součást sbírek 
připravovaného muzea. neméně důležité je pro další generace natáčet a zpracovávat 
rozhovory s pamětníky, které lépe přibližují a popisují osudy Moravských Chorvatů. 
Podpořen byl též 22. Chorvatský kulturní den, který je nejvýznamnější aktivitou chorvatské 
komunity v ČR. Cílem je zejména umožnit setkávání příslušníků menšiny, prohlubovat zájem 
o tuto tematiku u mladších příslušníků komunity, informovat majoritní společnost 
o Moravských Chorvatech a jejich dějinách.  

- Maďarská 

Svaz Maďarů žijících v českých zemích vyvíjí již řadu let rozsáhlou kulturní činnost. 
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. Pokračovala 
realizace projektu Kulturní, informační a dokumentační činnost maďarské menšiny v ČR, 
zaměřená na zachování jazykové a národnostní kultury, poznání a rozvíjení vzájemných česko 
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– maďarských kulturních vztahů, uspokojení svých specifických kulturních potřeb a též 
přiblížení kulturních hodnot maďarského národa českým spoluobčanům. 

- Německá 

Občanská sdružení se zaměřují v rámci svých projektů především na tradiční lidovou kulturu 
německé menšiny na našem území – např. Kulturní sdružení občanů německé národnosti, 
Sdružení Němců, regionální skupina Hřebečsko a Svaz Němců – region Chebsko.  
Kulturní sdružení občanů německé národnosti se v projektu Kulturní a společenské aktivity, 
zachování a rozvoj kultury německé menšiny v ČR zaměřilo na celoroční činnost občanského 
sdružení, kontakt se základními organizacemi v regionech, společné akce v Praze, přednášky, 
pietní akty u památníků, výlety a setkání s krajany doma i v zahraničí. Pěvecký sbor 
Heimatchor v Kraslicích se věnoval nastudování písní v místním krušnohorském nářečí, 
vystupoval převážně v Karlovarském kraji a v blízkém německém pohraničí. 
Projekt Hudba a kultura spojuje – 19. ročník Dnů česko-německé kultury, který předložilo 
Sdružení Němců, regionální skupina Hřebečsko, navazuje na předchozí úspěšné akce a je 
vyvrcholením celoroční činnosti občanského sdružení. Projekt nabízí velkou škálu programů 
– výstavy, přednášky, hudební, pěvecké a taneční vystoupení, koncerty, dle možnosti ve 
spolupráci s Goethe institutem v Praze také divadelní představení a programy pro mládež. 
Hlavní náplní projektu Vandrující Chebští muzikanti, jehož realizátorem je Svaz Němců-region 
Chebsko, je zachování kultury Chebanů (Egerländer) a její seznámení se širokou veřejností, což 
přispívá k odstraňování předsudků a seznámení s touto kulturou českých Němců. 
Spolek přátel Šumavy, Větřní, v projektu Kulturní den německé menšiny 2013 se zaměřili na 
setkání v Horní Plané v Centru Adalberta Stiftera. Odpolední část se týkala kulturního 
programu, zaměřeného na písně, povídky a též básně šumavských autorů. 
Velké kulturní setkání německých svazů v České republice patřilo opět mezi největší kulturní 
akce občanů německé národnosti. Jedná se o každoroční setkání regionálních svazů, 
organizované v Praze Shromážděním Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jednalo se 
o setkání všech německých svazů v České republice, o kulturní prezentaci svazů, které 
celoročně působí v jednotlivých regionech ČR. neméně důležitým prvkem projektu je 
prezentace německé menšiny veřejnosti a vzájemné setkání nejen mezi sebou, nýbrž 
i partnerskými institucemi a dalšími hosty. 

- Polská 

Polský kulturně osvětový svaz v ČR (PZKO) každoročně realizuje projekt Kulturně-
společenské aktivity PZKO a též Tradiční lidová kultura, jubileum, dokumentační 
a informační činnost PZKO. Cílem je popularizace, zviditelnění a propagace polské místní 
mládežnické hudební scény, aktivizace a integrace mládeže a střední generace z řad polské 
národnostní menšiny, udržování, uchovávání a rozvíjení tradic polské menšiny, prohloubení 
a posílení její identity, pečovat o kulturní a vzdělanostní vyžití polské národnostní menšiny, 
aktivní prezentace, vědecké zkoumání a publikování s cílem informování nejširší veřejnosti. 
Kongres Poláků v ČR se v projektu Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR zaměřuje na 
dokumentační a prezentační činnost. Dokumentační centrum shromažďuje, zpracovává 
a zpřístupňuje předměty archivní, knižní i muzejní povahy a poskytuje informace vztahující se 
k minulosti a současnosti Těšínského Slezska. Základním cílem projektu Takoví jsme 
2013/Tacy jesteśmy 2013 je vytváření možností kulturního vyžití občanů polské národnosti, 
především žijících na Těšínsku, ale i v jiných oblastech České republiky (Praha, Brno, Ostrava). 
Jde o aktivní zapojení prostřednictvím pořádání nebo zúčastňování se jednotlivých kulturních 
akcí, seminářů, přednášek, workshopů, nebo pasivně, díky prezentaci projektu v jednotlivých 
partnerských médiích. Projekt má 2 fáze: tvořit monitoring akcí pořádaných různými 
organizacemi ve vztahu k polské menšině – kulturní akce: semináře, přednášky, workshopy, 
různé polsko-české dílny, např. divadelně-filmové dílny v Těšínském divadle, fotografické 
dílny. Druhá fáze vyvrcholila Galakoncertem v Českém Těšíně, jehož účastníci se mohli 
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seznámit s komplexním průřezem výsledků činnosti v jednotlivých oblastech kultury. 
Pravidelnou činnost vyvíjejí pěvecké sbory občanských sdružení Polské umělecké sdružení Ars 
Musica z Českého Těšína, Polský pěvecký soubor Hutnik, působící při Občanském sdružení 
uměleckých a zájmových aktivit v Třinci a též Polské pěvecké sdružení Collegium Canticorum 
z Českého Těšína. Cílem projektů je vytvoření dobrých podmínek pro udržení stávající vysoké 
umělecké úrovně a koncertních aktivit souborů, pořádání kulturních a uměleckých akcí. 
Pravidelnou Výstavu polské knihy spojenou s doprovodnými literárními akcemi pořádá 
Sdružení přátel polské knihy v Českém Těšíně. Při této akci nejde jen o seznámení 
návštěvníků s nejnovější knižní produkcí polských nakladatelství, ale součástí jsou 
i doprovodné akce, např. setkání s autory. Projekt Ja czytam tobie a ty mnie/ Já čtu tobě a ty 
mně – 2013 je zaměřen na popularizaci čtenářství dospělé i dětské populace v prostředí 
Těšínského Slezska, realizován formou autorských setkání, kterých se účastní rodiče s dětmi. 
Mezinárodní přehlídku lidových kapel a folklorních souborů opět organizovalo občanské 
sdružení Górole, folklorní soubor z Mostů u Jablunkova. Cílem akce je setkání mladých lidí 
různých regionů, států, národností, vzájemné poznávání kultury, ukázat široké veřejnosti, jak 
lze pracovat s mládeží. Toto občanské sdružení zorganizovalo též Přehlídku amatérských 
divadelních souborů hrajících nářečím. Prostřednictvím divadelní prezentace je šířeno 
u místního obyvatelstva pozitivní vnímání nářečí. 
Sdružení polské mládeže v ČR opět pořádalo Dny studentské kultury, jejich cílem je 
prezentace činnosti mládeže polské národnosti a prezentace studentské tvorby žáků a studentů 
z celého Euroregionu Těšínské Slezsko. Projekt INDEPENDENT.PL - setkání s polskou 
nezávislou kulturou se zaměřuje na prezentaci polské nezávislé kultury v podání umělců 
polské národnostní menšiny žijící v ČR a umělců z Polska. Cílem je obohacovat účastníky 
projektu (mládež, dospělí, Češi a Poláci) o současnou polskou kulturu, prezentovat současnou 
polskou kulturu v českém prostředí.  
Macierz Szkolna w Republice Czeskiej, Matice školská v ČR uspořádala XIII. Festival dětské 
písně, za účasti dětí a mládeže ze základních a středních škol s polským vyučovacím jazykem. 

- Romská 

Občanské sdružení Slovo 21 organizovalo již tradiční Světový romský festival KHAMORO 
2013. Festival je realizován od roku 1999 s hlavním cílem prezentovat rozmanitost romské 
kultury z celého světa a zlepšovat soužití romské minority a majoritní společnosti. Festival 
nabídl koncerty tradiční romské hudby, gypsy jazzu a současné hudby, defilé účinkujících, 
výstavy, odborné semináře. 

- Rusínská 

Folklorní soubor Skejušan předložil projekt Zájmové kulturní – mimoumělecké aktivity: Naše 
kořeny – Naše dědictví. Soubor udržuje a uchovává lidové tradice a zvyky rusínské menšiny. 
Prezentoval je v roce 2013 např. v rámci programu Domovina, který je součástí 
Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. 

- Ruská 

Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR se v projektu Kulturně – společenská činnost 
Ruské tradice v roce 2013 zaměřilo především na koncerty, přednáškové cykly a besedy. 
Pozornost byla věnována akcím k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 
Pokračovala činnost divadelního souboru Krásný sarafán, a též pravidelné aktivity, pořádané 
pro příslušníky ruské menšiny a ostatní veřejnost. 

- Řecká 

Občanské sdružení Asociace řeckých obcí v ČR v rámci projektu Kulturní činnost řecké 
menšiny v ČR umožňuje příslušníkům řecké menšiny zachovat jazykovou a národní kulturu, 
aktivně užívat řecký jazyk, uchovávat a dokumentovat tradice a zvyky své vlasti a informovat 
nejširší veřejnost o kulturním dění v organizaci. Zorganizovalo i 8. řecký festival 2013 
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v Ostravě. Cílem bylo představit to, co řečtí krajané dokázali za uplynulých 65 let v oblasti 
kultury vytvořit a ukázat i současný život řecké komunity v České republice. 
Cílem projektu Zachování a rozvoj kultury řecké menšiny v České republice, který opakovaně 
předložilo občanské sdružení Lyceum Řekyň v ČR, je rozvoj řecké menšiny na území České 
republiky, péče o kulturní dědictví, zachování lidových tradic a zabezpečení celoroční 
činnosti. Reprezentantem tradičního tanečního umění uchovávaného v diaspoře Řeků na 
území ČR je taneční soubor Lycea Řekyň v ČR. V repertoáru souboru jsou tance 
z národopisných oblastí celého Řecka, kterým odpovídá i krojové vybavení. 

- Slovenská 

Slovensko-český klub tradičně organizoval Dni slovenskej kultúry po Českej republike, je 
tradiční a největší slovenskou kulturní aktivitou na území ČR. Jedná se o rozsáhlý cyklus 
festivalů, který přináší kulturu do různých regionů ČR.  
Obsahem projektu Komplexný program kultúrnych aktivít slovenskej národnostnej menšiny 
v ČR je systematická a vzájemně provázaná tvorba a realizace vlastních uměleckých aktivit 
slovenské národnostní menšiny v ČR ve všech uměleckých oblastech. 
Slovenské sdružení Limbora, Folklorní sdružení PÚČIK a Folklorní soubor Šarvanci se 
dlouhodobě zaměřují na tradice a zvyky slovenského lidu uchované v lidových písních a tancích.  
Cílem projektu Dětské soubory Limborka a Malá Limborka v roce 2013, který předložilo 
Slovenské sdružení Limbora, je zabezpečení umělecké činnosti slovenských dětských 
folklorních souborů Limborka a Malá Limborka, uchovávání a tvorba programových pásem, 
zabezpečení základních uměleckých, materiálních a prostorových podmínek pro existenci 
daného subjektu a jeho složek. Projekt Slovenské sdružení Limbora v roce 2013 má stejné cíle 
jako předchozí projekt, s tím, že se jedná o soubor dospělých Limbora. 
Folklorní sdružení PÚČIK v rámci projektu Taneční dílna pro malé i velké každoročně 
připravuje pro své členy z dětského folklorního souboru i z dospělého souboru, ale i pro 
zájemce z řad široké veřejnosti v době jarních a podzimních prázdnin taneční dílnu. Na této 
dílně se pod vedením zkušených tanečních pedagogů a choreografů učí tance z různých 
regionů Slovenska. Cílem projektu Tradície a zvyky slovenského ľudu uchované v ľudových 
piesňach a tancoch je pokračování souboru ve sběru a zpracování zapomenutých slovenských 
lidových písní, vyhledávání starých tanců a zvyků, které jsou málo známé, choreograficky je 
zpracovat a v jevištní podobě je prezentovat divákům v ČR, SR i ve vzdálenějším zahraničí. 
Folklorní soubor Šarvanci se v projektu Pravidelná činnost souboru v roce 2013 zaměřil na 
pravidelnou činnost směřující k zajištění hlavní souborové náplně a cílů. Zahrnuje pravidelné 
nácviky 3 souborových složek, nepravidelná víkendová soustředění, workshopy s tanečními 
pedagogy, hudebními a pěveckými odborníky. Předvánoční večer slovenského folkloru 
zahrnuje hudebně taneční představení FS Šarvanci a dalších pozvaných hostů a též školu 
tance pro širokou veřejnost. Cílem je předvést veřejnosti výsledky celoroční práce souboru 
a také umožnit účastníkům naučit se základy lidového tance vybraného regionu. 
Na divadelní tvorbu byla zaměřena činnost Černé labutě o. s., účelem je podpora česko-slovenské 
vzájemnosti, podpora vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit Slováků žijících v ČR. 
Sdružení uspořádalo přehlídky Černá labuť 2013 a Májový prelet nad Prahou. V rámci projektu 
Černá labuť 2013 probíhala činnost Filmového Artklubu Černá labuť, diskusní salony a semináře. 
Májový prelet nad Prahou uspořádala komunita mladých Slováků v Praze jako svůj samostatný 
komunitní festival s kulturním programem a společenskými setkáními s cílem prezentovat své 
akce i mezi těmi, kteří své místo v Praze a komunitním životě teprve hledají.  
Jánošíkov dukát, občanské sdružení, pořádalo Medzinárodný festival slovenského folklóru 
v ČR - Jánošíkov dukát, který se konal tradičně v areálu Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 2013 proběhl již XV. ročník. Cílem festivalu je rozvíjet 
pozitivní vztah (hlavně mladých lidí) k tradiční lidové kultuře svého národa, podněcovat 
tvořivé schopnosti aktivistů folkloru žijících a působících v ČR. Vytvořit prostor pro rozvoj 
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spolupráce a výměnu zkušeností mezi folklorními soubory z různých zemí, obeznámit širokou 
veřejnost s prací folklorních souborů, které rozvíjejí a uchovávají slovenské lidové umění. 
Součástí festivalu jsou i ukázky tradičních řemesel. 
Obsahem projektu Kvarteto, který realizoval Slovenský literárny klub v ČR, byly 
komponované literárně-hudební večery k výročím slovenské literatury v ČR. Projekt Živá 
dielňa slovenských spisovateľov je zaměřen na slovenské spisovatele žijící v ČR, s důrazem 
na mladé autory a klubovou scénu. 
Obec Slovákov v ČR realizovala projekt Kultúrne aktivity v OS v ČR, Cena Mateja Hrebendu 
2013, přispívající k formování vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a Slováky. V roce 
2013 se konal 15. ročník. Cílem projektu je uchování kultury a jazyka slovenské menšiny 
v ČR a rozvíjení vzájemných vztahů s majoritní společností prostřednictvím tradičního cyklu 
besed s osobnostmi kultury, vědy a umění z ČR a SR. Statut Ceny Mateja Hrebendu 
stanovuje, že jejími držiteli se stávají každým rokem dvě významné osobnosti, po jednom 
z České republiky a Slovenské republiky, jejichž životní postoje a práce tvoří výrazný přínos 
k rozvoji vzájemnosti mezi Čechy a Slováky a k formování vzájemně prospěšných vztahů 
mezi ČR a SR. Projekt Kultúrně aktivity v Regionálnych obciach Slovákov v ČR – Cyklus 
besied Kluby Koreňov se týká kultury a jazyka slovenské menšiny v ČR, rozvíjení 
vzájmenosti s majoritní společností prostřednictvím tradičního cyklu besed s osobnostmi 
kultury, vědy a umění z ČR a SR. 
Slovensko-česká společnost oslavila 5. výročí. Uspořádala slavnostní kulturní program 
a výstavy pro členy OS, zakládající členy, pro příznivce slovenské kultury v ČR. Cílem bylo 
připomenout široké veřejnosti existenci, činnost a význam slovenského spolku v ČR. 
Etnická asociace Etnica zorganizovala 15. ročník mezinárodního festivalu národnostních 
menšin a etnik Praha srdce národů. Jedná se o multietnickou akci, která se stala součástí 
pražského kulturního dění. Na festivalu účinkují soubory z ČR i ze zahraničí. Spolupořadateli 
jsou i další národnostní spolky v ČR. 

- Srbská 

Srbské sdružení sv. Sáva se zaměřilo na kulturní a společenské aktivity zaměřené na uchování 
a rozvoj srbských tradic, prezentaci srbské kultury v rámci VI. Dnů srbské kultury v Praze. 
Jedná se o bienální akci, která se skládá ze 14 jednotlivých akcí (koncerty, výstavy, 
přednášky, básnické večery, prezentace knih a jednodenní konference). 

- Ukrajinská 

Občanské sdružení Ukrajinská iniciativa v České republice realizovalo projekt Dny ukrajinské 
kultury v ČR, jehož cílem bylo prezentovat především kulturní činnost ukrajinských souborů 
v ČR. Udržují kulturu a tradice Ukrajinců žijících v ČR, nabízejí majoritní společnosti 
přehled aktivit ukrajinské národnostní menšiny, jsou společným počinem různých 
ukrajinských sdružení a aktivních zájmových kroužků v ČR. 
Hlavní náplní činnosti Sdružení Ukrajinců a přátel Ukrajiny jsou hudební aktivity. V rámci 
sdružení aktivně vystupuje Sbor sv. Vladimíra. Udržuje staroslověnské cyrilometodějské 
tradice duchovní tvorby, zachování tradiční hudební ukrajinské kultury, a zvyky ukrajinské 
národnostní menšiny a prezentuje hudbu ukrajinských hudebních skladatelů. Projekt zahrnuje 
nácvik a provedení repertoáru pěveckého sboru v oblasti lidové a duchovní tvorby. Spolková 
činnost SUPU se obsahově týká organizací přednášek, diskusí, výstav, programů pro děti 
a mládež, seniory, připomenutí významných osobností, výročí. Cílem je udržování lidových 
tradic, zvyků, jazyka, zprostředkování nových poznatků z kultury, literatury a historie. 

- Židovská kultura 

V roce 2013 nebyl oceněn žádný projekt, týkající se židovské kultury. 

Činnost speciálně zaměřenou na národnostní menšiny vyvíjejí zejména tyto státní příspěvkové 
organizace v působnosti ministerstva kultury (Odbor muzeí a galerií): Národní muzeum, 
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Památník Terezín, Muzeum romské kultury, Památník Lidice (s rozšířenou správou na NKP 
Ležáky a KP Lety) a Slezské zemské muzeum v Opavě. Přehled jejich činnosti uvádí příloha 6. 

- Multietnické kulturní akce 

K pravidelným multietnickým akcím patřily 43. Slezské dny, které v Dolní Lomné opět 
pořádala Matice slezská. Občanské sdružení Etnická asociace ETNICA uspořádalo 15. ročník 
mezinárodního festivalu národnostních menšin a etnik Praha srdce národů. Festival se stal 
součástí pražského kulturního dění.  

XV. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Jackové dětem“ zorganizovalo v Jablunkově 
Sdružení členů a přátel folklorního souboru Jackové. 

V rámci 68. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013, který pořádá 
Národní ústav lidové kultury, se konal pořad národnostních menšin pod názvem Domovina. 
Pořad je scénickou prezentací kultury národnostních menšin žijících v České republice. 

Turistické informační centrum města Brna bylo organizátorem festivalu Babylonfest 2013 – Dny 
brněnských národnostních menšin. 

9.4. Podpora příslušníků národnostních menšin v resortu kultury – jiné odbory 

Ve výběrových řízeních odboru umění, literatury a knihoven, resp. oddělení umění (dále 
OULK/U), jsou poskytovány dotace na podporu různých kulturních projektů. Tyto dotace, byť 
se problematiky národnostních menšin netýkají přímo a nejsou primárně určeny na podporu 
národnostních menšin či jejich integrace, ve svých důsledcích přispívají ke zlepšení situace 
národnostních menšin v České republice, především v oblasti přístupu jejich příslušníků ke 
kultuře a naopak i k poznání kultury těchto národnostních menšin. Dotacemi v oblasti 
profesionálního umění jsou, mimo jiné, financovány aktivity, které podporují kulturní dialog 
a poznávání kultur národnostních menšin. Lze uvést například dotaci na festival Colours of 
Ostrava (890 tis. Kč). Pokud jde o přístup příslušníků národnostních menšin žijících v České 
republice ke kultuře jejich vlastního národa, lze namátkou zmínit, že OULK/U poskytuje 
každoročně dotaci na celoroční činnost Těšínského divadla v Českém Těšíně, které má vedle 
české scény i scénu polskou. V roce 2013 byla poskytnuta dotace ve výši 1,6 mil. Kč. 

Je nutno zdůraznit, že tyto akce přispívají k tomu, aby příslušníci národnostních menšin a romské 
menšiny nebyli ohroženi sociálním vyloučením ve smyslu § 3 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb.; 
rovněž tak – slovy zákona č. 108/2006 Sb. – tyto akce přispívají k sociálnímu začleňování 
příslušníků národnostních menšin (pokud jsou již v situaci sociálního vyloučení). Konkrétně 
v souvislosti s romskou menšinou a podporou její integrace lze zmínit třeba dotaci, již OULK/U 
poskytlo v roce 2013 na celoroční výstavní činnost realizovanou v kostele sv. Antonína 
Paduánského v Sokolově (dotace činila 90 tis. Kč), výstavy jsou hojně navštěvovány i romskou 
menšinou, mimo jiné i díky tomu, že není vybíráno vstupné. Tento projekt tak napomáhá tomu, 
aby příslušníci romské menšiny (jež je v Sokolově silně zastoupená), nebyli sociálně vyloučeni, 
případně se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. sociálně začlenili.  

Oddělení literatury a knihoven 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 2011 – 2015 vyhlašuje dotační řízení Knihovna 21. století, 
určené knihovnám evidovaným dle knihovního zákona a občanským sdružením, jejichž 
hlavním účelem je knihovnická a informační činnost nebo jejich podpora. Jedním z jeho 
okruhů je podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců. 

Dotace jsou poskytovány na nákup literatury v jazycích národnostních menšin a na akce, 
seznamující s jinými kulturami. 

Přehled dotací odboru umění/oddělení literatury a knihoven je uveden v příloze 8. 
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Odbor církví vyhlásil pro rok 2013 konkurs na podporu významných kulturních aktivit církví 
a náboženských společností a konkurs na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-
kulturních aktivit občanských sdružení. V rámci těchto konkursů jsou podporovány aktivity 
zvyšující informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných 
církví a náboženských společností. 

Žádný z dotovaných projektů nebyl výhradně zaměřen na podporou národnostních menšin, 
ale mohlo dojít k nepřímé podpoře i těchto aktivit.  

Odbor církví finančně podpořil některé kulturní aktivity dotýkající se židovské komunity – 
zde však ve smyslu náboženské skupiny, nikoli národnostní menšiny. 

Přehled těchto akcí je uveden v příloze 5. Informace o podpoře výzkumného úkolu ze strany 
odboru výzkumu a vývoje je uvedena v téže příloze. 

Dotační politika odboru mezinárodních vztahů nerozlišuje mezi projekty příslušníků 
národnostních menšin a projekty jiných subjektů. Nicméně v rámci Měsíce české a slovenské 
kulturní vzájemnosti získal žadatel Slovensko – česká společnost, Praha, na projekt Česko – 
slovenské dny v Plzni dotaci ve výši 40 000 Kč. 

9.5. Dotační program ministerstva kultury na podporu integrace příslušníků romské menšiny 

Do výběrového dotačního řízení na podporu integrace příslušníků romské menšiny 
se přihlásilo celkem 34 žadatelů s 40 projekty. Většina žadatelů měla status občanských 
sdružení, ale zúčastnily se i církevní organizace, obecně prospěšné společnosti a společnosti 
s ručením omezeným. Celkem bylo podpořeno 22 projektů od 19 žadatelů, přičemž byla 
rozdělena částka 1 236 000,- Kč. 

V rámci programu na podporu integrace příslušníků romské menšiny byl ještě účelově 
navýšen rozpočet Muzea romské kultury o částku ve výši 224 000,- Kč na projekt 
Doprovodné audiovizuální aktivity pro veřejnost do Stálé expozice muzea.  

Celkem byl program na podporu integrace příslušníků romské menšiny podpořen částkou 
1 460 000 Kč. Přehled dotací v programu na podporu integrace příslušníků romské komunity 
uvádí příloha 9. 
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10. Právo na rozšiřování a přijímání informací v jazyce národnostní menšiny 

10.1. Veřejnoprávní média 

○ Český rozhlas 

Veřejnoprávní Český rozhlas vysílá dlouhodobě jednou týdně pro romskou národnostní 
menšinu hodinový pořad O Roma vakeren (v sobotu od 20:05 do 21:00 hod.), který přináší 
zprávy a reportáže z aktuálních událostí, seznamuje s romskou historií, literaturou, kulturou 
a informuje o Romech v zahraničí. Připravuje jej šest romských redaktorů redakce vysílání 
pro menšiny. Pořad reprízují regionální stanice Českého rozhlasu. 

Obdobně je devíti slovenskými redaktory stejné redakce připravován pro slovenskou menšinu 
pořad Stretnutie, který je vysílán vždy v neděli od 20:05 do 21:00 hod.; náplň pořadu je 
obdobná jako v romském vysílání a stejně tak jej reprízují regionální ČRo. 

Na stanici Leonardo Českého rozhlasu realizovalo občanské sdružení slovenské menšiny Bona 
Fide hodinový pořad Džavotanie (Rozprávanie po slovensky o Slovensku a Slovákoch), jenž byl 
podpořen dotačním programem Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin. Pořad o měsíční periodicitě byl převeden na stanici BBC Zet. 

Veřejnoprávní Český rozhlas vysílá tedy následující pořady: 

- Slovenština: 

STRETNUTIE zpravodajsko-publicisticko-kulturně společenský magazín 
Četnost vysílání: 2 x týdně, PO a ST; 15 minut na všech regionálních okruzích; 1 x týdně NE; 55 

minut na celoplošné stanici Radiožurnál 

- Polština: 

KWADRANS zpravodajsko-publicisticko-kulturně společenský magazín v polštině 
Četnost vysílání: 5 x týdně 25 minut PO až PÁ na regionálním okruhu Ostrava  

- Němčina: 

SOUSEDÉ publicisticko-kulturně společenský magazín v němčině 
Četnost vysílání: 1 x týdně PÁ 15 minut na všech regionech 

- Romština: 

O ROMA 
VAKEREN 

publicisticko-kulturně-společenský magazín pro Romy, vysílá se částečně 
v romštině, jinak v češtině 

Četnost vysílání: 2 x týdně ÚT a ČT 15 minut na všech regionech; 1 x týdně SO 55 minut na 
celoplošném Radiožurnálu  

○ Česká televize 

Z pořadů veřejnoprávní České televize (menšinové jazyky chráněné zvláštním režimem Charty) 

- Romština 

Cykly: 

ROMAŇI LUMA Romský svět; magazín o životě v Česku očima romských reportérů 
Vysílání: 1x týdně v roce 2011 a 2012; stopáž 5 minut 
 

PTÁČATA šestnáctidílný dokument o dětech z okraje společnosti jejich vlastním pohledem 
Vysílání: 1x týdně v roce 2012 
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ROMOVÉ 
V EVROPĚ 

devítidílný cyklus evropských televizí odhalující kontrasty mezi životem Romů 
na různých místech starého kontinentu 

Vysílání: reprízy 2x týdně v roce 2011 
 

KHAMORO záznamy závěrečných koncertů Světového romského festivalu 
Vysílání: roční periodicita, v roce 2011 odvysílána premiéra a tři reprízy, v roce 2012 

jedna premiéra, 1 repríza. 
 

DĚTI OKAMŽIKU  cyklus medailonů romských osobností 
Vysílání: 2x týdně, 5 dílů, 20 minut; rok 2013 
 

MIRE BALA 
KALE HIN 

romské pohádky 

Vysílání: 4x 10 minut, rok 2012 

Jednotlivé pořady: 

ROM_ID srovnání osudů tří mladých lidí žijících ve třech různých zemích Evropy; český 
dokument 

Vysílání: stopáž 60 min., vysílání 5x v roce 2011 a 2012 
 

GIPSY SPIRIT dokument 
Vysílání: 52 minut, rok 2013 

- Slovenština 

SLOVENSKÉ POŘADY V PŮVODNÍM ZNĚNÍ, např. filmy (Sedím na konári a je mi 
dobre), seriály (Nesmrtelní, Straty a nálezy, Alžbetin dvor, Sváko Ragan) nebo zábavná talk 
show (Ktosi je za dverami). 

Dále pořady České televize, do kterých jsou zvány OSOBNOSTI ZE SLOVENSKA (Před 
půlnocí, Hyde Park, Studio 6, Studio). 

- Němčina 

Některé zahraniční dokumenty, hudební díla a filmy jsou opatřovány OTEVŘENÝMI 
TITULKY a vysílány v původním znění (v němčině např. film Adamova jablka - 2013, opery 
La Traviata, Bludný Holanďan - 2013, dokumenty V Berlíně nebo Den, kdy byl zavražděn 
Theo van Gogh – 2011 nebo Bílá vrána - 2013). 

Němčinu si diváci mohou zvolit od roku 2013 i v rámci DUÁLNÍHO JAZYKOVÉHO 
VYSÍLÁNÍ – např. v dokumentech Disco a atomová válka, Káva, mléko a cukr, Modrý zázrak 
v souostroví Raja Ampat, Bikini - ráj v zakázané oblasti, Edward a George - dva bratři, jeden 
trůn nebo Medvíďata sama v lese; dále v dokumentárním cyklu Americké národní parky, 
v seriálu pro děti Dům plný zvířátek, ve filmech Polda a vesničanka nebo Plamen a citron. 

- Polština 

Do jara 2012 byl 1x týdně vysílán v česko-polské mutaci magazín HRANICE DOKOŘÁN - 
ROZMÓWKI POLSKO-CZESKIE - týkající se česko-polského příhraničí, stopáž 25 minut. 

V polštině se vysílaly do září 2013 i zprávy vždy v pátek jako pětiminutová součást Událostí 
v regionech. Z důvodu redesignu a sjednocení pořadu napříč studii bylo toto polské 
zpravodajství (v polském jazyce) převedeno pod pořad ZAJÍMAVOSTI Z REGIONU, 
vysílaný v neděli v 6:00 a s dostupností i na i-vysílání ČT. 18 

                                                 
18 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000043-wiadomosci-w-jezyku-polskim/ 
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Každý týden se vysílá jeden díl o stopáži 5 až 7 minut. 

K otázkám národnostních, národních a etnických menšin, a to částečně i v jazyce těchto 
minorit (tj. buď s titulky, nebo s výběrovým komentářem v češtině) vysílá nebo vysílala 
Česká televize další cykly, které se váží v jednotlivých dílech nebo reportážích k problematice 
různých menšin, a to buď v dílech věnovaných jedné minoritě, nebo jejich kombinaci: 

BABYLON dlouhodobý cyklus ČT – rok 2011, 2012 a 2013 
Vysílání: týdenní či vícedenní periodicita, stopáž 15 resp. 25 minut 
 

DOMOV VE STŘEDU EVROPY 
Vysílání: 13dílný cyklus, rok 2012, 1x týdně, 8 minut 
 

SETKÁVÁNÍ 
Vysílání: 14denní periodicita v roce 2011, 1x týdně v roce 2012, stopáž 10 minut 
 

CITY FOLK 
Vysílání: více dní v týdnu v roce 2011 a 2012, stopáž 25 minut 
 

CIZINCI U NÁS 
Vysílání: šestidílný dokument, 3x v týdnu v roce 2011, stopáž 30 minut 
 

CIZINEC JE NAŠINEC 
Vysílání: 14denní periodicita, rok 2013, stopáž 25 minut 
 

HRANICE BEZ HRANIC 
Vysílání: 1x týdně, rok 2012 a 2013, stopáž 25 minut 
 

NÁRODNOST V PUBERTĚ 
Vysílání: třídílný, vysíláno 16x stopáž 25 minut; v roce 2012 
 

KOSMOPOLIS 
Vysílání: 1x týdně, rok 2011 a 2012, stopáž 25 minut 

10.2. Dotační program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 

V rámci programu Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních 
menšin je realizována podpora vydávání periodického tisku a výroba programů pro 
rozhlasové nebo televizní vysílání v jazycích národnostních menšin, pokud jsou tato periodika 
či vysílání určeny pro šíření na území České republiky a nejsou-li tyto činnosti vykonávány za 
účelem dosažení zisku. Média napomáhají šíření informací a posilují etnické vědomí 
příslušníků národnostních menšin na území České republiky. Zároveň je tak i snižováno 
přesvědčení, že národnostní menšiny mají jen omezenou možnost rozvoje vlastního jazyka 
a že je na ně vytvářen jakýsi nátlak směřující k asimilaci. V roce 2013 Ministerstvo kultury, 
dále ministerstvo, podpořilo 22 projektů. 

Vedle projektů v rámci Programu jsou v rámci grantového programu pro oblast audiovize 
a masmédií podporovány rovněž některé projekty s prvkem podpory kulturních aktivit 
národnostních menšin. 

Poskytovatelem dotací podle 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, v programu rozšiřování 
a přijímání informací v jazycích příslušníků národnostních menšin či v převážné míře 
v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti, které 
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tradičně a dlouhodobě žijí na území ČR, je ministerstvo, zastoupené odborem médií 
a audiovize.  

Výběrová dotační komise hodnotila v rámci dvoukolového výběrového řízení 32 projektů, na 
které bylo uvolněno ze státního rozpočtu 15 154 000,- Kč. Během roku bylo uvolněno 
Ministerstvem financí dalších 440 000,- Kč na projekt Zwrot a další z projektů Kereka – Kruh 
získal 100 000,- Kč z rezervy ministerstva, z kulturních aktivit, 100 000,- Kč. Mezi projekty 
bylo rozděleno celkem 15 694 000,- Kč. 

Hodnota dotačního programu se meziročně snižuje, ještě v roce 2009 to bylo 30 134 000,- Kč, 
nižší hodnotě programu přizpůsobují realizátoři projektů i periodicitu tiskovin, náklad 
a rozsah. Pro periodika novinového typu je situace velmi obtížná. I proto bylo vydávání novin 
v polštině, Głos ludu, podpořeno částkou představující více než jednu čtvrtinu celého 
dotačního programu. 

Dotací bylo podpořeno 22 projektů 12 národnostních menšin. Byly podpořeny 2 projekty 
polské menšiny, 3 projekty romské, 3 slovenské, 3 německé, 2 bulharské, 1 řecký, 2 ruské, 
1 rusínský, 2 ukrajinské, l židovský, 1 srbský a 1 maďarský. Jeden z projektů slovenské 
menšiny byly mediální. 

rok 
výše dotace 

(Kč) 

počet projektů 

celkem 
přihlášených 

z toho 
oceněných 

nových proti 
předchozímu 

roku 
neoceněných 

cca průměr na 
přihlášený projekt (Kč) 

2008 28 767 000 29 24 2 5 992 000 
2009 30 134 000 32 26 2 6 941 000 
2010 23 847 000 37 29 3 8 644 000 
2011 28 571 000 34 29 4 5 840 000 
2012 21 929 000 36 26 7 10 609 000 
2013 15 694 000 32 22 0 10 490 000 
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11. Vnitřní bezpečnost 

11.1. Ministerstvo spravedlnosti 

Z oblasti trestního práva můžeme hovořit o zlepšení postavení poškozených v trestním řízení. 
V této souvislosti byl připraven zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně 
některých zákonů, který dne 1. srpna 2013 nabyl účinnosti ve všech svých částech. Zákon 
naplňuje tři základní cíle: 

- Vytváří komplexní úpravu právní ochrany obětí trestných činů, 
- rozšiřuje práva obětí trestných činů nad rámec stávající právní úpravy, 
- odstraňuje nedostatky dosavadní implementace práva Evropské unie, které upravuje 

postavení obětí v trestním řízení. 

Zákon upravuje zejména tato práva obětí: 

- Právo na poskytnutí odborné pomoci (ze strany neziskového sektoru, Probační a mediační 
služby a advokátů zapsaných do registru poskytovatelů služeb), která je v případě 
některých skupin obětí poskytována bezplatně; do služeb odborné pomoci se řadí 
psychologické poradenství, sociální poradenství, poskytování právních informací, právní 
pomoc a restorativní programy, 

- právo na informace, kde je kladen důraz především na srozumitelnost poskytovaných 
informací, 

- právo na ochranu soukromí, 
- právo na ochranu před druhotnou viktimizací (druhotnou újmou) ze strany orgánů činných 

v trestním řízení, které spočívá především v omezení kontaktu s pachatelem, speciálních 
pravidlech pro provádění výslechu oběti a pro podání vysvětlení obětí, 

- prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život (victim impact statement), 
- právo na peněžitou pomoc, právo oběti na peněžitou pomoc bylo upraveno i zákonem 

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, nicméně i v této oblasti přináší 
zákon zásadní změny - právo na peněžitou pomoc má nyní nově i oběť trestného činu 
proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (znásilnění, sexuální nátlak apod.), zvyšují se 
také poskytované částky; nárok oběti na náhradu škody či nemajetkové újmy vůči 
pachateli nově přechází na stát, a to v rozsahu poskytnuté pomoci. 

Zákon v § 3 odst. 3 jako jednu ze svých základních zásad stanoví, že oběti přísluší práva podle 
tohoto zákona bez ohledu na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, 
zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor. I když tedy tento zákon posiluje 
práva obětí bez ohledu na jejich národnost, výrazně přispívá i ke zlepšení práv poškozených 
v případech trestných činů, které jsou namířeny proti národnostním menšinám. 

Ačkoliv je každá oběť trestného činu zranitelná, vymezuje zákon o obětech trestných činů v § 2 
odst. 4 kategorii zvlášť zranitelných obětí, neboť některé oběti jsou v souvislosti s probíhajícím 
trestním řízením zvláště zranitelné. Charakterizovat jednotlivé skupiny zvláště zranitelných 
obětí ovšem není snadné. Zranitelnost může vyplývat z osobní charakteristiky oběti nebo 
z povahy či typu trestného činu apod. V ustanovení § 2 odst. 4 písm. d) byla zakotvena skupina 
zvlášť zranitelných obětí, u nichž často záleží na konkrétní situaci, zda budou považovány za 
zvlášť zranitelné. Bude tedy záležet na konkrétním případě, zda příslušník národnostní menšiny 
bude zároveň zvlášť zranitelnou obětí. Zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona při 
splnění podmínek uvedených v odst. 2 nebo 3 rozumí oběť trestného činu proti lidské 
důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, 
jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména 
s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, 
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zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, 
nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní. 

Na kategorii zvlášť zranitelných obětí zákon váže některá jejich práva či rozsah těchto práv, např. 
právo na bezplatnou pomoc či opatření k zamezení druhotné újmy. Je třeba zdůraznit, že 
vymezení kategorie zvlášť zranitelných obětí se děje pouze pro účely tohoto zákona a dále, že toto 
vymezení nebrání v tom, aby byla poskytována bezplatná odborná pomoc nad rámec požadavků 
zákona i osobám, které sice zákon za zvlášť zranitelné nepovažuje, nicméně se s přihlédnutím ke 
konkrétním okolnostem případu z hlediska viktimologického jedná o zvlášť zranitelnou oběť. 

11.2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

V kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika sociálního začleňování, jež se 
dotýká také národnostních menšin žijících v České republice. Politiky resortu ovlivňující 
národnostní menšiny však nemají etnický základ, nýbrž řeší životní situace, ve kterých se ten 
který jedinec nachází. V kontextu otázek národnostních menšin ministerstvo upírá významnou 
pozornost především na problematiku sociálně vyloučených Romů. Konkrétně se jedná hlavně 
o navrhování inkluzivních politik a vytváření konkrétních opatření v závislosti na specifických 
nastalých nepříznivých sociálních situacích. Věnuje se problematice národnostních menšin 
převážně v oblasti dotačních programů, které mají vazbu na problematiku sociálního vyloučení 
a trh práce. Přehled těchto programů je uveden v příloze 11. 19 

11.3. Ministerstvo vnitra 

○ Policie ČR 

Problematikou policejní práce ve vztahu k menšinám se ministerstvo a Policie ČR systémově 
zabývají již od roku 2003, kdy byla vládou přijata první Národní strategie pro práci Policie 
ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám. Vláda zadáním tohoto úkolu ministrovi 
vnitra reagovala na zvýšený příliv cizinců, migrantů a žadatelů o azyl do ČR po otevření 
hranic a na nutnou potřebu strategického dokumentu týkajícího se policejní práce ve vztahu 
k přibývajícím etnickým a národnostním menšinám. 

Národní strategie byla následně dvakrát aktualizována, a to pro období let 2006 – 2007 a 2008 
– 2012. Dne 13. května 2013 schválil ministr vnitra v pořadí 3. aktualizaci, konkrétně pro 
období let 2013 – 2014. Pojetí Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu 
k menšinám pro období let 2013-2014 (dále jen „Strategie“)20 úzce navazuje na koncepci 
činnosti Policie ČR na úseku menšin z předchozích let. 

                                                 
19 Ministerstvo též připravuje v rámci Národní soustavy kvalifikací novou profesní kvalifikaci Interkulturní 
pracovník. Ten bude pracovat s migranty a usnadňovat jim proces začlenění se do společnosti. Etablování profese 
reaguje na nárůst počtu migrantů v české společnosti a potřebu ustanovení efektivních nástrojů veřejné politiky pro 
podporu soužití a soudržnosti interkulturní společnosti (rok 2000: 200 951 cizinců; rok 2013: 437 381 cizinců). 
Služby veřejné správy v současnosti povětšinou nemají kapacitu na zajištění komunikace s migranty, kteří 
neovládají český jazyk na výborné úrovni. Jeho hlavní činností budou samostatné poskytování interkulturní 
asistence (včetně komunitního tlumočení) při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a NNO a při řešení 
sociálních problémů migrantů, zprostředkovávání komunikace a napomáhání překonávání jazykové a sociokulturní 
bariéry s cílem zajistit porozumění všech jednajících stran, samostatné poskytování základního sociálního 
a právního poradenství v oblasti pobytu cizinců v českém a cizím jazyce, mapování potřeb a problémů migrantů 
a komunity v příslušné lokalitě, zprostředkovávání kontaktu mezi majoritou a migranty, podpora přátelského soužití 
majority a migrantů a napomáhání odbourávání předsudků a negativních stereotypů mezi migranty a majoritou, 
napomáhání prevenci a pozitivnímu řešení konfliktů mezi migranty a majoritou, vytváření ve spolupráci s dalšími 
odborníky integrační strategie a projekty k začlenění jednotlivce a komunity do společnosti apod. 
20 Plné znění Strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k menšinám pro období 2013-2014 je dostupné na 
intranetových stránkách http://web.mv.cz/obp/mens iny/dokumenty/ nebo http://www.mvcr.cz/clanek/policie-a-
minority-dokumenty-666717.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d. 
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Cílem aktualizované Strategie je nadále pracovat na adaptaci Policie ČR na podmínky vzrůstající 
společenské diverzity a vybavit policisty odpovídajícími sociálními kompetencemi tak, aby byli 
schopni efektivní práce ve vztahu k menšinám a kvalitního a rovnocenného přístupu k nim. 

Strategie vyhodnocuje cíle a úkoly za období 2008 – 2012, a současně stanovuje priority pro 
období 2013 – 2014, kterými jsou zejména rozvoj systémových opatření pro práci 
s menšinami a vzdělávání příslušníků Policie ČR v problematice menšin. 

○ Vzdělávání 

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečností politiky pořádá pravidelně dvakrát ročně Instručně 
metodická zaměstnání (IMZ) pro styčné důstojníky policie pro menšiny a členy jejich 
pracovních skupin, zaměřené zvláště na zvyšování jejich odbornosti, šíření příkladů dobré 
praxe a předávání zkušeností s řešením problémů souvisejících s menšinami. V roce 2013 se 
konaly ve dnech 11.-13. března a 6.-8. listopadu 2013. 

K prohloubení kompetencí příslušných policistů v této problematice a současně k posílení 
jejich motivace, realizuje aktuálně MV dvě aktivity v rámci projektu s názvem Efektivní 
rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů (financovaného z Evropských strukturálních 
fondů). Konkrétně se jedná o: 

- Realizace interaktivních sebezkušenostních tréninků pro příslušníky Policie ČR se zaměřením 
na problematiku menšin na téma interkulturní kompetence a odbourávání předsudků. 

- Zpracování odborného obsahu výukových seminářů pro příslušníky Policie ČR na téma 
interkulturní kompetence (natočení výukových videospotů a metodických materiálů pro výuku). 

- V programu Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované 
trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migrujícími zločineckými 
skupinami předložilo Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR vypracovaný návrh 
projektu Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní 
skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách. V současné době PP ČR jedná o jeho 
spolufinancování ze strany Norských fondů. 

• Vyšší policejní škola a Střední policejní škola ministerstva vnitra v Holešově 

V roce 2013 byla ukončena realizace projektu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy 
Ministerstva vnitra v Holešově (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). 

Národnostní menšiny jsou pojímány jako osoby či skupiny osob, jež se od většinové společnosti 
odlišují etnickými, rasovými, náboženskými a kulturními specifiky, což může vést spolu se 
sociální situací k jejich marginalizaci. Smyslem policejní práce v oblasti menšin je uplatňování 
rovného a korektního přístupu založeného na respektu odlišností a oboustranné důvěře. 

Úkolem policejního vzdělávání je vybavit příslušníky odpovídajícími kompetencemi, které 
jim usnadní orientaci v odlišnostech kulturních hodnot a vzorců jednání a policii jako celku 
pomohou k adaptaci na výkon v podmínkách zvyšující se sociální diverzifikace. Policejní 
vzdělávání se podílí na integračních tendencích, které přispívají k zajištění bezpečnosti 
a snížení kriminality. Problematika národnostních menšin a etnik je ve výuce těsně spjata 
především s problematikou lidských práv, rasismu, a problematikou Romů. 

- Střední odborné vzdělávání 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově realizuje střední vzdělávání 
s maturitní zkouškou (obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost). Problematika 
národnostních menšin je ve čtyřletém maturitním studiu vyučována průřezově v celém průběhu 
vzdělávání. Výuka je zaměřena mj. na otázky spojené se skrytým rasismem většinové společnosti, 
problematiku extremismu a jeho formy, migraci a její příčiny, předsudky a xenofobii. 
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V neposlední řadě se žáci seznamují s charakteristikou národnostních menšin na území ČR, 
postavením uprchlíků, organizacemi na ochranu menšin a cizinců, mezinárodními úmluvami. 

Specifickou činnost školy v oblasti prevence představuje realizace projektů zaměřených na 
integraci národnostních menšin, na xenofobii, extremismus a rasismus. 

Od roku 2010 jsou realizovány za finanční spoluúčasti EU tyto projekty: Příprava a výběr žáků 
z národnostních menšin ke vzdělávání ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole 
Ministerstva vnitra v Holešově a Vzdělávání žáků národnostních menšin ve Vyšší policejní škole 
a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově. Projekty jsou zaměřeny na vytvoření 
rovných příležitostí při přijímacím řízení pro žáky a žákyně 9. tříd ZŠ z národnostních menšin 
žijících v ČR a následně při vzdělávání ve škole tak, aby nedocházelo k jejich vyčleňování 
z hlavního vzdělávacího proudu a obstáli v konkurenci na trhu práce. Speciální pozornost je 
věnována prevenci rasismu a xenofobie, podpoře multikulturní výchovy a vzdělávání. Ve 
školním roce 2012/2013 se ve škole vzdělávalo 50 žáků patnácti národností a menšin. 

- Vyšší odborné vzdělávání 

V oblasti terciárního vzdělávání dochází k začleňování problematiky národnostních menšin 
v průběhu celého studia především do modulů/ předmětů zaměřených na právní disciplíny. 
Nejvýrazněji se problematika národnostních menšin odráží v modulu Multikulturní 
společnost. Důraz je kladen na diferencovaný přístup policistů a zaměstnanců resortu 
v jednání s příslušníky minorit, na objasnění negativních projevů většinové společnosti vůči 
národnostním menšinám, problematiku diskriminace, rasismu, jejich projevy a vliv na 
chování a jednání občanů majority v ČR. 

- Profesní vzdělávání policistů 

Vzdělávací program Základní odborná příprava (dále jen ZOP) policistů byl vytvořen na 
základě profilu absolventa přesně definujícího, jakými kompetencemi (tj. osvojenými 
vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi a postoji) má být policista vybaven. 

Problematika národnostních menšin je začleněna do předmětu Právo (tematické celky: Ústava 
ČR; Listina základních práv a svobod). Ve vyučovacím předmětu Komunikace a policejní 
etika problematika pojata z hlediska předsudků a metod jejich ovlivňování, jednání 
s příslušníky minorit, diferencovaného přístupu policistů při komunikaci a sociální interakci 
s nimi v souladu s Listinou základních práv a svobod, Ústavou ČR a Etickým kodexem. 
Tomu odpovídají náměty praktických zaměstnání zaměřených na Community policing, tj. 
jednání s občany v nekonfliktních situacích. 

Od 1. září 2013 je realizována ZOP podle nového školního vzdělávacího programu. 
Předmětná problematika je implementována v obdobném rozsahu v modulech Základy práva 
a Komunikace a etika policejní práce.  

Problematika národnostních menšin se odráží v tématu Využití sociálních a kulturních 
zvláštností a specifik etnických skupin při profilování, problematika sociokulturního prostředí 
vybraných států v rámci realizovaných specializačních kursů pro styčné důstojníky ČR pro 
migraci a doklady a styčné důstojníky pro menšiny a členy pracovních skupin I. 

Cílem specializačního kursu pro policisty zařazené na SKPV Výcvik specialistů SKPV 
problematiky extremismu (modul Operativně pátrací činnost v prostředí extremistických 
skupin s využitím informátora) je osvojení si pravidel operativně pátrací činnosti v prostředí 
extremistických zájmových skupin a specifických subkultur včetně motivačních nástrojů 
a stimulů využitelných v extremistickém prostředí. 
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V navazujících kursech pro 5. a vyšší tarifní třídu je tato problematika v širších souvislostech 
zahrnuta do výukového obsahu vzdělávacího modulu III Trestní právo hmotné a procesní 
zpracování. 

- Školení, semináře, kurzy 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově ve spolupráci s Odbornou 
školou vojenské policie ve Vyškově realizovala 10 školení policistů z Krajských ředitelství 
PČR zařazených v pracovních skupinách pro práci s národnostními menšinami s názvem 
Policista v multikulturním prostředí. 

V rámci proškolování učitelů policejních škol resortu a policistů byly využívány nabídky kursů 
pořádaných Policejní akademií se zaměřením na problematiku extremismu, lidských práv atd. 

- Bezpečnostní výzkum 

Ministerstvo vnitra (oddělení bezpečnostního výzkumu) je gestorem národního 
bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „bezpečnostní výzkum“). Plní všechny 
úkoly poskytovatele státní podpory ve výzkumu vývoji na základě zákona č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, stanovuje 
věcné zaměření a metodiku bezpečnostního výzkumu dle úkolů Reformy systému výzkumu, 
vývoje a inovací v ČR (usnesení vlády ČR č. 287/2008). Je realizován na základě 
Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015, která byla 
schválena usnesením vlády č. 743/2008. Cílem je podpořit výzkumné a vývojové aktivity 
v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace 
a potlačování bezpečnostních hrozeb, tím přispět k dosažení takové poznatkové, 
technologické a technické úrovně, jež umožní ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet 
specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů. 

Resort poskytuje na podporu bezpečnostního výzkumu ročně cca 500 mil. Kč. Tož odpovídá cca 
2 % celkové podpory na výzkum a vývoj v ČR. Dominantní část veřejné podpory bezpečnostního 
výzkumu je poskytována formou účelové podpory (cca 90%), menší část potom formou 
institucionální podpory poskytované výzkumným organizacím zaměřeným na bezpečnostní 
výzkum. 

Účelová podpora je poskytována na dva programy na podporu bezpečnostního výzkumu:  

• „Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015“ (UV 
č. 50/2009, veřejná soutěž - VG), 

• „Program „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ (UV 
č. 49/2009, veřejná zakázka - VF). 

Dosažené i předpokládané výsledky projektů, bezprostředně použitelné v praxi (např. 
software, užitné vzory, prototypy, certifikované metodiky), přispívají k preventivní reakci 
bezpečnostních složek státu na skutečně reálně existující bezpečnostní hrozby nebo zvyšují 
schopnosti adekvátně reagovat na mimořádné situace a maximálně efektivně přispívat 
k nápravě. V rámci výše uvedených programů je v současné době realizováno 166 projektů 
a 13 projektů je ve smluvním řízení. 

Koncepce stanovila 3 základní priority bezpečnostního výzkumu v ČR – Bezpečnost občanů, 
Bezpečnost kritických infrastruktur, Krizový management a 5 priorit podpůrných. Projekty 
související s problematikou národnostních menšin nejčastěji vychází z priority Bezpečnost 
občanů, která zahrnuje mimo jiné tematické oblasti Ochrana občanů proti kriminalitě, 
protispolečenskému jednání a sociopatologickým jevům a Terorismus, organizovaná 
kriminalita a další formy závažně kriminality ohrožující bezpečnost státu a z podpůrné 
priority č. 4 (Predikce a scénáře) a č. 6 (Identifikace lidí a prostředků). 
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○ Prevence kriminality  

V rámci preventivní politiky státu v roce 2013 bylo jednou z významných priorit zvýšení 
bezpečí v sociálně vyloučených komunitách. Zásadním koncepčním materiálem je Strategie 
prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 (dále jen Strategie), přijatá 
usnesením vlády č. 925/2011. Odpovědnost za vytváření koncepce a koordinaci preventivní 
politiky má meziresortní orgán Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen 
„Republikový výbor“). Jeho úloha je především iniciační, koordinační a informační a nese 
gesci za zpracování materiálů pro jednání vlády České republiky z oblasti prevence 
kriminality. Rozhoduje také o přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

Ministerstvo vnitra dlouhodobě realizuje Program prevence kriminality v krajích a obcích 
(dále jen „Program“), jehož hlavním cílem je zvyšování pocitu bezpečí občanů, eliminace 
kriminálně rizikových jevů a ochrana lokálních komunit před kriminalitou.  

Snaha o co nejvyšší míru zajištění bezpečí obyvatel ČR a realizaci efektivních preventivních 
opatření byla v roce 2013 zajištěna vyhlášením celkem čtyř kol Programu prevence 
kriminality. Na první všeobecné kolo vyhlášené v listopadu 2012 navázala další tři již úžeji 
zaměřená a specifikovaná kola, a to na aktuální problematiku zvýšení bezpečí v sociálně 
vyloučených lokalitách a jejich okolí. V prvním kole projevilo zájem o zvýšení bezpečí 
a veřejného pořádku prostřednictvím Programu prevence kriminality celkem 164 samospráv 
krajů a obcí, které podaly 407 projektů se žádostí o dotaci ve výši 93 733 083,- Kč.21 

Ministerstvo vnitra mělo v roce 2013 k rozdělení stejnou částku jako v roce předchozím, tj. 
sumu 50 557 000,- Kč, ve skladbě maximálně 20 000 000 Kč investičních prostředků 
a 30 557 000,- Kč neinvestičních prostředků. V prvním kole byla rozdělena dotace ve výši 
46 423 000,- Kč. Z toho činí investiční dotace 20 000 000,- Kč na 64 projektů a neinvestiční 
dotace 26 423 000,- Kč na 156 projektů. Nejvíce bylo přiděleno Ústeckému kraji, celkem 
9 724 000,- Kč, Praha s nejmenším počtem podpořených projektů (5 projektů) obdržela 
i nejméně finančních prostředků, celkem 628 000,- Kč. 

Protože v roce 2013 v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí evidentně existovaly 
bezpečnostní problémy, vyhlásilo ministerstvo v květnu 2013 druhé kolo Programu prevence 
kriminality zaměřeného na zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách v obcích 
spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování. Mohly se jej zúčastnit pouze obce, 
které alespoň část roku 2013 oficiálně s Agenturou spolupracovaly. Jednalo se o 37 obcí. 
Záměrem tohoto kola bylo podpořit samosprávy spolupracující s Agenturou, které jsou 
motivovány k pozitivnímu hledání řešení svých problémů a zajistit synergický efekt s dalšími 
samosprávou realizovanými projekty. Na výzvu reagovalo 21 obcí, ty předložily 43 projektů. 
V druhém kole bylo podpořeno celkem 30 projektů v 18 obcích částkou 2 229 000,- Kč. 

V polovině roku 2013 počaly eskalovat problémy v sociálně vyloučených lokalitách. Byly 
doprovázeny mnoha demonstracemi převážně organizovanými příznivci pravicového 
extremismu, avšak s velkou podporou místních obyvatel. Ministerstvo vnitra na tuto situaci 
reagovalo v červenci vypsáním třetího kola Programu prevence kriminality. Toto kolo bylo 
zaměřeno na krizová a okamžitá preventivní opatření ve městě Duchcov a České Budějovice. 
Na doporučení resortu se obě města se rozhodla situaci uklidnit nasazením asistentů prevence 
kriminality jako nástroje komunikace a mediace problémů mezi problémovou skupinou 
obyvatel a obyvateli respektujícími právní řád. Ve třetím kole bylo celkem podpořeno 7 
projektů částkou 919 000,- Kč. 

Nejsilnější demonstrace zaměřené na kritiku státu v jeho integračních aktivitách 
a neschopnosti zajistit přiměřenou sociální úroveň a bezpečí občanů probíhaly opakovaně 

                                                 
21 Proti roku 2012 došlo ke zvýšení zájmu o Program prevence kriminality ve všech parametrech. V roce 2013 
požádalo o 37 více samospráv, bylo podáno o 47 projektů více a finanční požadavek byl vyšší o cca. 30 mil. Kč. 
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v Ostravě. Ministerstvo vnitra vyhlásilo v říjnu čtvrté kolo Programu prevence kriminality 
a zaměřilo jej na město Ostrava. To se rozhodlo zvýšit počet asistentů prevence kriminality ze 
současných 3 na 13. K výběrovému řízení na pozici asistenta se však nedostavil dostatečný 
počet kvalitních uchazečů a od prosince 2013 začali v Ostravě působit pouze 4 noví asistenti 
prevence kriminality, celkem jich tedy pracuje 7. 

V druhé polovině roku 2013 byla po dvou letech obnovena činnost Pracovní skupiny Úsvit, 
která připravila materiál prezentovaný vládě ČR s názvem Souhrn návrhů opatření ke 
snižování bezpečnostních rizik v sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se o opatření 
preventivně intervenční a stabilizující bezpečnostní situaci v gesci ministerstva a Policie ČR 
a o návrh opatření spadajících do gesce dalších ústředních orgánů státní správy. 

Hlavním dílčím projektem realizace Programu prevence kriminality jménem Úsvit v sociálně 
vyloučených lokalitách je Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“), který je plošně 
realizován v celé ČR. Asistent je vybrán z řad nezaměstnaných a obtížně zaměstnatelných 
obyvatel sociálně vyloučených lokalit (často z řad Romů), který je po zaškolení zaměstnán 
v rámci obecní policie a podílí se na zvýšení standardu bezpečí a dodržování veřejného 
pořádku. Projekt APK v roce 2013 realizován v celkem 46 městech (o 18 měst více než v roce 
2012). V těchto městech působilo celkem 140 asistentů (cca o 50 více než v roce 2012) 
zaměstnaných u městské policie. V každém městě je také vytvořena pozice mentora – strážník 
městské policie – který asistentům předává úkoly, kontroluje jejich plnění, pomáhá asistentům 
při zvládání úkolů a překonávání problémů. Na úspěšnosti projektu se podílí i jednotlivá 
pracoviště Policie ČR v příslušných lokalitách. Konkrétní asistenty vybírá odborná komise, 
která je složena ze zástupců ministerstva vnitra, samosprávy, obecní policie, Policie ČR 
a často také koordinátora (poradce) pro romské záležitosti (kraje, obce) či zástupce v lokalitě 
působících významných nestátních neziskových organizací. 

Projekt APK je podporován ze dvou zdrojů. Prvním je státní rozpočet, kapitola Ministerstvo 
vnitra, státní účelová dotace v rámci Programu prevence kriminality 2013 (celkem 13 407 000,- 
Kč v 35 městech, 90 APK), druhým zdrojem je Evropský sociální fond, Operační program 
lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu Asistent prevence kriminality (registrační číslo 
projektu: CZ 1.04/ 3.3.00/61.00003) působí v 11 lokalitách 50 APK. Mzdové náklady na 
činnost 50 asistentů po dobu 2 let (červenec 2012 – červen 2014) jsou 20 160 000,- Kč. 

Kromě podpory samotné činnosti APK se Ministerstvo vnitra v roce 2013 zaměřilo na 
vzdělávání s cílem zkvalitnit jejich práci a zajistit tak vyšší míru bezpečí v sociálně 
vyloučených lokalitách. Na sklonku roku 2013 realizovalo dvě vzdělávací akce, obě schválil 
na svém říjnovém jednání Republikový výbor pro prevenci kriminality.  

Smyslem první vzdělávací aktivity bylo navázat na již standardizované dvoudenní vstupní 
vzdělávání asistentů prevence kriminality a pilotně vyzkoušet jejich navazující (průběžné) 
vzdělávání. Pilotní kurs po obsahové stránce připravil a lektorsky zajistil ředitel Městské 
policie Děčín Mgr. Marcel Horák, DiS., MBA, který s asistenty pracuje již od roku 2009. 
Kurs byl zaměřen zejména na praktický výkon činnosti asistentů a jeho obsah byl tvořen na 
základě zkušeností dobré praxe. Účastníci obdrželi výukový materiál. Pilotního jednodenního 
kursu se zúčastnilo celkem 37 asistentů ze tří skupin: nováčci (pracující méně než 1 rok), 
zkušení (více než 1 rok), zapojení v projektu hrazeném z OPLZZ. Kurs byl pro všechny 
uvedené skupiny vyhodnocen jako úspěšný, jedním ze závěrů je nutnost průběžného, 
opakovaného, unifikovaného a na praxi zaměřeného vzdělávání asistentů. 

Druhou vzdělávací aktivitou určenou pro asistenty prevence kriminality bylo vzdělávání 
zvyšující jejich kompetence v oblasti finanční gramotnosti. Při supervizních setkáních, 
průběžném odborném vzdělávání nebo při osobních pohovorech s asistenty se potvrdila 
vysoká míra zadlužení a tendencí k dalšímu zadlužování u klientů asistentů prevence 
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kriminality, ale i u asistentů samotných. Asistenti se v prosinci 2013 zúčastnili jednodenního 
akreditovaného kurzu, který měl za cíl vybavit je kompetencemi k tomu, aby uměli: 

• lépe hospodařit a vyhnout se zadlužení, 

• rozpoznat rizika zadlužení a nevýhodné i podvodné nabídky, 

• řešit již vzniklé dluhy a nevyhýbat se odpovědnosti za jejich splacení ještě ve chvíli 
kdy jejich výše není astronomická, 

• poskytnout základní poradenství svým klientům. 

Kurs byl koncipován jako úvod do problematiky a byl přizpůsoben různorodé úrovni 
dosaženého formálního vzdělání asistentů, která osciluje od základního po vysokoškolské. 
Vítězem výběrového řízení na dodavatele kursu bylo občanské sdružení Rubikon Centrum se 
sídlem v Praze. Kursu se zúčastnilo 118 asistentů prevence kriminality z nichž téměř 100 % 
obdrželo certifikát o absolvování kreditovaného kursu, když úspěšně složili závěrečný test. 

Realizací a rozšiřováním projektu APK tak úspěšně pokračuje zcela inovativní preventivní 
projekt nejen v poměrech České republiky. Zájem o projekt projevilo např. Slovensko, 
Rumunsko, Maďarsko a Norsko. Asistent je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní 
policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní 
policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli, zejména se: podílí na prevenci kriminality 
v obci; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad dodržováním 
čistoty na veřejných prostranstvích v obci. Při své činnosti je Asistent podřízen konkrétnímu 
strážníkovi, se kterým pracuje v úzké součinnosti. 

K cílům činnosti APK patří zejména: 

• snížení počtu spáchaných trestných činů i přestupků v sociálně vyloučené lokalitě 

• zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality 

• zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (veřejná 
správa, Policie ČR, obecní policie) 

• motivace k zaměstnání pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné 
obývající sociálně vyloučené lokality 

• zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání, zajištění praxe 
a zaměstnanosti pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající 
sociálně vyloučené lokality 

• podpora sociální integrace, zvýšení sociálního statutu, prevence a eliminace sociálního 
vyloučení  

• garance šíření dobré praxe (výstupů projektu) i do dalších sociálně vyloučených nebo 
sociální exkluzí ohrožených lokalit v rámci ČR i zahraničí 

• posílení vnitřní koheze a pozitivních vzorců chování v rámci rodin v sociálně vyloučených 
lokalitách prostřednictvím zajištění zaměstnání pro dospělého člena rodiny 

• prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie ČR 
a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší, 

• prevence rasově motivovaných sporů a extremistických projevů 

• změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené. 
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 12. Dotační programy a další dotace, shrnutí 

Podpora aktivit příslušníků národnostních menšin patří dlouhodobě mezi hlavní oblasti státní 
dotační politiky vůči NNO. Uskutečňuje se prostřednictvím dotačních programů ze státního 
rozpočtu a tematicky se člení do programů: 

a) Podpora uchování, rozvoje a prezentace kultur národnostních menšin,  

b) Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, 

c) Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy,  

d) Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity. 

Podpora projektů na podporu aktivit národnostních menšin je závislá především na dotacích 
ze státního rozpočtu. Přehled o nich ukazuje následující tabulka, která dokládá státem 
vynaložené výdaje na aktivity národnostních menšin v roce 2013: 
 

oblast specifikace poskytovatel dotace (typ dotace) 
výše dotace 

(Kč) 

a) 

Kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin 
(včetně podpory Světového romského festivalu 
KHAMORO Praha) 

Ministerstvo kultury (odbor 
regionální a národnostní kultury - 
dotační program) 

6 295 735 

Další dotace organizacím příslušníků národnostních 
menšin 355 000 

Další dotace na aktivity příslušníků národnostních 
menšin, podporu multikultury a lidských práv 

Ministerstvo kultury (odbor ochrany 
movitého kulturního dědictví, muzeí 
a galerií, odbor umění a knihoven, 
odbor církví) 

445 000 

b) Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích 
národnostních menšin Ministerstvo kultury (dotační program) 15 694 000 

c) Vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (dotační program) 15 024 000 

a) - c) Dotační program implementace Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků 

Úřad vlády ČR (usnesení vlády 
č. 637 ze dne 11. června 2005 ve 
smyslu usnesení č. 315 ze dne 
27. dubna 2010) 

1 219 000 

d)22 

Program na podporu integrace příslušníků romské komunity Ministerstvo kultury (dotační program) 1 460 000 

Podpora integrace romské komunity 

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (dotační program) 

11 753 392 

Integrace příslušníků romské komunity – podpora 
sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a VOŠ 5 607 300 

Rozvojový program na podporu škol, které realizují 
inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se 
sociokulturním znevýhodněním 

29 656 630 

Rozvojový program na podporu financování asistentů 
pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním 94 250 199 

Program podpora terénní práce 
Úřad vlády ČR (dotační programy) 

8 367 241 
Podpora koordinátorů romských poradců 5 066 600 

Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 2013 15 167 000 
celkem 210 361 097,- Kč 

 
 

 

 

                                                 
22 Další Programy, speciálně projekty financované z Evropského sociálního fondu se zde neuvádějí (např. OP 
LZZ, IOP atd.). 
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Jde o program Vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, program 
Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, program Podpora rozšiřování 
a přijímání informací v jazycích národnostních menšin a program Implementace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků. 

 

Ze srovnání s rokem 2012 vyplývá v roce 2013 celkový pokles podpory všech projektů 
národnostně menšinových organizací (celkem o 12 mil. Kč méně), s výjimkou chorvatské, 
srbské a rusínské menšiny. Začíná se také již projevovat podpora projektů zaměřených na 
vietnamskou menšinu. 



13. Shrnutí reflexe národnostních menšin 

Následující text shrnuje některá témata z přílohy 12, kde je uvedena reflexe zástupců čtrnácti 
národnostních menšin.  

○ K problémům v životě společenství národnostních menšin (otázka č. 5 přílohy) 

Zástupci národnostních menšin se často shodují na tom, že v podmínkách nového občanského 
zákoníku složitě hledají podobu svých organizací. Administrativní náročnost leckdy odrazuje 
členy od aktivní činnosti v nich, tím spíše, že nelze hradit odměny za tuto práci z dotací. 

Jako problém bývá i označován vztah tradičně usídlených komunit s nově příchozími, kteří 
přicházejí s vlastními představami činnosti v ČR. Mj. z tohoto důvodu bývá vyslovován 
požadavek, aby se Rada zabývala výhradně tradičními společenstvími národnostních menšin. 
Na druhou stranu je ovšem zcela příznačně zmiňována generace nové imigrace jako naděje 
k oživení menšinové komunity (např. Rusínů).  

Z vnitřních problémů se jeví jako prioritní otázka nedostatečné výuky mateřského jazyka 
(srbská a vietnamská menšina). Vietnamská menšina navíc vyjadřuje obavy z odlivu mladé 
vysokoškolsky vzdělané generace do Evropy, obzvláště v současné době. 

Zcela specificky je uvedeno zbudování Chorvatského domu v Jevišovce, který by měl hrát 
roli tmelícího prvku v menšině, jež byla za minulého režimu násilně disperzně přesídlena na 
severní Moravu.  

○ K tématům, jimiž by se měla Rada prioritně zabývat 

Dále byla zpracována navrhovaná témata pro jednání Rady. Tím nejčastějším je otázka 
financování národnostně menšinových organizací, problém výběrových řízení včetně formy 
formulářů na projekty. Zástupci národnostních menšin vítají uspořádání seminářů v této věci 
jednotlivými poskytovateli dotací. V té souvislosti se zmiňují i změny organizačních forem 
sdružení (Rada v té věci chystá informační seminář ve spolupráci s Radou pro nestátní 
neziskové organizace).  

Za žádoucí je čtyřmi zástupci menšin požadavek zabývat se vztahem k (veřejnoprávním) 
médiím, otázkou medializace a prezentace národnostních menšin. 

Objevilo se též přání více a lépe komunikovat s regionální a lokální samosprávou, vymezit 
jasně pravomoci Rady, využít její kapacity pro vztah ČR k jejich mateřským zemím. 

Byl rovněž vysloven požadavek pokračovat v úsilí stran novelizace zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (příloha č. 13). 

Z postojů vyplývá rovněž snaha přenášet někdy vnitřní problémy menšinových společenství 
na Radu, její sekretariát apod. Je to jev legitimní, neboť leckdy právě konflikty mezi  
sdruženími zasahují otázku legitimity jednotlivých sdružení „reprezentovat“ menšinu před 
českou vládou. 
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Příloha 1 

Veřejná správa na místní či regionální úrovni a národnostní menšiny 

Obce 

Sekretariát Rady požádal 110 obcí o počtu větším než 200 obyvatel, u nichž byl podle § 117 
zákona o obcích, předpoklad ustanovení Výboru, či Výbor byl v minulosti ustanoven, o popis 
tamní situace.23 Povinnost zřídit Výbor ze zákona mají nyní pouze 62 obce. Z tohoto počtu 
jich 33 Výbor zřídilo a 29 nezřídilo, jako důvod bývá uváděn nezájem obyvatel. 24 Některé 
Výbor mají, ač by jej podle posledního censu mít již nemusely (28), popř. Komisi Rady (5). 

1. Byl v roce 2013 v působnosti obce ustanoven výbor pro národnostní menšiny (rada / jiný orgán / 
koordinátor), jakou agendu konkrétně vyřizoval?  

ALBRECHTICE (okr. Karviná) 
Nejpočetnější skupinou národnostní menšiny v obci je polská národnostní menšina, která se 
také přihlásila k Chartě a splňuje podmínku zákona č. 234/2006 Sb., kterým se mění zákon 
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů. (17% občanů tj. 680 občanů) 

Pro volební období 2010-2014 pracuje v obci tříčlenný Výbor. Ve své práci se zabýval jak 
stavem polského školství v obci, tak kulturně osvětovou činností Místní skupiny Polského 
kulturně-osvětového svazu (MS PZKO).  

AŠ (Cheb) 
Výbor není nutno ze zákona zřizovat, byl v roce 2006 ustanoven, ale vzhledem k nezájmu 
politických subjektů není obsazen a nevykazuje žádnou činnost. 

BERNARTICE (Trutnov) 
Výbor není nutno ze zákona zřizovat. Přesto je (tříčlenný) zřízen již třetí volební období 
(německá, romská a česká národnost, přičemž předsedou je příslušník německé menšiny). Při 
své činnosti se zabýval problematikou národnostních menšin z hlediska obce a regionu 
s přihlédnutím k dění v ČR a EU. Přitom vycházel z jednání a zpráv Sekretariátu Rady. 

BÍLÁ VODA (Jeseník) 
Podle webu obce Výbor byl zřízen, nebyly však dodány bližší informace. Ze zákona však 
tato povinnost nevyplývá. 

BOCANOVICE (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor byl ustanoven již po volbách v prosinci 2006. Po volbách v roce 2010 byl 
obměněn a v roce 2013 pokračoval ve své činnosti. 

                                                 
23 Výjimkou z obcí pod 200 obyvatel je obec Malá Štáhle, která Výbor zřídila (viz níže). 
24Abertamy (Karlovy Vary; vietnamská, německá, slovenská; v obci funguje sdružení Abertamy, které dlouhodobě 
udržuje místní německou národnostní kulturu), Bašť (okr. Praha východ; slovenská, ruská a ukrajinská menšina), 
Benešov nad Černou (Český Krumlov; slovenská, vietnamská, ukrajinská), Bílá (Frýdek-Místek; slovenská), Březovice 
(Mladá Boleslav; ukrajinská), Dašice (Pardubice; rusínská, slovenská, ukrajinská, vietnamská), Horní Blatná (Karlovy 
Vary; vietnamská, slovenská), Hranice (Cheb; slovenská, německá), Hřensko (Děčín; vietnamská), Josefův Důl 
(Jablonec; německá, slovenská), Lhotka nad Labem (Litoměřice; ukrajinská), Lipová (Děčín; romská, německá, 
slovenská), Nová Ves (Sokolov; slovenská; výbor není, ale jeho funkci plní zastupitel), Nové Sedlo (Sokolov; německá, 
slovenská), Nupaky (Praha-východ; ukrajinská, slovenská, ruská), Pernink (Karlovy Vary; německá, slovenská, 
vietnamská), Petrovice (Ústí n.L.; vietnamská, slovenská), Potůčky (Karlovy Vary; vietnamská, slovenská), Přimda 
(Tachov; vietnamská, slovenská), Rovná (Sokolov; slovenská, ukrajinská), Rozvadov (Tachov; vietnamská, slovenská), 
Selmice (Pardubice; ukrajinská), Staré Sedlo (Sokolov; německá, slovenská), Strážný (Prachatice; vietnamská), Střítež 
(Český Krumlov; ukrajinská, slovenská), Světlík (Český Krumlov; slovenská), Trnová (Praha-západ; ruská, slovenská), 
Vestec (Praha západ; vietnamská, slovenská, ukrajinská), Vidnava (Jeseník, slovenská, německá), Vřesová (Sokolov; 
slovenská, maďarská, romská), a Žernov (Semily; 247; ukrajinská, bulharská; Výbor není ustanoven, v obci je 
ovocnářský podnik, jenž zaměstnává cizince, což ovlivnilo sčítání lidu v roce 2011). 
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BOŽIČANY  (Karlovy Vary) 
V obci byl zřízen tříčlenný Výbor, i když jej není nutno ze zákona zřizovat. Podle 
informací z webu v obci údajně nejsou žádné problémy s postavením národnostních menšin. 

BUKOVEC (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor pokračoval v činnosti i v roce 2013. Řešil dvoujazyčné logo k 660 výročí 
obce. Obec této žádosti vyhověla a logo bylo dvoujazyčné. Dále obec vydala knížku ke svému 
660. výročí, která byla vydána dvoujazyčně, za což je potřeba poděkovat. 

BYSTŘICE - BYSTRZYCA (Frýdek-Místek)  
V obci funguje tříčlenný Výbor (z toho dva příslušníci polské menšiny). V roce 2013 se sešel 
na dvou jednáních, na nichž projednal problematiku poškozování dvojjazyčných nápisů. 

ČESKÁ TŘEBOVÁ (Ústí nad Orlicí) 
Výbor není nutno ze zákona zřizovat, ve městě je dlouhodobě ustavena sedmičlenná Komise 
pro integraci národnostních menšin (zřízena Radou města), která se prakticky zabývá pouze 
problematikou romské menšiny.  

ČESKÝ TĚŠÍN (Karviná) 
Jedenáctičlenný Výbor se v roce 2013 zabýval zejména vyhodnocením 3. etapy realizace 
dvojjazyčných nápisů a projektem v rámci dotace poskytnuté Úřadem vlády na program Podpory 
Charty na rok 2013 na vícejazyčné vítací tabule, poskytováním dotací z rozpočtu města na podporu 
kulturních a sportovních aktivit národnostních menšin. Členové byli seznámeni s připravovanou 
novelou zákona o obcích ve vztahu k zákonným ustanovením, týkajících se národnostních menšin 
a rovněž byli informováni o vyhlášení dotace na program Podpory Charty na rok 2014. 

DOLNÍ LOMNÁ (Frýdek-Místek) 
Pětičlenný Výbor byl zřízen již v roce 2002 a pokračuje v činnosti. Schází se čtyřikrát do 
roka. Usiloval o zlepšení vzájemného soužití polské menšiny s většinovou částí obyvatelstva 
obce, tak, aby vycházelo ze vzájemného pochopení a porozumění, koordinace spolupráce 
mezi národnostně orientovanými spolky (Macierz szkolna, PZKO, Klub důchodců).  

DOLNÍ POUSTEVNA (Děčín) 
Ačkoliv Výbor není nutno ze zákona zřizovat, je zřízen od roku 2007. Veřejnost byla 
několikráte vyzvána k zapojení do jeho činnosti, bez jakékoliv odezvy, občané neprojevili 
o práci v něm zájem. Zástupci národnostních menšin jednají přímo se starostou nebo své 
požadavky předkládají do zastupitelstva obce. Největší menšinovou komunitu tvoří ve městě 
menšina občanů vietnamského původu.  

HNOJNÍK (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor se od samého začátku zabývá dvojjazyčností v obvodu obce. Zhotovení 
a konečná montáž vjezdových a výjezdových tabulí byla provedena a tabule nebyly 
poškozeny. Dvojjazyčné označení vjezdových a výjezdových tabulí pořízené v roce 2011 
slouží svému účelu. Drobná poškození jsou následně opravena subjektem zřízeným obcí 
(Služby Hnojník o.p.s.). 

HORNÍ LOMNÁ (Frýdek-Místek) 
V obci byl sice i v roce 2013 Výbor zřízen, nevyvíjel ale žádnou činnost, podle vlastního 
vyjádření v obci žijí národnostní menšiny v souladu, není nutno řešit žádné národnostní rozepře. 

HORNÍ SUCHÁ (Karviná) 
V obci je založen Výbor od roku 2002 a stále pracuje v pětičlenném složení. V něm jsou tři 
zástupci rozhodující polské menšiny a dva členové, reprezentující majoritní českou národnost. 
Výbor se zabýval činností národnostních menšin, zvláště aktivitami polské národnostní 
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menšiny, ale řešil, a to opakovaně, i problémy, spojené s přistěhovanými Romy 
prostřednictvím občanského sdružení Vzájemné soužití. 

HRADEC-NOVÁ VES (Jeseník) 
Tříčlenný Výbor existoval i v roce 2013, přestože jej není nutno ze zákona zřizovat. 

HRÁDEK (Frýdek-Místek) 
I v roce 2013 působil v obci tříčlenný Výbor. Jelikož se v obci ve sledovaném 
období nevyskytly problémy týkající se soužití národnostních menšin, sešel se výbor pouze 
při projednání zprávy o situaci národnostních menšin v obci Hrádek za rok 2013. 

CHEB 
Město nemá ze zákona povinnost Výbor zřídit , byla zřízena Komise pro národnostní 
menšiny (14 členů) při Radě města vznikla v listopadu 2006, kdy nahradila a rozšířila bývalou 
komisi pro romské záležitosti. V současné době je tvořena zástupci delegovanými politickými 
stranami a uskupeními, které jsou v zastupitelstvu města, zároveň byli osloveni zástupci 
menšin - jeden Rom a zástupkyně Svazu Němců - Společnosti Balthazara Neumanna Cheb 
a formálně rovněž představitel Svazu Maďarů (ten se jednání Komise od roku 2012 neúčastnil). 
Od února 2013 získala komise jednoho zástupce mongolské komunity. Zástupce vietnamské 
komunity se začal od roku 2013 zúčastňovat zasedání jako host. Dále jsou jako hosté přizváni 
i zástupci romských sdružení. 
Byly projednávány náměty a materiály např. podání žádosti na neinvestiční dotaci Podpora 
terénní práce na rok 2014 a financování romských organizací, změna Občanského zákoníku - 
transformace NNO od l. ledna 2014 za účasti romských sdružení, seznámení s Analýzou sociálně 
vyloučených romských lokalit v Karlovarském kraji - zadavatelem byl Krajský úřad, seznámení 
s informacemi z Výboru pro spolupráci se samosprávami a koncepcí romské integrace Úřadu 
vlády, informacemi o vzniku multidisciplinárního týmu Policie ČR zaměřeného na národnostní 
menšiny, návrh na vytvoření pracovní pozice romského asistenta při městské policii. 

CHOTĚBUZ (Karviná) 
Devítičlenný Výbor působí od roku 2006, nemusel řešit žádné problémy. 

JABLUNKOV (Frýdek-Místek) 
Sedmičlenný Výbor byl ustanoven v roce 2000, má pět členů národnosti polské a dva členy 
národnosti české. Za hodnocené období se zabýval doplněním dvojjazyčného označení ulic, 
veřejných budov a veřejných prostranství. Realizace proběhla ve dvou částech. Před konáním 
Gorolskigo Šwięta byly nainstalovány tabule označující prostranství Městského lesa pro 
konání největší folklórní slavnosti Jablunkově. Následně byly označeny zbývající vytipované 
ulice, veřejné budovy a prostranství a vjezdové tabule. Zabýval se rovněž případy vandalství 
a poškozování některých tabulí a jejich následnou opravou.  

JEVIŠOVKA (Břeclav) 
Přestože jej není nutno ze zákona zřizovat, v obci pracuje tříčlenný Výbor. 

JOSEFOV (Sokolov) 
Výbor byl v obci i v roce 2013, jeho jediným členem je podle www stránek obce 
místostarosta. Výbor je podle všeho nečinný.  

KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU (Jeseník) 
Tříčlenný Výbor není nutno ze zákona zřizovat. V roce 2013 byla navázána spolupráce 
mezi obcí, MěÚ Jeseník, občanským sdružením Darmoděj, dále se jednání účastní školy, kam 
docházejí děti. Problémy, které byly řešeny: bytová situace, zaměstnanost, zapojení menšin 
do kulturních akcí, volnočasové aktivity dětí. 
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KOMORNÍ LHOTKA (Frýdek-Místek) 
Čtyřčlenný Výbor neřešil žádné problémy, jen běžné záležitosti. 

KOŠAŘISKA (Frýdek-Místek) 
I v roce 2013 působil v obci tříčlenný Výbor. Zabýval se výhradně polskou menšinou. 

KRAJKOVÁ (Sokolov) 
Přestože jej není nutno ze zákona zřizovat, i v roce 2013 pracoval v obci tříčlenný Výbor 
(zástupkyně české, německé a romské národnosti). Zabýval se péčí o hroby významných rodáků. 

KRASLICE (Sokolov) 
Přestože jej není nutno ze zákona zřizovat, byl v minulosti v působnosti města pětičlenný 
Výbor ustanoven. Je složen ze zástupců německé a romské menšiny a vietnamské komunity. 
Během roku 2013 se zabýval především aktivitami jednotlivých menšin. Z jeho pravidelných 
schůzek byly pořizovány zápisy, které byly na následujícím zasedání zastupitelstva města 
poskytovány jeho členům k seznámení a prodiskutování. 

KRAVAŘE (Opava) 
Výbor není nutno ze zákona zřizovat, v roce 2013 pracoval tříčlenný Výbor v nezměněné 
podobě. Zabýval se vytvářením pozitivních česko-německých vztahů, utvářením povědomí 
o nutnosti spolupráce příslušníků menšin a všeobecného povědomí o vzájemné snášenlivosti, 
začleňováním příslušníků národnostních menšin do majoritní české společnosti, včetně 
dodržování jejich práv a povinností. 

KRÁSNÁ (Cheb) 
I když jej není nutno ze zákona zřizovat, je v obci zřízen tříčlenný Výbor (z toho jeden 
Rom). Protože nedostával v roce 2013 žádné podněty, nic neřešil. 

KRÁSNO (Sokolov) 
Podle informací z webu města i v roce 2013 existoval ve městě tříčlenný Výbor, i když jej není 
nutno ze zákona zřizovat. Na otázky obec nereagovala. 

LIBAVSKÉ ÚDOLÍ (Sokolov) 
I v roce 2013 existoval ve městě tříčlenný Výbor, i když jej není nutno ze zákona zřizovat. 

MALÁ ŠTÁHLE (Bruntál) 
Tříčlenný Výbor řeší problémy komunitního soužití. Ze zákona jej není nutno zřizovat. 

MERKLÍN (Karlovy Vary) 
Tříčlenný Výbor byl v obci ustanoven v roce 2006 a pokračoval v činnosti i v roce 2013. Není 
jej nutno ale ze zákona zřizovat. Na žádný požadavek ze strany menšin nemusel reagovat. 

MĚROVICE NAD HANOU (Přerov) 
Tříčlenný Výbor je zřízen od roku 2006, byť jej není nutno ze zákona zřizovat. Věnoval se 
zejména spolupráci s místní ZŠ a MŠ, kam docházejí převážně děti z rodin hlásících se 
k národnostním menšinám.  

MIKULÁŠOVICE (Děčín) 
Není jej nutno ze zákona zřizovat, přesto byl i v roce 2013 ve městě ustanoven tříčlenný Výbor. 

MILÍKOV (Frýdek-Místek) 
V obci byl i v roce 2013 ustanoven tříčlenný Výbor. 
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MOSTY U JABLUNKOVA (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor pracoval i v roce 2013. Na svém jednání projednal situaci propagace 
a vedení kulturních akcí pořádaných obcí a příspěvkovou organizací Gotic. Domnívá se, že na 
plakátech, pozvánkách a dalších propagačních materiálech by vedle jazyka českého měl být 
zastoupen byť v menší míře i jazyk polský. Taktéž na kulturních akcích by vedle českého 
slova mělo zaznít i polské; u akcí, propagujících tradice a zvyky pak nářečí po naszymu, které 
nerozlučně k této zemi, k tomuto regionu patří. Výbor výše uvedené body projednal 
s vedením obce. Nyní na propagačních materiálech, hlavně na plakátech se název akce píše 
dvojjazyčně. Dva členové Výboru se zúčastnili XII. Sjezdu PZKO. 

NÁVSÍ (Frýdek-Místek) 
V obci je zřízen tříčlenný Výbor, všichni členové se hlásí k polské národnosti. 

NEJDEK (Karlovy Vary) 
I když Výbor není nutno ze zákona zřizovat, sedmičlenný Výbor je ustanoven nepřetržitě od 
roku 2007. Předává informace o činnosti zastupitelstvu města, spolupracuje s radou města 
(zejména při schvalování žádostí na finanční podporu kulturních akcí menšin), s Krajským 
úřadem Karlovarského kraje při předávání informací a metodické pomoci, informuje o své 
činnosti na webových stránkách města.25  

NÝDEK (Frýdek-Místek) 
V obci pracoval pětičlenný Výbor, složený ze zastupitelů obce, v případě potřeby byly záležitosti 
spojené s problematikou národnostních menšin projednávány přímo na schůzích zastupitelstva. 

OLOVÍ (Sokolov) 
Výbor má pouze předsedu, o doplnění členů dlouhodobě nejeví nikdo zájem. Ze zákona 
nemá obec tuto povinnost. 

ORLOVÁ (Karviná) 
Šestičlenný Výbor byl ve městě ustanoven již v roce 2005, i když jej není nutno ze zákona 
zřizovat. Je rovněž zřízena funkce koordinátora pro národnostní menšiny. 

PETROVICE U KARVINÉ (Karviná) 
V obci je ustanoven pětičlenný Výbor již od roku 2002. Náplň jeho práce zůstává stejná, a to 
v první řadě spolupráce s družebními obcemi Godów a Zebrzydowice (Polská republika). 

PÍSEČNÁ (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor neřešil ani v roce 2013 problémy postavení národnostních menšin v obci. 

PÍSEK (Frýdek-Místek) 
I v roce 2013 působil v obcí Výbor (jednočlenný). 

PRAHA 5 
I v roce 2013 pokračovala v činnosti devítičlenná Etnická komise, jež se zabývala 
projednáním problematiky etnických a národnostních menšin, především podporou 
mezikulturního dialogu a integrace etnických a národnostních menšin do plnohodnotného 
života. V roce 2013 se uskutečnilo 10 jejích zasedání. Podílela se na projektech Zažít město 
jinak, Romský Mentor, MiStra – Migrant Inclusion Strategies in Europen Cities, Romské 
rodiny s dětmi v raném věku, Máma chce práci. 

                                                 
25 www.nejdek.cz 
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PRAHA 8 
Od roku 2007 existuje na MČ Komise Rady MČ pro národnostní menšiny, v současnosti 
šestičlenná (čtyři členové z řad zastupitelů, dva členové jsou zástupci občanů). V průběhu 
roku 2013 sledovala situaci v soužití národnostních menšin s majoritní společností.26 

ROPICE (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor v obci existoval i v roce 2013, soustředil se na polskou menšinu. 

RUDNÁ POD PRADĚDEM (Bruntál) 
Obec měla i v roce 2013 čtyřčlenný Výbor, přesto že povinnost zřídit Výbor ze zákona není. 

ŘEKA (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor byl zřízen v roce 2006 a fungoval i v roce 2013. Spolupracuje s MS PZKO.  

SMILOVICE (Frýdek-Místek) 
V obci je zřízen tříčlenný Výbor, spolupracuje s MS PZKO, pod jejíž hlavičkou působí 
taneční a divadelní soubor. 

SPOMYŠL (Mělník) 
I když Výbor není nutno ze zákona zřizovat, je zřízen. 

STANOVICE (Karlovy Vary) 
Výbor není nutno ze zákona zřizovat, přesto funguje od roku 2007, předsedkyní je radní. 27 

STARÁ VES (Bruntál) 
Výbor není nutno ze zákona zřizovat. Přesto zůstává i v roce 2013. V obci se národnostní 
menšiny neprojevují.28  

STARÁ VODA (Cheb) 
Tříčlenný Výbor byl v obci i v roce 2013, i když jej obec nemusí ze zákona zřizovat. 
Výbor má za úkol monitorovat a v případě potřeby upozorňovat na problémy týkající se slovenské 
menšiny. Žádné problémy ani vyplývající úkoly či požadavky se nevyskytly. 

STONAVA (Karviná) 
V obci byl i v roce 2013 pětičlenný Výbor. Zabýval se dvojjazyčností, úrovní společensko-
kulturních akcí národnostních menšin v obci a publikační činností. Problémy nebyly řešeny. 

STŘÍTEŽ (Frýdek-Místek) 
Tříčlenný Výbor se v roce 2013 zabýval aktuální situací polské menšiny v obci. 

TĚRLICKO (Karviná) 
Sedmičlenný Výbor pracoval i v roce 2013. Věnoval se dvojjazyčným nápisům, dotační 
politice, národnostnímu školství a akcemi společenských organizací. 

TŘANOVICE (Frýdek-Místek) 
V obci je ustanoven tříčlenný Výbor, neřeší žádné konkrétní problémy.  

TŘINEC (Frýdek-Místek) 
Výbor měl 11 členů, z toho dva slovenské národnosti, sedm polské, po jednom řecké 
a romské národnosti. I v roce 2012 byla diskutována otázka vzájemného soužití národnostních 
menšin a zavedení dvojjazyčných nápisů ve městě. 
                                                 
26 Zvláštní pozornost je věnována romské menšině, vzhledem k tomu, že její závažná část patří do skupiny občanů na 
nejnižší sociální úrovni. O pomoc byla požádána o.p.s. Člověk v tísni, jejíž zástupci byli zváni na jednání komise. 
27 Informace je z webové stránky obce (http://www.obecstanovice.cz/index.php?oid=72119). 
28 Informace je z webové stránky obce (http://www.staraves.eu/index.php/povinne-informace/27) 
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VEJPRTY (Chomutov) 
Sedmičlenný Výbor byl ustanoven i v roce 2013. Měl zpracovanou koncepci, která se 
zaměřila na romskou menšinu a na příhraniční spolupráci (město leží přímo na hranicích 
s Německem), zaměřenou především na děti předškolního a školního věku a na seniory. 
Členy Výboru jsou zástupci německé a romské menšiny. 

VENDRYNĚ (Frýdek-Místek) 
V obci působí pětičlenný Výbor již od prosince 2002. Složení: česká a slovenská národnost po 
jednom členu, polská tři členové. Výbor se sešel čtyřikrát (80% účast). Pracoval na základě 
vlastního plánu, který vycházel z ustanovení Charty. Činnost: instalování dvojjazyčných nápisů 
a označení; koordinace spolupráce mezi spolky polské menšiny (PZKO, Beskid Śląski, Macierz 
Szkolna) a vedením obce; národnostní školství; soužití všech občanů obce bez projevů xenofobie 
a nenávisti k menšinové národnosti; spolupráce s partnerskými obcemi v Polsku (Goleszów; 
projekt Sport a turistika bez hranic, financován v programu Pro radost podpořeném nadací 
OKD ve výši 50 000 Kč; Goleszów a Vendryně vás vítají - přeshraniční propagace 
partnerských obcí, financován z dotací Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – 
Śląsk Cieszynski) a na Slovensku (Čierná). 

VĚLOPOLÍ (Frýdek-Místek) 
Výbor byl ustanoven již v roce 2002. V roce 2013 nevyřizoval žádnou agendu. 

VINTÍŘOV (Sokolov) 
V obci není nutno Výbor ze zákona zřizovat, přesto šestičlenný (dva zástupci romské 
menšiny, po jednom německé, polské a slovenské) existuje.  

VYSOKÉ MÝTO 
Ve městě není nutno Výbor ze zákona zřizovat, je zde zřízena Komise pro etnické menšiny.  

ZLATÉ HORY (Jeseník) 
Přestože jej není nutno ze zákona zřizovat, tříčlenný Výbor byl ustanoven již v roce 2006, to 
pokračovalo i v roce 2013 (v současnosti jsou členy zastupitel města a příslušník slovenské 
menšiny, příslušnice německé a příslušník řecké menšiny). Předseda se i nadále věnoval otázce 
výuky řeckého jazyku ve Zlatých Horách. Jednání o poskytnutí případného příspěvku na 
náklady na výuku řeckého jazyka však skončily neúspěšně, neboť zájemkyně, která by řecký 
jazyk vyučovala, nemá potřebné kvalifikační předpoklady. V současné době existuje jen 
dobrovolná skupina lidí, jež se setkává a v rámci zájmové činnosti se věnuje řeckému jazyku. 

2. Jaká byla v roce 2013 spolupráce obce popř. výboru pro národnostní menšiny (rady / jiného 
orgánu) s organizacemi příslušníků národnostních menšin? 

ALBRECHTICE 
Spolupráce Výboru s polskou menšinou je na dobré úrovni. Jedná se o národnostní menšinu 
sdruženou v MS PZKO, se ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím a Rodičovským 
sdružením (Macierz Szkolna). Materiální zabezpečení školy je na dobré úrovni, problémem 
však zůstává malý počet žáků, jedná se však o přirozený úbytek, který není způsoben 
diskriminací. V současné době polskou školu navštěvuje celkem 34 dětí z toho 15 žáků 
navštěvuje ZŠ a 19 dětí MŠ. Člen Výboru byl jmenován členem Školské rady uvedené školy 
pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014. 

AŠ 
V Aši nebyla v roce 2013 zaznamenána činnost organizace příslušníků národnostních menšin, 
která by vyžadovala spolupráci. 
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BERNARTICE  
Spolupráce Výboru s vedením obce byla bezproblémová při vzájemném respektování 
a nezasahování si do svých kompetencí. Vedení obce vycházelo požadavkům Výboru vstříc. 
V obci nejsou menšiny organizovány. 

BOCANOVICE 
Spolupráce s polskou menšinou je nepřetržitá (dva členové zastupitelstva jsou jejími 
příslušníky). Byla uskutečněna společná kulturní akce pro děti, Mikuláš. V roce 2013 byl 
zorganizován Den obce Bocanovice, všechna sdružení se na něm podílela. 

BUKOVEC 
Účast PZKO na akci Den obce Bukovec, pronájem kulturního domu PZKO pro potřeby 
občanů (např. kulturní akce spolků, slavnosti). Spolupráce je bezproblémová. 

BYSTŘICE 
Příslušníci národnostních menšin sehrávali i v roce 2013 v obci významnou úlohu. Kromě 
typických organizací (PZKO, Matice školská) tvoří významné procento další NNO, spolky, 
sdružení a církevní společenství. Obec hodnotí situaci jako velmi dobrou. 

ČESKÁ TŘEBOVÁ  
Ve městě neexistují organizace příslušníků národnostních menšin.  

ČESKÝ TĚŠÍN 
Spolupráce s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla stejně jako v minulých 
létech dobrá, neboť prostřednictvím členů Výboru je zde přímá návaznost zejména na 
Kongres Poláků v České republice, Místní skupinu PZKO a Svaz Němců Těšínského Slezska. 

DOLNÍ LOMNÁ 
Velice dobrá je spolupráce obce i Výboru na kulturních akcích pořádaných obcí. Mezi dobré 
příklady spolupráce lze vyjmenovat přístup vedení obce (zúčastňují se akcí, dodržují 
dvojjazyčnost na akcích pořádaných obcí). Ve zpravodaji Lomná, který vychází měsíčně, se 
zveřejňují články v menšinovém jazyce.  

DOLNÍ POUSTEVNA 
Zástupci města i jeho obyvatelé se účastní akcí, které pořádají příslušníci menšin, ať se jedná 
o vietnamské spoluobčany nebo v rámci příhraniční spolupráce o občany německé národnosti. 

HNOJNÍK 
Spolupráce vedení obce a Výboru s příslušníky polské menšiny je na velmi dobré úrovni. 
Bylo zorganizováno několik akcí společnými silami obce, Výboru a Výboru sociálně-
kulturního (Hnojnické odpoledne, Smažení vaječiny, dvoudenní Zájezd do Zakopaného, 
Setkání seniorů, Novoroční vigilie). 

HORNÍ SUCHÁ 
Tradičně dobrá spolupráce je s organizací polské menšiny (MS PZKO), se ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím a s obecní knihovnou, v jejíchž sbírkách jsou bohatě zastoupeny rovněž knihy 
a časopisy v jazyce polském a slovenském. Obec každý rok pořádá pro své občany a veřejnost akce, 
na nichž se spolupodílejí i organizace národnostních menšin, především PZKO, jak např. Fedrování 
s folklórem - kulturní akce navazující na místní folklór a hornickou tradici, Den matek, oslavy 
jubilejních výročí občanů obce s vystoupením dětí polské i české ZŠ a MŠ, oslavy MDŽ a další 
kulturně-společenské a sportovní akce. Pro děti z romské komunity byla uspořádána Mikulášská 
nadílka. Na pozvání občanského sdružení Vzájemné soužití se členové Výboru zúčastňovali 
kulturních vystoupení dětí romské komunity. ZŠ s polským jazykem vyučovacím se umístila mezi 
deseti nejlepšími v ČR při hodnocení výsledků v základních vyučovacích předmětech. 
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HRÁDEK 
Spolupráce obce s příslušníky menšin je dlouhodobě na výborné úrovni. 

CHEB 
Město má největší problém s integrací příslušníků romských komunit, a proto projednávané 
materiály v roce 2013 směřovaly k řešení této problematiky. 

Strategický plán lokálního partnerství pro období 2013-2015 vznikl v návaznosti na původní 
Strategický plán na období 2010-2012 a stal se zvláštní částí Komunitního plánu rozvoje sociálních 
služeb města Chebu pro oblast sociálního začleňování. Dokument vznikl ve spolupráci s Agenturou 
pro sociální začleňování, členů lokálního partnerství a koordinátora inkluzívních nástrojů, který je 
členem realizačního týmu Individuálního projektu města Cheb. Z předchozího Strategického plánu 
vyplynul projekt, který je od roku 2012 realizován, Individuální projekt města Chebu na změnu 
situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména obyvatel sídliště Zlatý vrch, a to realizací 
těchto klíčových aktivit: Terénní sociální práce na sídlišti Zlatý vrch, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež nad 15 let, Nejlepší učebnou je pracoviště, Dluhové poradenství, Poradenství pro osoby 
ohrožené recidivou drogové závislosti a osoby blízké, Raná péče, Krizová pomoc. Ze Strategického 
plánu vzešel další projekt Systém prostupného bydlení. Na těchto projektech se podíleli v určité míře 
i zástupci komise pro národnostní menšiny, jež přispěli svými zkušenostmi a poznatky. V srpnu 
2013 se ve spolupráci s Evropským Comeniem v rámci 20. letní akademické školy a za podpory 
členů uvedené komise uskutečnila akce s názvem Svět dětí je barevný, kde děti různých národností 
předvedly své umění tancem, zpěvem i divadelní ukázkou. Akce se zúčastnily i romské organizace. 
V tomto směru lze hodnotit spolupráci komise s orgány města jako velmi dobrou.29 

CHOTĚBUZ 
Vzhledem k tomu, že členy Výboru jsou delegovaní zástupci organizací zastupující 
národnostní menšiny, je spolupráce bezproblémová. 

JABLUNKOV  
Obec dlouhodobě dobře spolupracuje s organizacemi příslušníků polské menšiny (MS PZKO 
a Macierz Szkolna - Matice Školská). Důsledkem toho je finanční podpora obce široké 
škály aktivit polské menšiny. 

JEVIŠOVKA 
Výbor spolupracoval s místním Sdružením občanů chorvatské národnosti. Někteří jeho 
členové vypomáhají při organizování setkání občanů chorvatské národnosti Kiritof , který se 
koná každoročně již více než 20 let. Jeho členové vypomáhali při organizování Setkání 
Slováků z Bulharska, které se v obci uskutečnilo v květnu 2013. 

KOBYLÁ NAD VIDNÁVKOU  
V oblasti se nachází Společenství Romů na Moravě. S ní obec příliš nespolupracuje vzhledem 
k personálnímu složení. Tento problém byl řešen s předsedou občanského sdružení 

KOMORNÍ LHOTKA 
V obci působí PZKO, který mimo jiné pořádá kulturní akce, které obec vždy podporuje. Dále 
obec spolupracuje se ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Hnojníku, jež navštěvují 
i děti z obce. Problémy se nevyskytovaly. 

                                                 
29 Náměty k řešení podaných návrhů ze strany zástupců národnostních menšin byly v komisi vždy projednány 
a řešeny, např. požadavek pořádání kursů českého jazyka v Chebu pro občany vietnamské i mongolské komunity 
a právní poradenství cizincům. Byla navázána spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců Karlovarského 
kraje. Centrum poskytuje právní poradenství cizincům v Karlových Varech, ale po domluvě nabídlo možnost 
poskytnutí právního poradenství i cizincům v Chebu. Na SZŠ a VOŠ v Chebu byly zahájeny kursy českého jazyka pro 
cizince. 
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KOŠAŘISKA 
Spolupráce obce s PZKO je tradičně velmi dobrá, s ní obec úzce spolupracuje při přípravě 
kulturních a společenských akcí, sdružení při nich také spolupracuje s ostatními organizacemi. 

KRAJKOVÁ 
Výbor se významně zapojil do komunikace se Sudetoněmeckou nadací, kdy předmětem 
jednání je získání finanční podpory na renovaci zdejší kapličky Sv. Trojice. 

KRASLICE 
Spolupráce s německou menšinou je výborná. Ta je nejvíce aktivní v pořádání kulturních, 
sportovních či společenských akcí. V roce 2013 uspořádala mnoho akcí, např. Novoroční 
koncert v Městském divadle v Karlových Varech, zájezd do Fichtelbergu, do Carlsfeldu či 
Regensburgu, zúčastnila se Pouti na Přebuzi a tradicí se již stala oslava Dne matek. 

KRAVAŘE 
Město dlouhodobě spolupracuje s jedinou organizací národnostních menšin ve městě, a to 
s občanským sdružením Kruh přátel Německa (Deutscher Freundeskreis), které patří do 
organizace Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tato organizace vyvíjí 
pravidelné aktivity na udržení jazyka a kultury ve městě (kulturní vystoupení, jazykové kursy, 
bohoslužby v německém jazyce, veřejně přístupná knihovna s německými tituly, organizování 
výstav, přednášek, setkávání příslušníků německé menšiny na zámku v Kravařích, atd.).  

MALÁ ŠTÁHLE 
Obec participuje na realizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb města Rýmařov. 
V obci není žádná národnostní menšina organizována. 

MĚROVICE NAD HANOU  
V roce 2013 Výbor uspořádal pro děti výtvarnou soutěž na téma Náš dům a zajistil dopravu do 
Náměště na Hané, na akce obec finančně přispěla částkou 2 500,- Kč. 

MIKULÁŠOVICE  
Kampaň o možnosti zapojení národnostních menšin do dění ve městě proběhla bez odezvy. 

MILÍKOV  
Spolupráce mezi organizacemi příslušníků národnostních menšin je tradičně velmi dobrá. 
V obci fungují dvě organizace PZKO, které se podílejí především na rozvoji kultury v obci, 
zejména pak pořádají divadelní představení a různé kulturní akce. 

MOSTY U JABLUNKOVA  
Spolupráce s organizacemi příslušníků polské menšiny byla dobrá a vzájemně prospěšná. 

NÁVSÍ 
Organizacemi příslušníků národnostních menšin, působícími na území obce, jsou především 
dvě MS PZKO. Spolupráce s nimi je intenzívní, vedení obce se účastní jejich akcí. 

NEJDEK 
Schůze Výboru jsou veřejné. V rámci prevence kriminality úzce spolupracuje s Městskou 
policií a Krajským úřadem Karlovarského kraje. Spolupracoval se sdružením JoN Nejdek při 
benefičním fotbalovém utkání mezi městy Augsburg a Nejdek. Účastnil se Dne národnostních 
menšin 2013 ve spolupráci s Výborem Karlovarského kraje. Navázal spolupráci se sdružením 
Svaz Ukrajinců Bohemia v Karlovarském kraji. 30 

                                                 
30 www.sub.wbs.cz 
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NÝDEK 
V obci působí místní skupina PZKO. Dva členové Výboru jsou zároveň členy výboru této 
organizace a mohou zprostředkovávat vzájemnou spolupráci. 

OLOVÍ  
Nebyly vzneseny jakékoliv požadavky organizací či aktivit národnostních menšin na 
poskytnutí dotací nebo podpor na jejich akce a činností. Příslušníci národnostních menšin 
se zapojují běžně do akcí, pořádaných městem, či společenskými organizacemi, které 
působí na jeho území,  

ORLOVÁ 
Každoročně se připravuje Festival národnostních kultur, na němž se podílejí příslušníci 
národnostních menšin. Spolupráce města a Výboru je velmi dobrá, město se podílí i finančně, 
organizačně pomáhá s přípravou. Prezentují se na něm zástupci polské, slovenské a romské 
menšiny. Účastní se jej rovněž zástupci spřátelených měst. V roce 2013 šlo již o 7. ročník. 

PETROVICE U KARVINÉ  
Jako v předchozích letech je spolupráce obce s organizacemi příslušníků národnostních 
menšin na velmi dobré úrovni. V obci jsou dvě společenské organizace, a to PZKO Petrovice 
u Karviné a Dolní Marklovice, jejichž činnost je každoročně podporována z rozpočtu obce. 
Organizace mají sídla v objektech, jež jsou majetkem obce.  

PÍSEK 
Spolupráce probíhala bez problémů, Výbor je v kontaktu s předsedou MS PZKO.  

PÍSEČNÁ 
Každoročně pořádá MS PZKO v obci ples. Soužití všech občanů je pokládáno za dobré. 

PRAHA 5 
MČ úzce spolupracuje s DNM a sdružením Rom Praha, kde spolupořádá akce pro děti 
z místních ZŠ, jde o besedy, přednášky, workshopy, výstavy a soutěže. MČ Praha 5 pořádala 
Druhý Společenský večer pro etnické a národnostní menšiny, který se konal za účasti 
uměleckých souborů z Bulharska, Rumunska, Číny, Vietnamu, Indie, Moldávie, Ukrajiny, 
Indonésie, Konga, Slovenska, České Republiky a romské menšiny. 

ROPICE 
Spolupráce Výboru s místní polskou školou a MS  PZKO je na dobré úrovni. 

ŘEKA 
Spolupráce obce a Výboru s MS PZKO se rozvíjí v duchu Charty a je hodnocena velmi pozitivně. 

SMILOVICE  
Obec spolupracuje s MS PZKO a bezplatně pronajímá obecní sál k zkouškám a představením 
jejích souborů. Nezaznamenala zásadní problémy.  

SPOMYŠL 
Výbor spolupracuje dlouhodobě s Agenturou pro sociální začleňování v romských komunitách. 

STONAVA  
Spolupráce Výboru a obce je již řadu let na velmi dobré úrovni. Zejména jde o kulturní činnost. 

STŘÍTEŽ  
Spolupráce Výboru s organizacemi sdružujícími občany polské menšiny je na dobré úrovni. 
Členové Výboru jsou jejími příslušníky, a proto jsou osobně aktivně zapojeni do všech aktivit 
menšiny. Žádné problémy v této spolupráci nebyly zjištěny. 
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TĚRLICKO 
Spolupráce Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla dobrá. Byl splněn 
požadavek organizací na zavedení dvojjazyčných nápisů v obci. Bohužel tabule u vjezdu 
a výjezdu z obce byly v krátké době poničeny a následně odcizeny. V obecné době to řeší 
Policie ČR. Byly pořízeny dvojjazyčné uvítací tabule v obci. Spolupráci obce a především 
Výboru pro národnostní menšiny s příslušníky národnostních menšin hodnotí výbor jako 
velmi dobrou. Zástupci a organizace národnostní menšiny aktivně působí v oblasti osvěty, 
kultury, v obecním tisku a společenském životě obce. 

TŘANOVICE 
Spolupráce obce i Výboru s organizací PZKO byla v roce 2013 dobrá. 

TŘINEC 
Jako každý rok proběhla i v roce 2013 na území města Přehlídka národnostních menšin, kdy se 
jednotlivé národnostní menšiny zviditelňují a představují občanům svou kulturu. Na akci se 
představují hudební skupiny, taneční soubory, jednotlivé národnostní menšiny představují 
i typická jídla, nápoje a výrobky. Soubory jsou z Třince a blízkého okolí. Akce byla hrazena 
z rozpočtu města i z dotace poskytnuté Moravskoslezským krajem v rámci programu Podpory 
aktivit v oblasti kultury na rok 2013. Přehlídka má velký ohlas u občanů, a proto se stala 
pravidelnou akcí ve městě. Národnostní menšiny pořádají i své kulturní akce. Polská i slovenská 
menšina pořádá každoročně celou škálu akcí, každoročně připravuje setkání s kulturním 
programem také řecká komunita ke státním svátkům Řecka. V roce 2013 se velmi prohloubila 
spolupráce s partnerským městem Bielsko-Biała v oblasti kultury, sportu a školství. Kabelová 
televize Třinec začala spolupracovat s polským partnerem a obě televize seznamují a zveřejňují 
svým divákům zajímavosti z obou měst navzájem. Problémy v roce 2013 Výbor nezaznamenal. 

VEJPRTY 
V roce 2013 pokračovala činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. 
Členové lokálního partnerství se pravidelně setkávali v pracovních skupinách. Mezi členy 
patří zástupci organizací ve městě - městský strážník, ředitel ZŠ a MŠ, ředitelka ZaPŠ, 
zástupci bytového odboru a také zástupci organizací Naděje a Člověk v tísni. Na základě této 
spolupráce vznikl v roce 2012 Strategický plán města Vejprty, který byl schválen 
zastupitelstvem města. Tento dokument je zaměřený na oblast zaměstnanosti, bydlení, 
prevenci patologických jevů, vzdělání, rodiny a volného času. 

VENDRYNĚ 
Spolupráce obce i Výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla v roce 2013 
jako i v minulých letech velmi dobrá. Prostřednictvím členů Výboru byla přímá návaznost na 
Hlavní výbor PZKO, Macierzy Szkolnej a Kongresu Poláků v ČR. Členové Výboru jsou členy 
těchto spolků, pomáhají při organizování jejich akcí a zúčastňují se jich. Členové Výboru jsou 
rovněž členy zastupitelstva obce a jednotlivých orgánů obce. 

VĚLOPOLÍ  
Výbor v roce 2013 nespolupracoval s žádnými organizacemi příslušníků národnostních menšin. 

VINTÍŘOV 
Na základě dobré spolupráce a z iniciativy německé menšiny naší obce,bylo uspořádáno 
v září 2013 další setkání bývalých občanů zaniklé obce Lipnice, která patří do katastru obce 
a tentokráte se konalo v prostoru bývalého Lipnického hřbitova. 

VYSOKÉ MÝTO 
Žádná organizace příslušníků národnostních menšin se na město neobrátila. 
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ZLATÉ HORY 
Dlouhodobou aktivní činnost vykazuje řecká menšina (společenská posezení, kulturní akce, 
spolupráce se sousedními sdruženími v Jeseníku, Krnově a Šumperku; Řecká obec Zlaté Hory 
má t. č. 40 registrovaných členů). Zástupci Výboru navázali kontakty se slovenským městem 
Bojnice, delegace města Bojnice navštívila město Zlaté Hory.  

2a) příklady dobré praxe v roce 2013:  

BYSTŘICE 
Součinnost s obcí při organizování událostí jako Den obce Bystřice, Májová veselice, 
Mezinárodní svatojánský festival Bystřice – Bystrzyca, které přispěly k lepšímu poznání 
občanů nejen české a polské národnosti, ale i občanů dalších národností žijících na území 
obce i v širokém okolí. Členky Výboru se aktivně zúčastňují přípravy a průběhu těchto akcí. 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Jako příklad dobré praxe v roce 2013 lze uvést převzetí záštity města nad akcí pořádanou 
Hlavním výborem PZKO Den tradic a regionálního kroje, který se uskutečnil dne 26. května 
2013 na náměstí ČSA v Českém Těšíně a dne 25. května 2013 v polském Cieszynie. 

DOLNÍ LOMNÁ 
Členové Výboru pomáhali opět při organizování V. euroregionálního jarmarku v Dolní 
Lomné konaného v říjnu 2012, kterého se zúčastnilo kolem 5 000 osob, pozoruhodná je účast 
i z Polska. Dále Výbor pomáhal při organizování svátku Mikuláše pro děti z polské i české 
ZŠ, při instalování vánoční výstavy v muzeu. Obec pořádá každoročně pro seniory besídku, 
na které bývá program i v polském jazyce. 
Obec vybudovala v rámci dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Moravskoslezsko 2007-2013 v Dolní Lomné spolufinancovanou Evropskou unií stavbu 
Doprovodná infrastruktura NS Mionší, kde bude zázemí pro předměty darované našimi 
občany včetně venkovních exponátů a dále pořídí síň Doc. PhDr. Jana Korzennego, CSc., 
vysokoškolského pedagoga, který byl občanem Dolní Lomné. Muzeum bude slavnostně 
otevřeno v květnu 2014. Stavba bude sloužit pro návštěvníky Naučné stezky Mionší jako 
součást expozice ukazující tradiční způsob života místních obyvatel. 

HRÁDEK 
Obec zorganizovala dotazníky, týkající se obecní problematiky. Obeslala 1480 dotazníků a z toho 
526 bylo vyplněno a odevzdáno ke zpracování. Pouze 2 dotazníky z nich hodnotily jako 
problematické soužití Čechů a Poláků. Z toho vyplývá, že v obci je stabilně dobré soužití 
většinové populace s příslušníky národností menšiny. Na vysoké úrovni je spolupráce ZŠ se ZŠ 
s polským jazykem vyučovacím. Obě školy se spolu s obcí podílejí na řadě společných projektů. 
Obec rozvíjí přeshraniční spolupráci s polským městem Skoczów, se kterým v roce 2013 
podepsala smlouvu o spolupráci. Několika společenských akcí v rámci projektu Sport pro 
Active Skoczów - Hrádek se aktivně zúčastnili příslušníci národnostní menšiny. 
Obec v roce 2013 společně s Towarystwem przyjaciól Muzeum Wincentego Witosa 
uspořádala pietní akci, jejímž účelem bylo znovuodhalení pomníku Wincenta Witose, 
trojnásobného polského premiéra, který na území obce pobýval v emigraci. Této akce se 
rovněž zúčastnili příslušníci polské národnostní menšiny ze širokého okolí. 

KRAVAŘE 
Město poskytlo organizaci DFK prostory k setkávání a organizování akcí pro jejich členy 
i pro širokou veřejnost, na převážné většině akcí DFK byli zastoupeni představitelé města, 
město umožňovalo a podporovalo propagaci i osvětu jednotlivých akcí DFK. 
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MOSTY U JABLUNKOVA  
Obecní akce Neznáme se? Poznejme se! - vystoupení na akci, spolupráce při 
gastronomickém zabezpečení akce, tradiční Bal Gorolski, vystoupení dětí PMŠ, žáků PZŠ 
a členů folklorního souboru Górole na akcích. 

NEJDEK 
Výbor každoročně projednává žádosti Obce Slovákov a Svazu Němců-region Chebsko 
o poskytnutí finančního příspěvku.  

NÝDEK 
Finanční příspěvek obce na činnost MS PZKO, činnost knihovny s českým i polským 
oddělením, možnost publikovat články v polštině ve zpravodaji obce, česko-polské nápisy na 
některých publikacích a propagačních materiálech obce. Účast vedení obce na akcích PZKO. 

PETROVICE U KARVINÉ  
Od roku 1995 jsou na základě podepsané Smlouvy o příhraniční spolupráci družebních obcí 
Petrovice u Karviné a polského Godowa podporována společná setkání uvedených organizací 
s polskými partnery v rámci kultury, sportu, sborů dobrovolných hasičů a klubů důchodců. 

STŘÍTEŽ 
V lednu 2013 proběhlo setkání, na kterém MS PZKO bilancovala svou činnost za rok 2012, 
v kulturním programu, který byl součástí setkání, vystoupily děti s programem v polském 
jazyce. Další významnou aktivitou bylo červnové setkání polské menšiny s pěveckým sborem 
Godulan-Ropica, sdružujícím zájemce o zpěv místních lidových písní. Prázdniny věnovala 
mládežnická část členů MS brigádnické činnosti v budově polské menšiny ve Stříteži. Další 
prázdninovou aktivitou byla účast členů MS na tradičním Střítežském létu. 

TŘANOVICE 
Podpora činnosti spolků v obci je především prostřednictvím Programu podpory zájmových 
aktivit vyhlášeném obcí na rok 2013. Cílem je podpora a rozvoj aktivit vedoucích ke zlepšení 
podmínek pro seberealizaci občanů, zejména mladé generace, ve smysluplném využití 
volného času. V loňském roce byl mezi jinými podpořen projekt spolku PZKO Léto s tradicí 
II . Jednalo se o projekt pro děti (ve věku 3-15let), které se během prázdnin tradičně připravují 
na vystoupení na třanovických dožínkách. 
Dalším způsobem podpory obce je denní pronájem školního hřiště pro spolky a sdružení 
působící v obci zdarma, dále pak pronájem tělocvičny, společenského sálu a školící místnosti. 
Spolek PZKO byl v letošním roce organizátorem tradičních Třanovických dožínek, kde děti 
z PZKO obohatily program pásmem lidových písní ve slezských krojích, ostatní členové pak 
přípravou pohoštění (místních specialit) pro ostatní občany.  

VEJPRTY 
Trvá spolupráce se příhraničními německými městy a školami, jež spočívá v navazování 
kontaktů, zdokonalování německého jazyka, sportovní akce pro děti z MŠ i ZŠ a pořádají se 
společná setkání a výlety pro seniory i děti navštěvující školy ve městě. Některé místní děti 
navštěvují školy v SRN a německé zase ZUŠ ve Vejprtech. 
Díky dotaci na terénního pracovníka ve městě v roce 2013 pracovala terénní pracovnice, která 
se především zaměřovala na romskou komunitu. Tato pracovnice z ní také pochází, což velmi 
usnadnilo komunikaci s těmito občany. Dále navázala spolupráci s místní školou, 
s občanským sdružením Naděje, navštěvovala jednotlivé rodiny ve vyloučených lokalitách, 
pomáhala jim řešit jejích problémy týkající se bytových záležitostí, dluhů apod. V rámci své 
činnosti pořádala také výlety především pro děti z těchto lokalit. 
Sdružení Naděje zřídilo ve městě poradnu pro osoby ve finanční tísni a začal zde fungovat 
také dobrovolník zaměřující se na doučování dětí. 
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VENDRYNĚ 
Operativní reakce vedení obce na realizaci usnesení Výboru; dodržování dvojjazyčnosti jak na 
akcích pořádaných přímo obcí, tak i na akcích konaných ve spolupráci s obcí; v obecních 
novinách se pravidelně uveřejňují články v menšinovém jazyce; podporování aktivit, spojených 
s činností národnostní menšiny, kde bylo respektováno a umožňováno užívání menšinových 
jazyků a tradic, vedení obce se těchto akcí pravidelně zúčastňuje; pracovníci obecního úřadu ve 
většině případů jsou schopni se vyjadřovat v polštině, když toto situace vyžaduje; spolupráce 
s Klubem zábavy a sportu, který sdružuje mládež většinové i menšinové komunity. 

2b) problémy v roce 2013: 

BYSTŘICE 
Poškozování a likvidace dvojjazyčných značení v obci. 

DOLNÍ POUSTEVNA 
Problémy se v roce 2013 zvýšily, zaznamenali větší příliv romské populace do soukromého 
sektoru a zvýšený nárůst kriminality, což ale nelze přičíst pouze romské populaci. 

HORNÍ SUCHÁ 
I nadále přetrvává problém zajištění pravidelné školní docházky dětí z řad romské komunity. 
Určité zlepšení v roce 2013 lze vidět v tom, že byl úspěšně navázán kontakt se zástupkyní romské 
komunity, která se zabývá vyplněním volného času dětí předškolního věku. 

KRASLICE 
Již od roku 2012 není příliš dobrá spolupráce s romskou a vietnamskou národnostní 
menšinou, která pokračovala i v roce 2013. Přesto jsou na kulturní akce romské menšiny 
z grantového systému města poskytovány finanční prostředky, které byly poskytnuty za 
poslední dva roky v celkové výši 12 000,- Kč. Zástupci z řad romské menšiny nemají aktivní 
přístup k zapojení do Výboru. 

SMILOVICE  
Taneční soubor Smilowianie při MS PZKO v roce 2013 nebyl činný z důvodu úbytku členů. 

STŘÍTEŽ  
V průběhu roku 2013 nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by byly v rozporu s Chartou, 
kromě stále přetrvávajícího problému s dopravním značením, označujícím obec v polském 
jazyce. Tyto značky byly ničeny i v průběhu roku 2013. 

VEJPRTY 
Velká nezaměstnanost, příležitost dávají sezónní práce, pak pracovní místa z úřadu práce. 
Lidé, hlavně z romské populace nemají pracovní návyky, nemají zájem o rekvalifikaci, 
dojíždění za prací mimo město. 

ZLATÉ HORY 
Vzhledem k obrovské nezaměstnanosti v okrese Jeseník (nejvyšší v rámci ČR) nadále dochází 
k markantnímu odlivu zvlášť mladých obyvatel a také střední generace. Tím se věk 
příslušníků členů národnostních menšin zvyšuje, Výbor se tedy hlavně soustřeďuje na oživení 
národnostního povědomí příslušníků menšin.  
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3. Jakým způsobem obec finančně podporovala v roce 2013 organizace / aktivity národnostních menšin 
(prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci jiných dotačních programů, ad hoc 
podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)? 

ALBRECHTICE
31 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Činnost PZKO 10 000 

BOCANOVICE 
Všechny místní organizace jsou zproštěny placení poplatku ze vstupného a poplatku za 
pronájem sálu kulturního domu.  

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Činnost PZKO (nábytek) 40 000 

BUKOVEC 
organizace   projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Výměna oken 30 000 

BYSTŘICE 
organizace  projekt, účel dotace dotace (Kč) 

PZKO Bystřický Zlot 10 000 
Taneční soubor Bystrzyca – činnost 20 000 

Matice polská 
činnost pěveckých sborů Wiolinki a Crescendo 20 000 
činnost školního folklorního souboru Łączka (Loučka) 20 000 
VIII. ročník přeboru žáků v plavání 8 000 

Sdružení polské mládeže Dny studentské kultury 5 000 
celkem 83 000 

ČESKÁ TŘEBOVÁ
32 

organizace   projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Nízkoprahové centrum Borek (sdružení Naděje) pronájem prostor pro centrum 80 000 
Dům dětí a mládeže Kamarád Prevence kriminality 59 600 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Město v roce 2013 podporovalo organizace a aktivity národnostních menšin v rámci Zásad 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu kulturních a uměleckých, 
sociálních a zdravotních a sportovních aktivit.33 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Svaz Němců Těšínského 
Slezska 

Vyučování německého jazyka pro občany Českého Těšína a členy 
našeho svazu 10 000 
Dny německého filmu s českými titulky 5 000 

Cantantes  Příprava polského dětského souboru Trallala na účast ve 
festivalech a soutěžích formou dvou soustředění 15 000 

Sdružení přátel Polské knihy - 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Polskiej Ksiąžki 

Výstava polské knihy a doprovodné literární akce 2013 
10 000 

Kongres Poláků v České 
republice 

Takoví jsme / Tacy Jesteśmy. Kulturní aktivity Kongresu Poláků v 
ČR v roce 2013 15 000 

                                                 
31 Obec poskytla ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím příspěvek na provoz v celkové výši 620 000,- Kč. 
32 Kromě toho město financovalo správcovské služby občanského sdružení Naděje v Borku ve výši 1 200 000,- Kč. 
33 Mimo to město podporovalo aktivity národnostních menšin i podporou jednotlivých akcí (bezplatným propůjčením 
náměstí, stánků a pódia na akci Den tradic a regionálního kroje, propůjčením místnosti pro potřeby Svazu Němců 
Těšínského Slezska v prostorách jím zřízené příspěvkové organizace KaSS Střelnice, finanční podporou polské scény 
Těšínského divadla. 
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Towarzystwo AVION KULTURNÍ VEČERY V KAVÁRNĚ AVION 15 000 
Polské pěvecké sdružení 
COLLEGIUM CANTICORUM 

Činnost Polského pěveckého sdružení COLLEGIUM 
CANTICORUM 15 000 

Polské umělecké sdružení Ars 
Musica, občanské sdružení 

Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby a divadelních forem 
na vysoké umělecké úrovni 20 000 

PZKO, Místní skupina PZKO v 
Mistřovicích Tradiční kulturní akce PZKO Český Těšín - Mistřovice 5 000 
Zaolziańskie Towarzystwo 
Fotograficzne Mládež v akci III 

10 000 
Sdružení polské mládeže v 
České republice INDEPENDENT.PL - setkání s polskou nezávislou kulturou 

10 000 

PZKO v ČR Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego 15 000 
Činnost folklorního souboru Olza v roce 2013 30 000 

MS PZKO Český Těšín - 
centrum 

Činnost pěveckého sboru Harfa roce 2013 10 000 
Koncert 20 000 

MS PZKO v Českém Těšíně - 
Sídlišti  

Činnost pěveckého souboru TA Grupa u Místní skupiny PZKO 
Český Těšín - Sídliště 5 000 

Školní sportovní klub při 
Gymnáziu s polským jazykem 
vyučovacím 

Aktivity školního sportovního klubu GIMPEL 35 000 

Školní sportovní klub Olza při ZŠ 
s polským jazykem vyučovacím Sportovní aktivity pro mládež 20 000 

PZKO, MS v Mistřovicích Přespolní běh pro děti a mládež v Českém Těšíně-Mistřovicích 7 000 
celkem  272 000 

DOUBRAVA (obec nezřídila Výbor, tuto povinnost nemá) 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO celoroční společenská činnost 8 000 

HNOJNÍK 
Obec se finančně podílela na akcích (Zájezd do Zakopaného částkou 10 000,- Kč; Letní tábor 
pro děti částkou 8 000,- Kč). 

HORNÍ SUCHÁ 
Obec vyhlašuje každoročně granty na rozvoj kulturní, sportovní a společenské činnosti: 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO 
podpora kulturních a sportovních projektů 52 000 
oslava jubileí pěveckých sborů 150 000 
60. výročí založení souboru písní a tanců SUSZANIE 20 000 

Macierz Szkolna podpora kulturní činnosti 20 000 
Macierz Przedszkola podpora kulturní činnosti 15 500 
Romodrom Volnočasové aktivity 3 000 

celkem 260 500 

HRÁDEK 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Kulturně společenské a sportovní aktivity 55 000 

CHEB 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

2., 4. a 6. ZŠ a školní družina (přípravné třídy) Výchovné a vzdělávací aktivity 93 000 
Lačho Jilo, křesťanské sdružení Sintů a Romů, 
Rada romských organizací 

Volnočasové aktivity, nájemné, režie 263 000 
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CHOTĚBUZ 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Chotěbuz a Zpupná Lhota činnost dvou MS (kulturní a osvětová činnost) 30 000 

JABLUNKOV  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MK PZKO Jabłonków 

Regionální jizba A. Sikory-činnost (propagace a konzervátorské práce) 4 000 
Chór męski Gorol-činnost (krojové dovybavení a Kultury Kresowej Mrągowo) 8 000 
Chór męski Gorol - oslavy a koncert u příležitosti 65. výročí založení sboru 8 000 
Folklorní soubor Zaolzi-činnost (krojové dovybavení, doprava, choreografie) 8 000 
Dětský folklorní soubor Zaolzioczek - činnost (koncertní a zájezdová 
činnost, choreografie, kroje) 9 000 
Gorolská muzika Lipka - činnost (kroje, opravy hudebních nástrojů, 
doprava na festivaly) 9 000 
66. Mezinárodní folklórní setkání Gorolski Swięto 100 000 

Kristina Mruzková Dětská gorolská muzička Torka - činnost (krojové dovybavení, opravy 
hudebních nástrojů, soutěže a festivaly) 9 000 

Římskokatolická farnost 
Jablunkov 

Polski Chór Mieszany przy Kościele pw. Bożego Ciała v Jablunkově - 
doprava na vystoupení sboru v Praze a Polsku 5 000 

ZŠ H. Sienkiewicze s 
polským jazykem 
vyučovacím 

Po stopách historie regionu - poznávací výlety a přednášky 3 000 
Comenius project - návštěva zahraničních škol v Jablunkově 6 000 
Mc Donald Cup - fotbalový turnaj žáků I. stupně 1 500 
Školní sbor - činnost (krojové dovybavení) 2 000 
Školní šachový turnaj 500 
Školní liga v florbalu, házené a halové kopané 2 000 
Maratón 2013, běhá celá škola i s učiteli 1 500 

MŠ -Przedszkole Pořádání kulturně - sportovní akce na Den dětí 2 000 

Občanské sdružení Koliba Mezinárodní akce Karpatský redyk, přechod ovcí z Rumunska přes Ukrajinu, 
Polsko, Slovensko až do ČR, na zakončení akce ROZSOD v Košařiskách 5 000 

celkem 183 500 

JEVIŠOVKA
34 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Sdružení občanů chorvatské národnosti Kiritof 2013 30 000 

JOSEFŮV DŮL (nezřídil Výbor) 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Svaz Němců- region Liberec činnost a zájezdy 5 000 

KOMORNÍ LHOTKA 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Cestujeme za poznáním 7 000 

KRASLICE 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Kulturní sdružení občanů německé národnosti činnost menšin 34 351 

KRAVAŘE 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Klub přátel Německa (DFK) činnost sdružení 15 000 

 

                                                 
34 Obec dále přispěla bezplatným pronájmem kulturního domu a přilehlého areálu, který byl zrekonstruován. 
Obec dlouhodobě bezplatně udržuje okolí památníků Moravských Chorvatů. 
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MIKULÁŠOVICE 
Pro menšiny byla v rozpočtu obce vyčleněna částka 10 000,- Kč, nikdo však o ni nepožádal. 

MILÍKOV  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Milíkov - Paseky činnost  10 000 
MS PZKO Milíkov - centrum činnost a výměna oken 75 000 

MOSTY U JABLUNKOVA  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO údržba a provoz Domu PZKO 78 000 
 investiční dotace 1 000 000 
MS PZKO Šance nájem nebytových prostor 34 544 
Macierz Szkolna činnost organizace 5 000 

Soubor Górole činnost souboru 15 000 
Mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklorních souborů 20 000 

MS PZKO, chór Przełęcz činnost souboru 5 000 
celkem 1 157 544 

NÁVSÍ 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Návsí kulturní činnost 2 000 
činnost ženského pěveckého sboru Melodia 50 000 

MS PZKO Návsí - Jasení kulturní činnost 7 000 
Macierz Szkolna akce 5 000 

celkem 64 000 

NEJDEK 
Město používá k podpoře dotačního titulu Tvorba občanské společnosti. 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Občanské sdružení Obec Slovákov Kulturní akce 5 000 
Svaz Němců – region Chebsko Kulturní akce 5 000 

NÝDEK 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO zateplení stropu nad jevištěm domu PZKO 35 000 

ORLOVÁ 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Město Festival národnostních kultur 170 000 

PETROVICE U KARVINÉ 
35 

PRAHA 5 
36 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

ROM Praha Víkendový pobyt pro matky s dětmi 35 000 

ROPICE 
Obec podporovala finančně některé akce pořádané MS PZKO. 

ŘEKA
37 

                                                 
35 Obec se podílí na čtyřech projektech z Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ - PL 2007-2013. 
36 MČ podporuje také projekt Podaná ruka, výše dotace je 202 000,- Kč. 
37 Obec se podílí na financování ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Hnojníku. 



20 
 

SMILOVICE  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO  pronájem kulturního zařízení divadelní kroužek a akce 1 542 
činnost sdružení 15 000 

Místní knihovna  rozšíření polského knižního fondu 5 201 
celkem 21 743 

STONAVA  
Obec finančně podporuje aktivity polské menšiny, hradí nájem sálu a místností, kde se konají 
zkoušky pěveckého sboru a zajišťuje nákup knih a časopisů v polském jazyce do knihovny. 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

místní knihovna nákup knih a časopisů 30 000 

STŘÍTEŽ 
 organizace  projekt, účel dotace dotace (Kč) 

PZKO Střítež činnost PZKO 6 000 

TĚRLICKO  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO Těrlicko - Kostelec Mladé Zwirkowisko  10 000 
MS PZKO Těrlicko - Centrum Poznávací zájezd po krásách českých a polských měst 

a divadelní a kulturní odpoledne  
6 000 

KLUB KOBIET oraz KLUB SENIORA 
MK PZKO Těrlicko-Centrum 

společné družební akce s obcí Chybie (Polsko) 3 000 

MS PZKO Těrlicko Hradiště Den matek, Mezinárodní den dětí a Vánoční besídka 
pro mládež a členy 

4 000 

Matice školská při ZŠ a MŠ 
s polským jazykem vyučovacím 
Těrlicko 

Turnaj škol ve vybíjené O pohár léta, drakiáda, 
Nexport Ranch - jízdy na koni, pronájem bobové 
dráhy v Mostech u Jablunkova, dětské radovánky 

8 000 

celkem 31 000 

TŘANOVICE  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

PZKO Prázdniny s lidovou tradicí 4 600 

TŘINEC 
Město každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu finanční příspěvky v oblasti zájmových 
aktivit v kultuře a sportu. V roce 2013 byla rozdělena částka 2 100 000,- Kč na podporu 
konkrétních projektů. Z toho šlo o podporu akcí s česko-polsko-slovenskou tématikou: 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

město Koncert Srdce Evropy (koncert na podporu zdravotně postižených dětí) 90 000 
Klub kultury 21. Filmové babí léto - Babie Lato Filmowe 20 000 
Polský pěvecký soubor Hutnik Podpora koncertní činnosti polského pěveckého souboru HUTNIK 68 000 

celkem 178 000 

Dotované národnostní menšiny za rok 2013 v rámci grantového systému města 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Macierz Szkolna w RC - Matice 
školská v ČR (ZŠ a MŠ G. Przeczka) 

Poprzeczka majowa - Květnová laťka - přebor 
polských škol v ČR ve skoku vysokém - XVIII. ročník 2 000 

42. zjazd gwiaździsty -závody ve slalomu a běhu na lyžích 
pro ZŠ s polským jazykem vyučovacím okr. FM a KIA 15 000 

PZKO MS Dolní Líštná Přehlídka lidových kapel z Trojmezí – VII. ročník 7 000 
PZKO MS Guty Cvičení pro ženy 5 000 
PZKO MS Třinec – Dolní Líštná Puchar Lata- mezinárodní přebor PZKO v minikopané  5 000 
PZKO MS Třinec - Osůvky Pokrytí části nákladů na elektřinu v klubovně na Osůvce 3 000 
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Asociace řeckých obcí v ČR, ŘO Třinec Nový domov, 65 let od příchodu Řeků do ČR 5 000 
PZKO MS Třinec – Kanada Celoroční činnost pěveckého sboru ZGODA 5 000 

PZKO MS Nebory 
Dzień Oszeldy 5 000 
Divadelní festival Adama Wawrosza 5 000 
Činnost dětského divadelního souboru GAPA2 a GAPCIO 15 000 

PZKO MS Oldřichovice Dožínky na Fojství v Oldřichovicích 15 000 
Činnost tanečního souboru z Oldřichovic 65 000 

PZKO MS Guty 46. Doźynki Ślaskie–Slezské dožínky 12 000 
PZKO Literární soutěž Adama Wawrosze 15 000 
Macierz Szkolna v RC - Matice 
školská v ČR (MS Dolní Líštná) Přehlídka recitace mateřských škol 3 000 

celkem  182 000 

VENDRYNĚ 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

MS PZKO - Vendryně Opravy Kulturního Domu 173 000 
MS PZKO - Zaolší Opravy sídla PZKO 47 000 
Jdeme společně trochu dál realizace projektu přeshraniční spolupráce 186 000 
Macierz szkolna sportovní a kulturní aktivity dětí 3 000 
Klub zábavy a sportu sportovní a kulturní akce pro děti a mládež 49 000 

celkem 458 000 

VINTÍŘOV 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

veřejnost Setkání rodáků s občany 14 000 

ZLATÉ HORY 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Mladý sportovec řecké národnosti příspěvek na sportovní činnost 20 000 

 4. Jaké zkušenosti má obec s implementací Charty? 38 

ALBRECHTICE 
Cílem Charty je chránit a podporovat užívání menšinových jazyků v osobním i veřejném životě. 
Tímto aktem se ČR zavázala k ochraně polštiny v regionu i obci. Implementace Charty se uplatňuje 
ve shodě splatnou legislativou, a to § 29 odst. 2 zákona o obcích, kdy v obci, kde bydlí příslušníci 
národnostních menšin, mají právo na polskojazyčné nápisy. To právo je rovněž zakotveno v § 8 
menšinového zákona. Požadavek na dvojjazyčné nápisy se uplatňuje, jestliže v obci je alespoň 10% 
národnostní menšiny, v obci je to polská menšina (dle posledního sčítání lidu 17 %).  
Výbor konstatuje, že úkoly v oblasti veřejné správy uváděné v Chartě v odstavci 1-5 jsou 
zajišťovány. Jedná se hlavně o vyřizování agendy, kdy pracovníci obecního úřadu ovládají 
polštinu, jsou proto schopni vyřídit žádosti podané v polštině. Svatební i smuteční obřady v obci 
jsou dle žádosti občanů poskytovány i v polském jazyce. Na většině veřejných budov v obci 
figurují dvojjazyčné nápisy (Obecní úřad Albrechtice, Obecní Policie, Obecní knihovna apod.). 
Dvojjazyčně jsou také označeny dopravní značky, orientační tabule a autobusové zastávky v obci. 

                                                 
38 Žádné zkušenosti nemají, nebo se Chartou nezabývají Abertamy (Občanské sdružení Abertamy zde realizuje 
projekty, které jsou financovány z Česko-německého fondu a má přímou spolupráci se Saskem), Dolní Poustevna, 
Horní Lomná, Jevišovka, Kobylá nad Vidnavkou, Krajková, Kravaře, Krásná, Libavské údolí, Malá Štáhle, 
Merklín, Měrovice nad Hanou, Mikulášovice, Nejdek, Písečná, MČ Praha 8, Rudná pod Pradědem, Spomyšl, Stará 
Voda, Vejprty (terénní pracovník usnadňuje komunikaci s romskou komunitou, neboť ovládá romštinu), Vělopolí, 
Vřesová a Vysoké Mýto. Nevyjádřily se Dolní Lomná, Horní Lomná, Chotěbuz (obec již delší dobu připravuje 
vícejazyčné www stránky), Josefov, Měrovice na Hané, Mosty u Jablunkova, Oloví a Šluknov. 
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BERNARTICE  
Výbor se snaží zásady Charty v zápisech z jednání postupně předávat Radě a Zastupitelstvu 
obce k projednávání, tím tento dokument vstupuje do povědomí širší veřejnosti. 

BOCANOVICE 
Viz Zpráva za rok 2011. 

BUKOVEC  
Výbor řešil dvoujazyčné logo k 660 výročí obce. Obec této žádosti vyhověla a logo bylo 
dvoujazyčné. Dále obec vydala knížku ke svému 660. výročí, která byla vydána dvoujazyčně.  

BYSTŘICE  
Charta je vnímána jako nástroj podpory dlouhodobého soužití občanů. 

ČESKÁ TŘEBOVÁ  
V ZŠ praktické byla snaha začlenit romštinu do výuky s ohledem na to, že značná část jejích 
učitelů tento jazyk zná. Romské děti nemají ani základní znalosti svého jazyka a používají pouze 
etnolekt. Bohužel se tato snaha nesetkala se zájmem dětí ani rodičů. Jazyk byl nabízen romským 
asistentem a ostatními učiteli jako zájmový kroužek, pro nezájem byla nabídka zrušena. 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Zkušenosti s implementací Charty má město celkem dobré. V oblasti vzdělávání je 
zřizovatelem ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Havlíčkově ul. v Českém Těšíně; 
v rámci této školy je další třída s polským jazykem vyučovacím umístěna v Polní ul. 
V Českém Těšíně a tři MŠ s polským jazykem vyučovacím jsou umístěny v Polní, Moskevské 
a Akátové ul. Ve městě působí i gymnázium s polským jazykem vyučovacím, jehož 
zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. 

V oblasti orgánů veřejné správy a veřejné služby mají příslušníci národnostních menšin 
zajištěnu možnost podávání ústních a písemných žádostí v souladu s platnou právní úpravou, 
v případě zájmu mohou příslušníci polské a slovenské národnostní menšiny při jednání ve 
shromážděních místních orgánů používat tyto jazyky, značná část zaměstnanců včetně vedení 
města je schopna komunikovat v jazyce polské národnostní menšiny. Ve druhém pololetí 
2013 byl na Městském úřadě proveden mezi zaměstnanci průzkum zájmu o výuku polského 
jazyka a vzhledem k velkému počtu zájemců město jako zaměstnavatelská organizace 
zajistilo pro tyto zaměstnance výuku polského jazyka od ledna 2014. Tuto výuku město hradí 
ze svých prostředků, neboť dle zjištěných informací na tento typ výuky nelze podat projekt 
v rámci programu Podpory implementace Charty. Město rovněž podporuje výuku německého 
jazyka, a to např. bezplatným propůjčením místnosti Svazu Němců Těšínského Slezska. 

Současně vítá a podporuje aktivity Hlavního výboru PZKO, který na území města pořádá 
soutěže v místním nářečí. Negativním jevem je opakované poškozování a ničení dvojjazyčných 
tabulí s názvy ulic a veřejných prostranství včetně dopravního značení - začátek a konec obce 
v jazyce národnostní menšiny. Stejně jako v minulých letech je však nutno konstatovat, že 
i nadále chybí větší osvěta a propagace Charty ve vztahu k žákům, studentům a občanům. 

HNOJNÍK 
V obci je umožněno předškolní a základní vzdělávání v jazyce národnostní menšiny. V rámci 
základního vzdělávání není kladen důraz na výuku regionálních dějin, proto Výbor pokračuje 
v započaté spolupráci s Výborem sociálně-kulturním a školami, směřující k vyřešení problému. 

HORNÍ SUCHÁ 
Ustanovení Charty, týkající se působnosti obce, jsou dlouhodobě naplňována. Nevyskytují se 
podstatné problémy, pokud se vyskytnou, řeší se za účasti zainteresovaných stran. 
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HRÁDEK 
Obec uplatňuje implementaci Charty při zavádění názvů obce na nejrůznějších materiálech 
vydaných obcí (informačních tabulích, dvojjazyčných publikací, název obce na budově OÚ.) 
Dvojjazyčné tabule obce na dopravních značkách nebyly ve sledovaném období poškozovány. 

CHEB 
Vzhledem k tomu, že na území města není žádná národnostní skupina zastoupena 10%, 
Charta zde není uplatňována. 

CHOTĚBUZ 
V roce 2013 došlo k realizaci projektu Dvojjazyčné označení ulic obce Chotěbuz v rámci 
programu Úřadu vlády Podpora implementace Charty na rok 2013. Negativní zkušenosti 
obec nezaznamenala 

JABLUNKOV  
Obec má dobré zkušenosti s implementací Charty, o čemž svědčí rozšíření dvojjazyčného označení 
názvů ulic, veřejných budov, veřejných prostranství, škol, vjezdových a výjezdových tabulí. 

JEVIŠOVKA 
Výukou chorvatštiny se zabývá Sdružení občanů chorvatské národnosti. 

KOMORNÍ LHOTKA 
Rok 2013 byl beze změn. Pokračování dobré spolupráce s polskou menšinou. 

KOŠAŘISKA 
Otázku provádění Charty řešila obec již v minulých letech, v roce 2013 se jí již nezabývala. 

KRASLICE 
V obvodu města jsou plně respektována práva občanů na ochranu užívat jazyky jednotlivých 
národnostních menšin. V současné době však není nutné vytvářet zvláštní podmínky k užívání 
jazyků národnostních menšin na úřadech, ve školách či v médiích. 

KRAVAŘE 
Město je územím, kde pobývají občané hlásící se k různým národnostním menšinám, uznává 
menšinový či regionální jazyk jako výraz společného kulturního dědictví. Prostřednictvím jím 
zřízených škol zajišťuje mezistátní výměny žáků především s Polskem. Četnost užívání 
menšinových jazyků nezavdává důvod pro přijetí nějakých opatření ze strany města. 

MILÍKOV  
V roce 2013 obec obdržela neinvestiční dotaci 8 000,- Kč z programu Úřadu vlády Podpora 
implementace Charty pro rok 2013. Díky ní mohla obec instalovat 6 ks dopravních značek 
v obci v jazyce národnostní menšiny (začátek a konec obce). 

NÁVSÍ 
Parciální zavedení dvojjazyčných nápisů (označení budovy obecního úřadu). Dvojjazyčně je 
v obci označena železniční stanice Návsí (Nawsie) a informační tabule při vjezdu do obce.  

NÝDEK 
Pracovníci obecního úřadu jsou v rámci úředního jednání schopni komunikace v polském jazyce 
či v místním nářečí. Předškolní a základní školní vzdělání v polském jazyce je dostupné 
v sousední Bystřici. Na veřejných budovách na území obce jsou umístěny dvojjazyčné nápisy. 
V minulosti opakovaně ničená vjezdová tabule s polským názvem obce nebyla obnovena, což ani 
není v současné době vyžadováno Výborem ani výborem MS PZKO. V souvislosti s projevy 
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selektivního vandalizmu vyplývá potřeba zkvalitnění vzdělávání a osvěty směrem k lepšímu 
pochopení práva všech zdejších obyvatel na svobodné sebeurčení. 

ORLOVÁ 
Ve městě je podporováno vzdělávání polské menšiny v jejím rodném jazyce. Město zřizuje 
neúplnou ZŠ s polským jazykem vyučovacím (I. stupeň), její součástí je MŠ. Vyšší stupeň ZŠ 
mohou žáci absolvovat v obci Dolní Lutyně nebo ve městě Karviná, kde je možno pokračovat 
i ve středoškolském vzdělávání, podobně jako v Českém Těšíně. 
Ustanovení části II Charty se romštiny jako takové netýká, Romové ve většině případů 
nemluví romsky, hovoří etnolektem češtiny nebo česky, výjimku tvoří nově přistěhovaní 
Romové ze Slovenska, jejichž děti navštěvují ZŠ v obvodu města. 

PETROVICE U KARVINÉ  
Zastupitelstvo i Výbor se v roce 2013 nezabývaly specificky otázkou provádění Charty. Na ZŠ a MŠ 
(nejde o školu s polským jazykem vyučovacím) je od září 2012 uskutečňována výuka polštiny. 

PÍSEK 
Obec spolufinancuje náklady místní knihovny na knižní fond polskojazyčné literatury. Pro děti polské 
menšiny podporuje zajištění nepovinného předmětu výuku polského jazyka v ZŠ zřizované obcí. 

PRAHA 5 
MČ se podílí na Výstavě a doprovodném programu Romano Suno (Romský sen) - prezentace 
toho nejlepšího z posledních ročníků literární a výtvarné soutěže která prostřednictvím dětských 
kreseb a krátkých textů v romském a českém jazyce ukazuje svět viděný očima a srdcem 
romských dětí a mladých dospělých. Součástí bylo i hudební a recitační vystoupení v romštině. 

ROPICE 
Názvy veřejných budov jsou v dvojjazyčném provedení, tabule s označením počátku a konce 
obce jsou ponechány v jednojazyčném provedení, jelikož tabule v polském jazyce jsou 
v regionu častým terčem různých vandalů, opravy stojí obec finanční prostředky a policie 
zpravidla viníka nevypátrá. 

ŘEKA 
Co se týče nápisů v polském jazyce, ty jsou již publikovány. Další jsou spojeny s rekonstrukcí 
obecního úřadu, na ten již pět let obec požaduje dotaci, zatím marně. 39 Nápisy a všechno 
ostatní v národnostním jazyce tam, kde je více než 10 % menšiny, by měly vládní orgány 
podle předsedy Výboru automaticky nařídit starostům měst a obcím. Jsou lidé, kteří 
z neznalosti Charty mají negativní postoj, kde to dávají najevo sprejováním a ničením nápisů 
tak, jak je to vidět v některých obcích a městech. 

SMILOVICE  
Občané obce žijí bez problému v souladu s implementací Charty. 

STONAVA  
Výbor (zastupitelstvo) v roce 2013 neřešil otázku provádění Charty, protože otázka 
dvoujazyčných nápisů byla již v minulosti vyřešena, a to při označení budov i institucí 
a rovněž při stanovení informačního systému v obci. 

STŘÍTEŽ  
Zkušenosti jsou dobré, občané obce polské národnosti nemají jazykový problém při 
komunikaci s úřadem, Všichni pracovníci úřadu rozumí polsky. 

                                                 
39 Pozn. předkl. - Obec neupřesňuje, kde žádá o příspěvek, o dotaci v programu Podpory implementace Charty nikdy nežádala. 
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TĚRLICKO 
Obec podporuje ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, schvaluje dostatek finančních 
prostředků na provoz a údržbu budovy, kde obě vzdělávací instituce sídlí. Podporuje rovněž 
tisk článků v polském jazyce v místních Těrlických listech. 

TŘANOVICE  
V roce 2013 nebyla na obecní úřad podána žádná žádost v polském jazyce, tlumočení či 
překlady písemných žádostí podaných v polském jazyce do českého jazyka tudíž nebylo 
potřeba řešit. V obci jsou dvojjazyčně označeny názvy veřejných budov, a to v jazyce českém 
a polském. Obec obdržela již dvakrát od Úřadu vlády dotaci na jejich realizaci. Byly pořízeny 
uvítací tabule při vjezdu do obce, v českém, polském, anglickém a německém jazyce. Přijaty 
byly kladně a dosud se nestaly terčem vandalů (na rozdíl od dvojjazyčných dopravních značek 
v okolních obcích, jež byly často opakovaně poškozeny, a to často již velmi krátce po osazení).  

TŘINEC 
Dne 16. března 2011 Výbor schválil zavedení dvojjazyčných označení vjezdových 
a výjezdových tabulí ve městě a jeho částí, dále schválil zavedení označení dvojjazyčných 
nápisů na železničních zastávkách Třinec-Konská, Třinec a Třinec centrum. Zastupitelstvo 
města Třince o měsíc později vzalo na vědomí tato přijatá usnesení Výboru. Od října 2011 
byly instalovány uvítací tabule při vjezdech do města ve čtyřech jazycích - českém, polském, 
slovenském a anglickém. V roce 2013 nedocházelo ani ke zničení, začmárání nebo odcizení 
dvojjazyčných nápisů ve městě. 

Starostka ujišťuje, že se město snaží citlivě vnímat, co občané kterékoli národnosti chtějí, na 
čem jim záleží, má od nich zpětnou vazbu a podle toho jedná. Nikomu neupírá jeho zákonná 
práva, když je uplatňuje zákonnou cestou.  

VENDRYNĚ 
Finanční výdaje spojené s prováděním Charty jsou dlouhodobě zhruba stejné, což zaručuje 
nenarušenou kontinuitu práce všech národnostně orientovaných spolků a organizací. 

ZLATÉ HORY 
Čl. 8 Charty - vzdělávání: od začátku 2. pololetí bude zahájena výuka řeckého jazyka, pro 8 dětí 
(ZŠ) a 10 dospělých osob z řad veřejnosti. 
Čl. 10 Charty - orgány veřejné správy a veřejné služby: ústní i písemné žádosti mohou být 
podávány ve slovenštině, listiny mohou být právoplatně předkládány ve slovenštině, při jednáních 
může být též používána slovenština, překlady a tlumočení nejsou zajišťovány ze strany úřadu. 
Čl. 12 - kulturní činnost a kulturní zařízení: obec podporuje, nejvíce se projevuje řecká menšina. 
Čl. 13 - hospodářský a společenský život: v případě potřeby bude dodržen odst. l písm. c) a e). 
Čl. 14 - přeshraniční výměny: obec se zavazuje dodržovat tento článek. 



26 
 

Statutární města 

1. Byl v roce 2013 v působnosti statutárního města ustanoven Výbor (rada / jiný orgán / koordinátor), jakou 
agendu konkrétně vyřizoval?  

BRNO 
Výbor byl ustanoven při Zastupitelstvu města Brna v listopadu roku 2001. Od uvedené doby 
pokračuje ve své činnosti na pravidelných měsíčních zasedáních. Je pětičlenný, z toho jsou tři 
zástupci národnostních menšin (bulharská, maďarská, Jižní Slované) a dva zastupitelé města. 
Na každý rok byl zpracován plán činnosti a obsah spolupráce s organizacemi národnostních 
menšin na přípravách stěžejních kulturních akcí, tj. Babylonfest a Žijeme v jednom městě. 
Tajemníkem Výboru je poradce pro národnostní menšiny, pracovník Odboru sociální péče 
Magistrátu města Brna. Výbor se zabýval dotačním řízením (projednávání žádostí organizací 
národnostních menšin o dotace z rozpočtu statutárního města Brna), kulturními akcemi 
národnostních menšin v Brně a na jižní Moravě a zajištěním šestého ročníku Babylonfestu 
2013 ve spolupráci s Turistickým informačním centrem města Brna. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE  
V působnosti města nebyl ani v roce 2013 ustanoven Výbor nebo jiný orgán pro národnostní 
menšiny. Jejich agendu řeší od roku 2005 v rámci složeného úvazku romský koordinátor 
města. Tato agenda má však malý rozsah, jde prakticky pouze o odborné sociální poradenství. 

DĚČÍN 
Město ani v roce 2013 neustanovilo žádný výbor, zabývající se otázkami národnostních menšin. 

FRÝDEK-M ÍSTEK 
Výbor v rámci města zřízen není., ale také v roce 2013 pokračovala činnost poradce pro 
národnostní menšiny, jde o kumulovanou funkci zároveň s vedoucím oddělení sociální 
prevence odboru sociálních služeb Magistrátu. Věnuje se především romské komunitě, která 
je v rámci národnostních menšin ve městě nejčetněji zastoupena.40  

HAVÍŘOV 
Výbor nebyl v roce 2013 ustanoven. Příslušnou agendu od roku 2004 vykonává poradce pro 
národnostní menšiny, jehož úkolem je zabezpečovat koordinační činnost v dané oblasti. Od 
roku 2009 zabezpečuje činnost ve spolupráci s romským asistentem, který je stejně jako 
poradce pro národnostní menšiny zaměstnancem magistrátu. V rámci komunitního plánování 
sociálních služeb ve městě Havířově působí od roku 2010 pracovní skupina Občané 
v přechodné krizi a etnické menšiny.  

HRADEC KRÁLOVÉ 
Viz předchozí zprávy. 

CHOMUTOV 
Výbor má celkem 13 členů (dva zastupitelé, čtyři zástupci z řad občanů města a sedm zástupců 
menšin (německé, romské, rusínské, ukrajinské a vietnamské). Hostem je zástupce maďarské 
menšiny. V roce 2013 intenzivně pracoval na sbližování a poznávání kulturních zvyklostí 
jednotlivých národnostních menšin prostřednictvím kulturních akcí a sdílení informací.  

JABLONEC NAD NISOU 
V roce 2013 byla v působnosti města ustanovena pozice sociálního pracovníka pro národnostní 
menšiny a cizince, který komplexně zajišťuje tuto agendu. 
                                                 
40 V roce 2013 město přistoupilo ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. 
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JIHLAVA  
Ve městě Výbor zřízen nebyl, ani pozice poradce či koordinátora pro menšiny. Nebylo toho 
dosud zapotřebí. 

KARLOVY VARY 
Výbor nebyl ustaven, je zřízena funkce romské poradkyně. Město se věnuje otázkám cizinců 
a azylantů. 

KARVINÁ  
Sedmičlenný Výbor i v roce 2013 pracoval se zástupci polské, romské, řecké a slovenské 
menšiny. Scházel se pravidelně jednou v měsíci a činnost vyvíjel dle plánu práce schváleného 
zastupitelstvem města. Spolupracoval s Městským domem kultury při uspořádání již tradičního 
festivalu národnostních menšin žijících na území města Prolínání kultur. Tak jako v minulých 
letech se festivalu zúčastnily polské, slovenské, romské a řecké, ale i české soubory. 

KLADNO 
V působnosti města nebyl Výbor zřízen. 

LIBEREC 
Příspěvková organizace města, Komunitní středisko KONTAKT Liberec (KSK), se v rámci 
svých aktivit věnuje, mimo jiné, také národnostním menšinám a jejich příslušníkům, kteří žijí 
na území města. Rada pro národnostní menšiny byla zřízena již v roce 2008, z rozhodnutí 
ředitele KSK. Jejími členy jsou příslušníci národnostních menšin žijících v Liberci (zástupce 
Židovské obce Liberec, zástupce Svazu Němců, Esy Handicap, zástupce vietnamské komunity, 
zástupce romské komunity, zástupce ukrajinské, arabské a arménské komunity), členem je 
i vedoucí Centra na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji. Rada napomáhá integraci 
národnostních menšin, zabezpečuje informovanost všech menšin navzájem, spolupracuje 
s příslušnými orgány samosprávy, zprostředkovává a organizuje multikulturní akce. 

MLADÁ BOLESLAV 
I v roce 2013 pracoval poradní orgán rady města Komise pro integraci etnik a národnostních 
menšin, která vznikla na konci roku 2009. V roce 2013 zasedala celkem devětkrát. Do komise 
pravidelně docházejí zástupci občanského sdružení Centrum pro integraci cizinců Praha 
a Arcidiecézní charity Praha, pracuje v ní i zástupce sdružení Proxima Sociále, který vede 
nízkoprahový klub pro děti a mládež Činžák. Komise se při svém působení mohla opírat 
i o Komunitní plán sociálních služeb města Mladá Boleslav.  

MOST 
Rada města zřídila pro funkční období 2010-2014 jako svůj poradní orgán Komisi 
národnostních menšin. Ta v roce 2013 byla devítičlenná, doplněná o sedm odborných 
poradců, stálých hostů maďarské, židovské, vietnamské a bulharské menšiny. Koordinátorka 
pro národnostní menšiny Magistrátu je tajemnicí komise. Vykonává rovněž agendu spojenou 
s administrací a poradenstvím v záležitostech národnostních menšin a cizinců, spolupracuje se 
střediskem pro integraci Ústeckého kraje při zajištění výuky českého jazyka pro cizince, 
včetně dalších témat např. integrace romských komunit a prevence kriminality ve spolupráci 
s Městskou policií a Policií ČR. V prázdninových měsících byl pro děti, jež neodjely na 
prázdniny, zorganizován cyklus výletů a bowlingový turnaj. Vedle toho 207 dětí navštívilo 
Klub národnostních menšin. 
Pro léto 2013 byl koordinátorkou pro národnostní menšiny naplánován a realizován program 
pro děti, které neodjely na prázdniny. Nabídku využila cílová skupina dětí ze sociálně slabých 
rodin, z toho bylo cca 90% dětí romských.  
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Koordinátorka pro národnostní menšiny spolupracovala se ZŠ v Mostě (Zlatnická ul.), 
s romskými organizacemi a organizacemi věnujícími se této oblasti a s obcemi ve správním 
obvodu. Zúčastňovala se práce Lokálního partnerství v Obrnicích a sledování Strategického 
plánu pro sociální začleňování v Obrnicích 2011-2013, koordinovaného Agenturou pro 
sociální začleňování v romských lokalitách. Byla zapojena do dvou skupin Lokálního 
partnerství v Mostě, (pracovní skupiny Volný čas a vzdělávání a skupiny Zaměstnávání, které 
koordinuje po odchodu Agentury pro sociální začleňování facilitátorka. 

OLOMOUC 
Město neustanovilo Výbor, který by se věnoval otázkám národnostních menšin. Agendu 
zajišťovala poradkyně pro národnostní menšiny, která plnila konkrétní úkoly napomáhající 
integraci příslušníků národnostních menšin do většinové společnosti. Jednalo se převážně o řešení 
problémů příslušníků romské menšiny. Záležitosti týkající se ostatních národnostních menšin, 
byly řešeny v rámci komunitního plánování v pracovní skupině Etnické menšiny.  

OPAVA 
Od roku 2011 do března 2013 město zaměstnávalo romskou poradkyni, od 1. května 2013  
pak terénního pracovníka pro romskou menšinu. Ten převzal do velké míry agendu 
poradkyně.  

OSTRAVA 
Výbor ustanoven nebyl. Je ale zřízena pozice romského koordinátora, který přes struktury 
Komunitního plánu realizuje aktivity podporující romskou menšinu. Dále je zřízena funkce 
sociálního pracovníka, v jehož agendě je rovněž práce s příslušníky národnostních menšin. 

PARDUBICE 
Výbor ustanoven nebyl. Záležitosti týkající se národnostních menšin, cizinců a jejich soužití ve 
městě byly projednávány v rámci pracovní skupiny komunitního plánování Cizinci, národnostní 
a etnické menšiny. 

PLZEŇ 
Rada města po komunálních volbách v roce 2010 zřídila Komisi pro integraci etnických 
menšin a cizinců RMP, která má 13 členů (političtí zástupci, představitelé institucí, menšin 
a odborníci). Především projednávala a posuzovala otázky rozvoje v oblasti integrace cizinců 
a menšinových aktivit, tvořila preventivní opatření ke zlepšování soužití mezi většinovou 
společností, menšinami a cizinci na území města, předkládala Radě města iniciativní návrhy 
a náměty na řešení této problematiky a doporučení k poskytnutí finančních příspěvků 
z dotačních titulů Integrace cizinců a Podpora menšinových aktivit, spolupracovala 
s Romskou Radou, Radou vlády pro lidská práva a Radou, aktivně se podílela na činnosti 
ostatních pracovních skupin komunitního plánování. 

PROSTĚJOV 
V roce 2013 nebyl Výbor v působnosti města ustanoven, v rámci Střednědobého plánování 
a rozvoje sociálních služeb města Prostějova působí pracovní skupina pro národnostní 
menšiny a cizince, která se touto problematikou zabývá, zejména integrací této cílové skupiny 
prostřednictvím koncepční spolupráce zainteresovaných resortů. 

PŘEROV 
Od roku 2001 je v rámci organizační struktury magistrátu města Přerova ustanovena funkce 
pracovníka, který se zabývá agendou národnostních menšin. Spolupracuje se státními orgány, 
školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními 
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a jinými organizacemi v oblasti integrace příslušníků národnostních menšin.41 Rovněž v rámci 
komunitního plánování sociálních služeb byla ustavena Pracovní skupina pro etnické menšiny, která 
se ve své činnosti zaměřila na prevenci kriminality, intenzivní práci u rodin, kterých se týká problém 
zadluženosti a v neposlední řadě také řeší otázky podpory začleňování cizinců do většinové 
společnosti. V tomto směru se zintenzívnila spolupráce s terénními pracovníky města, NNO 
i s poskytovateli služeb při řešení každodenních problémů národnostních menšin.  

TEPLICE 
V působnosti města není zřízen Výbor, ani žádný jiný podobný orgán. 

ÚSTÍ NAD LABEM 
Ve městě není v současné době Výbor zřízen. Byla zřízena funkce koordinátora pro integraci. 

ZLÍN  
Výbor nebyl ani v roce 2013 ve Zlíně ustanoven. 

2. Jaká byla v roce 2013 spolupráce statutárního města, popř. Výboru (rady / jiného orgánu) s organizacemi 
příslušníků národnostních menšin?  

BRNO 
Ve městě je aktivních 16 občanských sdružení těchto národností: bulharské, slovenské, 
polské, maďarské, romské, ruské, rusínské, řecké, chorvatské a německé. Některé organizace 
mají více spolků, např. Němci a Řekové po třech, Bulhaři, Rusíni, Rusové a Slováci po dvou. 

○ Kulturní a jiné aktivity 
Babylonfest 2013 (6. ročník) - Dny brněnských národnostních menšin se uskutečnily ve dnech 
17. – 21. září na různých místech města Brna. Hlavní byl program Babylon pod Špilberkem, tj. 
přehlídka a vystoupení folklorních souborů. Doprovodné akce: vysazení národních stromů dubu 
a platanu (sdružení slovenské a bulharské), výstavy o činnosti národnostních menšin, taneční 
škola s ukázkou řeckých a jiných tanců, literární večer v Knihovně Jiřího Mahena, vystoupení 
řeckých zpěváků zaměřených na řeckou moderní hudbu Řecká párty v Metro Music baru. 
O Babylonfestu se uskutečnily i tradiční besedy na ZŠ, např. v 7., 8. a 9. ročnících na téma 
Činnost národnostních menšin, jejich zvyky atd. 

Žijeme v jednom městě - v prosinci se uskutečnil již 13. kulturní pořad Žijeme v jednom městě 
v divadle Reduta. Kvalitní ukázky tanců, zpěvu a recitací přiblížily divákům v sále 
rozmanitost a umělecké počiny jednotlivých národností. Na závěr pořadu byla připravena 
i gastronomická ukázka specialit z Řecka, Ruska, Bulharska, Slovenska, Německa a Polska. 
Město i Výbor spolupracuje tradičně velmi dobře s organizacemi národnostních menšin.  

○ Společná zasedání 
Výbor organizuje dvakrát ročně rozšířené zasedání, kam jsou pozvání statutární zástupci 
organizací národnostních menšin. Jako každý rok byla pozornost zaměřena na přípravu 
Babylonfestu a dvou kulturních podvečerů v Domě národnostních menšin (v měsíci květnu 
a listopadu s ukázkou gastronomie, promítáním filmů apod.). 

○ Spolupráce s redakcí měsíčníku Brněnský Metropolitan (informační noviny pro občany města) 
Výbor pravidelně vyzývá zástupce menšin k publikování informací o jejich aktivitách 
a akcích. Do Brněnského Metropolitanu přispěla v roce 2013 Řecká Obec a sdružení Polonus. 
Vyšly zde články o Romech (romský Holocaust, Mezinárodní den Romů). 

                                                 
41 Významným prvkem řešícím vztahy národnostních menšin se také stalo zřízení Centra na podporu integrace 
cizinců, které již v roce 2010 započalo s realizací Platformy spolupracujících institucí na poli migrace a integrace na 
území Olomouckého kraje. Setkání se pravidelně účastní i pracovník zabývající se agendou národnostních menšin. 
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DĚČÍN 
Ve městě působí několik NNO, které se zabývají romskou problematikou. Organizace jsou 
zapojeny do procesu komunitního plánování města. Jedná se o romská občanská sdružení 
Cinka (komunitní centrum Rozbělesy; volnočasové aktivity), Indigo Děčín (NZDM Kamarád) 
a Děti a Rodina (vzdělávací centrum Vilík). 

HRADEC KRÁLOVÉ 
V roce 2013 pokračovalo město ve spolupráci s NNO zaměřenými na národnostní menšiny. 
Hlavními spolupracujícími organizacemi při řešení problémů mezi cílovými skupinami jsou 
občanská sdružení Romodrom, Salinger, Laxus a Oblastní charita Hradec Králové. 

CHOMUTOV 
Spolu s národnostními menšinami a Centrem na podporu integraci cizinců v UK Výbor uspořádal 
třetí ročník kulturní akce Barevná planeta a realizoval předvánoční Adventní večer. V březnu 
uspořádal turnaj v malé kopané ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
Magistrátu. S Oblastním muzeem Chomutova spolupracoval na realizaci akce Muzejní noc, 
výstava Sinti a Romové. S vietnamskou menšinou vítal nový Lunární rok 2013. Dále v lednu 
ukrajinská menšina pořádala Oslavy pravoslavných Vánoc a sváteční liturgii v chrámě sv. Ducha, 
židovská menšina pořádala tryznu ke dni Holocaustu. V únoru německá menšina měla výroční 
členskou schůzi a maškarní rej, rusínská menšina pořádala Rusínský ples v Praze. V červnu 
romská menšina oslavila Mezinárodní den dětí. V červenci romská a ukrajinská menšina pořádala 
sportovní akce pro děti, v říjnu ukrajinská menšina Dny ukrajinské kultury. 

JABLONEC NAD NISOU 
V roce 2013 byla realizována spolupráce s romským sdružením TJ Roma Jablonec nad Nisou 
při zajištění finančních prostředků na realizaci činnosti romského sportovního klubu. 

KARVINÁ  
Výbor spolupracuje s následujícími subjekty: 

○ Městský dům kultury 
Festival národnostních menšin Prolínání kultur na organizaci se podíleli partneři z Jastrzebie-
Zdrój a Žiliny, členové Výboru, akce se konala na Masarykově náměstí. Mezinárodní 
divadelní a fotografické workshopy mládeže v Karviné v rámci projektu Cesta k městu, 
Program Mládež v akci v Karviné, Mezinárodní iniciativa mládeže. 
Práce s dětmi a mládeží: v rámci programů Výchova uměním účast PZŠ Dr. Olszaka – na 10 
kulturních akcích se zúčastnilo celkem 192 žáků; hostování Těšínského divadla – Polská scéna 
pro školy (1x); účast žáků polské školy na regionální přehlídce lidových zpěváčků Zpěváček 
2013, Akce je organizována ve spolupráci s Folklórním sdružením Těšínského Slezska; 
divadelní představení v Obecním domě Družba pro žáky polské ZŠ a MŠ – Těšínské divadlo 
Český Těšín – scéna Bajka (2x).  
Akce pro dospělé: hostování Těšínského divadla–Polská scéna (večerní představení pro 
veřejnost - 7x); Karvinské varhany (festival varhanní hudby). 
Další: ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka – Radovánky, ples a dětský 
karneval, MS PZKO – plesy, Matice polská – ples, Sraz absolventů polské základní školy, 
Řecká obec v Karviné – silvestrovský večer, Sdružení Romů Severní Moravy – Karvinský 
Romský Festival, Svatební hostina vietnamského páru, ZŠ a MŠ Prameny – Karvinský talent. 

○ Regionální knihovna Karviná (RKK) 
Středisko polské literatury Karviná-Fryštát zaměřuje svou činnost zejména na příslušníky 
polské národnostní menšiny žijící na území města Karviné, jeho činnost je určena také 
zájemcům z většinové společnosti. Středisko zabezpečuje průběžně pro uživatele literaturu 
a informační služby v polštině. Organizuje pravidelná setkání čtenářů zainteresovaných 
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knižními novinkami a zajímavými články s literární tématikou. Realizuje besedy pro mateřské 
a základní školy, besedy pro širokou veřejnost na nejrůznější témata (cestopisné, hudební). 

Ve středisku hudby a umění Karviná-Fryštát byly realizovány pro ZŠ s polským jazykem 
vyučovacím 5 knihovnických besed (Osvobozené divadlo, Karel Kryl, Jaromír Nohavica, 
Vznik a vývoj písma, Pověsti z Karviné; 58 účastníků), pro ZŠ Družby 1 exkurze po Karviné 
(42 účastníků). 

Ve Středisku knihovnických a informačních služeb Karviná – Nové Město bylo realizováno: 

140 knihovnických lekcí za účasti 2 135 žáků ze ZŠ Družby, ZŠ Komenského a ZŠ Vydmuchov 
(ZŠ se zastoupením romské menšiny), 5 besed pro ZŠ s polským jazykem vyučovacím za účasti 
114 žáků. Bylo zde realizováno 30 knihovnických lekcí za účasti 590 žáků ze ZŠ Družby, ZŠ 
Komenského a ZŠ a SŠ Vydmuchov (ZŠ a SŠ se zastoupením romské menšiny). 

RKK realizuje ve spolupráci s lektorkou paní Mgr. Pawerovou výuku polského jazyka pro 
začátečníky (5 účastníků, kteří absolvovali celkem 60 setkání). 

RKK navázala spolupráci se studentskou organizací AIESEC, která zajišťuje výměnné pobyty 
zahraničních studentů. Dne 10. ledna 2013 se konala cestopisná přednáška zahraničních 
studentů z Austrálie a Guatemaly za účasti 13 účastníků.  

Dne 20. března 2013 se konal v literárním salónu RKK 10. ročník Odpoledne poezie ve 
spolupráci s Obcí Slováků v Karviné. Žáci ZŠ v Karviné zde prezentovali různé literární 
a hudební žánry v českém, slovenském, polském, řeckém a romském jazyce (68 účastníků). 

V rámci projektu Cesta k městu realizovaného statutárním městem Karviná v rámci programu 
Mládež v akci docházela do RKK 1x týdne dobrovolnice z organizace Petrklíč help, kde 
vypomáhala s realizacemi kreativních dílniček pro děti a mládež, předčítání s osobnostmi. 

Dne 25. dubna 2013 se konal Španělský večer dobrovolníků, kteří představili svou zemi, naučili 
účastníky vyrábět karafiát z ubrousků, seznámili se základy španělského tance Sevillana, 
součástí večera byla také ochutnávka tradiční španělské kuchyně tentempie (34 účastníků). 

Dne 13. května 2013 se v kinosále Regionální knihovny Karviná uskutečnila prezentace 
projektu Karwina-Skoczów. Śladami Gustawa Morcinka“ včetně křtu knihy vítězného 
a divadelního představení za účasti 60 diváků. 

Dne 15. června 2013 Středisko polské literatury Karviná-Fryštát realizovalo komentovanou 
prohlídku historickým centrem města Karviná pro školní knihovníky z Bielsko-Białej (PL), 
počet účastníků 20. 

Dne 25. června 2013 proběhl v literárním salónu RKK křest knihy Jána Bazgera Pohádky 
a pověsti nejenom z Kysuc (35 účastníků). 

RKK je zapojena do projektů Celé Česko čte dětem a Cała Polska czyta dzieciom. Dětem od 
předčítají významné osobnosti města Karviná, Moravskoslezského kraje a známí umělci 
z ČR, Slovenska i Polska, v roce 2013 bylo realizováno 21 akcí (1 297 účastníků). 

○ Odbor sociální  
V roce 2013, stejně jako v předešlých letech, zde pracuje sociální pracovnice pro romskou 
problematiku (romská poradkyně), která svou činností napomáhá výkonu práv příslušníků 
romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti. V rámci zákona 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, metodicky vede čtyři 
terénní pracovníky zaregistrované sociální služby Terénní programy (§69 citovaného zákona).  
Terénní práce je realizována v sociálně vyloučených lokalitách města již od roku 2003 a pro 
obyvatele lokalit má nezastupitelnou roli. Je financována z dotačního programu Podpora 
terénní práce Úřadu vlády ČR. V roce 2013 celkový rozpočet na terénní práci činil 520 000,- 
Kč, finanční spoluúčast statutárního města byla ve výši 182 000,- Kč (35 %).  
Při výkonu své činnosti spolupracují s jinými institucemi, orgány veřejné správy 
a neziskovým sektorem. Ve spolupráci s Městskou policií Karviná realizovali volnočasové 
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aktivity pro dospělé klienty a jejich děti, např. letní tábor v Hutisku-Solanci, víkendovou akci 
v Řece, Den Romů, Den dětí, Mikulášskou nadílku, plážový volejbal. Dále se podíleli na 
realizaci besed preventivního charakteru, např. s PČR uspořádali besedu o drogách a besedu 
o zadluženosti, s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Oáza besedu s ženským 
lékařem. Sociální pracovnice pro romskou problematiku je členkou Výboru města. 

• Slovenská menšina v Karviné 
Obec Slováků v Karviné realizovala v roce 2013 19 různých aktivit pro své členy, žáky 
karvinských ZŠ a také pro karvinskou veřejnost. Byly to: XI. Slovenský ples, Odpoledne 
poezie (přednes v jazyce národnostních menšin žijících na Karvinsku, jazyky národností 
prezentovali žáci karvinských ZŠ), sportovní akce, zájezdy na Slovensko, prezentace 
slovenského lidového umění a folkloru v rámci Prolínání kultur aneb Známe se navzájem, 
Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti, prezentace slovenských vánočních tradic 
Vianočné stretnutie. V klubovně Obce Slovákov se schází průměrně 30-35 členů a příznivců. 
V programu jsou besedy, přednášky, společenské posezení ke Dni matek, konal se také křest 
básnické sbírky Život je cesta (autor člen obce). 

• Romská menšina v Karviné 
Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy zaměřuje svou činnost na pomoc romské 
komunitě formou vzdělávacích, osvětových, volnočasových, kulturních a společenských akcí. 
Významnou aktivitou organizace, která je pořádána ve městě již 13 let, je Karvinský romský 
festival folklórní hudby a tance. Občanské sdružení je majitelem a provozovatelem Romského 
kulturního a společenského centra, kde jsou mimo jiné realizovány uváděné kulturní 
a společenské akce pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit. V rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost sdružení realizuje individuální projekty Podpora 
pracovní integrace romské menšiny prostřednictvím odborného vzdělávacího programu 
a poradenství a Další šance pro romskou menšinu z Karviné. 
Občanské sdružení Láčho Lav v rámci své činnosti poskytuje sociální poradenství, pro rodiny 
s dětmi pořádá volnočasové aktivity. V roce 2013 se organizace podílela např. na akci Den Romů. 
Demokratická Aliance Romů ČR, pobočka Karviná poskytuje sociální poradenství romským 
občanům v sociálně vyloučených lokalitách města. V posledních několika letech sdružení 
vyvíjí minimální spolupráci.  

• Řecká menšina v Karviné 
Také Řecká obec Karviná vyvíjí pestrou činnost. V březnu proběhly oslavy výročí vzniku 
a státních svátků Řecké republiky, 8. Řecký festival v Karviné. Během roku pak 
zorganizovala řadu kulturních a společenských akcí, jako fotbalový turnaj o pohár předsedy 
Asociace řeckých obcí v ČR, oslavy Silvestra a vítání Nového roku Kopsimo pitas. 

○ Polská menšina v Karviné 
Kromě akcí pořádaných Hlavním výborem PZKO uspořádalo ve městě tyto akce: Polský 
reprezentační ples, Festival polských písní a tanců Máj nad Olzou s účastí souborů z Polské 
republiky, Kulturní festival Dolanský hrom, Kulturní festival Darkovský podzim. Kromě toho 
si každá místní skupina PZKO pořádala vlastní akce místního charakteru 

KLADNO 
Ve městě nedošlo k žádné přímé spolupráci s organizacemi národnostních menšin. 

LIBEREC 
V roce 2013 se zástupci Rady pro národnostní menšiny aktivně účastnili kulturních akcí, 
pořádaných Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, Centrem na podporu integrace cizinců 
v Libereckém kraji a zástupci národnostních menšin samotných. Šlo např. o akce České 
Velikonoce, Romský den, Snídaně národností, příměstský tábor Prázdniny ve městě, Letní 
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festival cizinců a národnostních menšin Liberec – jedno město pro všechny, Mezinárodní 
turnaj v malé kopané, a jiné. Rada společně s vedením KSK také uctila významné dny české 
státnosti. Dále se členové Rady zúčastnili akcí pořádaných samotnými komunitami, ať se již 
jednalo o Česko – německé kulturní dny Dialog (pořadatel Svaz Němců - region Liberec) 
nebo o 75. výročí Křišťálové noci, které pořádala Židovská obec. 

MLADÁ BOLESLAV 

Komise pro integraci etnik a národnostních menšin, která je poradním orgánem Rady města, 
zapojila do své práce zástupce ukrajinské menšiny. Přispěla rovněž k pořádání výstavy 
fotografií Jindřicha Štreita Jsme ze stejné planety. 

MOST 
Městem je realizován II. Komunitní plán sociálních služeb a pro-rodinných aktivit 2011 – 
2014, který v rámci svých opatření jako potřebnou aktivitu definuje i terénní sociální práci 
pro etnické a národnostní menšiny. Do procesu komunitního plánování jsou od začátku 
zapojeny organizace zaměřené na pomoc etnickým a národnostním menšinám (nejčastěji 
Romům), ve skupině č. 5 – Národnostní a etnické menšiny. Skupina je šestičlenná a její cíle, 
charakteristika a jednotlivé projekty jsou popsány v Komunitním plánu sociálních služeb 
města Mostu. Skupina činnost svých organizací prezentovala na významných akcích města 
Květen pro veřejnost a Říjen pro neziskovky. 
Občané národnostních menšin nemají ve správním obvodu města registraci spolků mimo 
příslušníků romské komunity. V roce 2013 zde byla činná dvě romská sdružení, AVER ROMA 
(Jiní Romové) a Komunitní Centrum Chánov, které spolupracuje s městským Klubem 
národnostních menšin. 
V roce 2013 pokračovala aktivně komunikace se Svazem Maďarů OJ Teplice, jejíž mostečtí 
členové se v průběhu roku scházeli v Klubu národnostních menšin, účastnili se na Mosteckých 
slavnostech prezentací maďarských specialit a v rámci kraje uspořádali několik dalších akcí. 
Aktivity v místě a v kraji vyvíjela též bulharská menšina a Židovská obec. Menšinu 
německou, arménskou, řeckou a vietnamskou, prezentovalo předávání informací 
prostřednictvím Výboru Ústeckého kraje, v komisi pro národnostní menšiny nebo formou 
neformálních setkání s koordinátorem pro národnostní menšiny. 

V listopadu 2013 se uskutečnilo VII. setkání národnostních menšin, které proběhlo tentokrát s cílem 
seznámit s kulturou a tradicemi ukrajinské a bulharské menšiny.  

OLOMOUC 
Město spolupracovalo s těmito organizacemi příslušníků národnostních menšin: Společenství 
Romů na Moravě, Charitou a sdružením SOZE, které se dlouhodobě věnuje cizincům 
a národnostním menšinám na území města, dále s o.p.s. Amaro Fóro. Zástupci těchto NNO se 
pravidelně zapojují na komunitním plánování. V průběhu roku se uskutečnilo několik akcí 
zaměřených převážně na Romy (Den Romů, festival Romani Giľi, Romská pouť), ale i Ukrajinský 
večer, Vánoce ve světě aj. 

OPAVA 
Město podpořilo Taneční přehlídku a Výtvarnou a pěveckou soutěž pořádanou NNO 
Eurotopia Opava, v rámci komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit 
jsou podporovány NNO, které na území města působí. Tedy i ty, jejichž aktivity využívají 
zejména příslušníci romské menšiny 

OSTRAVA 
V roce 2012 zahájilo město realizaci pilotní fáze programu Sociální inkluze Ostrava, jehož 
hlavním cílem je přispět k lepšímu vzájemnému soužití všech občanů města: Lepší život 
s rodinou - lepší život s většinou. Cílovou skupinou jsou především obyvatelé sociálně 
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vyloučených lokalit v Ostravě a s nimi sousedící území a obyvatelé. Ke konci roku 2013 bylo 
do programu zařazeno 34 osob, celkově již programem prošlo během jeho realizace 52 osob, 
lidé by pod sociálním dohledem měli zůstat dva až tři roky. 

V rámci pilíře Vzdělání se Ostrava také zavázala poskytnout finanční spoluúčast v rámci 
projektu Společně do školky / Together to preschool, realizovaného NNO Bílý Nosorožec, 
o.p.s., a sdružením Beleza od listopadu 2012 do října 2015, který nadace Roma Education 
Fund (REF) podpořila částkou 191 847 EUR. Město podpoří projekt částkou 6 200 EUR 
ročně. Projekt Společně do školky/ Together to preschool si klade za cíl připravit děti a rodiče 
ze sociálně vyloučených lokalit v Ostravě-Mariánských Horách a Hulvákách a v Ostravě-
Porubě na nástup do mateřských a základních škol v klasickém vzdělávacím proudu a omezit, 
popř. odstranit problémy s tímto nástupem spojené. 

V listopadu 2013 podalo město přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. 
O tom, zda bude jedním z měst, kde bude Agentura v rámci tzv. lokálního partnerství 
působit, se bude rozhodovat na začátku roku 2014 

PARDUBICE 
Spolupráce směřuje v drtivé většině k cílové skupině cizinců. Dobrou praxí je ale úspěšný 
průběh Multikulturního týdne. 

PLZEŇ 
Na území města se integrační politikou zabývá několik NNO, např. sdružení Salesiánské středisko 
mládeže (Klub balón), Ponton (Klubíčko, NZDM Pixla, NZDM Bedna), Naděje (NZDM Bludiště), 
Společnost tady a teď, o.p.s., Člověk v tísni o.p.s., Diecézní charita Plzeň atd. Město se pomocí 
dotací těmto organizacím snaží o zlepšení služeb, které jsou cílovým skupinám poskytované. 

PROSTĚJOV 
Město je v kontaktu se sdruženími Romani giľi a Romani lavuta, jejichž činností je především 
šíření a zachování romských kulturních tradic. 

PŘEROV 
Situace se nezměnila. V roce 2013 město ve spolupráci s některými NNO pokračovalo v plnění 
koncepčního dokumentu Program soužití. Ten definuje čtyři klíčové oblasti: bytové problematiky, 
vzdělávání, volného času a vzájemné komunikace. Cílem je připravit a zajišťovat podmínky pro 
bezkonfliktní soužití národnostních menšin a etnik s majoritní společností. 

ÚSTÍ NAD LABEM 
Strategickým materiálem města ve vztahu k jeho sociální politice byl v roce 2013 Komunitní plán 
péče (zpracován pro období 2010-2013), který v sobě shrnuje politické zadání, vycházející 
z koaliční dohody města, odborné názory a požadavky poskytovatelů služeb, názory uživatelů 
služeb a data z informačního systému sociálních služeb města. Je vázán na řadu koncepčních 
dokumentů města, především na program Zdravé město Ústí nad Labem. Odpovědnou organizací 
za jeho zpracování bylo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - poradenská organizace. 

ZLÍN  
Město v kulturní oblastí úzce spolupracuje se Sdružením dětí a mládeže Romů ČR.  

2a) příklady dobré praxe v roce 2013: 

BRNO 
Každoročně ve městě probíhají dne 8. dubna veřejné oslavy Mezinárodního dne Romů. 
Oslavy zaštiťují partnerské organizace (např. Muzeum romské kultury, Romodrom, romské 
středisko Drom, IQ Roma Servis). Hlavním organizátorem oslav v roce 2013 bylo občanské 
sdružení IQ Roma Servis, město dotovalo Mezinárodní den Romů částkou 50 tis. Kč. Na 
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náměstí Svobody proběhl slavnostní ceremoniál, akce přispěla s pozitivní medializací Romů 
a oslavy byly veřejností hodnoceny velmi kladně. 

FRÝDEK-M ÍSTEK 
Šestý ročník akce Romipen u příležitosti Mezinárodního dne Romů. S touto akcí je spjat 
tradiční kulturní program - hudební a taneční představení, ochutnávka romských tradičních 
jídel, výstava fotografií s romskou tématikou a další doprovodný program. Organizačně byla 
akce zajištěna terénními pracovnicemi oddělení sociální prevence a poradcem pro národnostní 
menšiny, finančně z rozpočtu města. 
Zahájení dvou projektů Ministerstva vnitra Asistent prevence kriminality a Domovník, které 
ve vztahu k romské menšině na území města plní nejen preventivní funkci, ale rovněž 
přispívají ke zvýšení pozitivního vnímání romské menšiny ve městě. 
Uskutečnění několika případových setkání se zástupci z rad romské menšiny za účelem 
komplexního řešení předškolního a školního vzdělávání. 

HAVÍŘOV 
Lidový soubor Blędowianie: žáci navštěvující soubor mají možnost seznámit se s tradicemi 
Těšínského Slezska a přitom zdokonalit své pohybové, taneční a pěvecké schopnosti. Vystupují 
na školních i mimoškolních akcích, účastní se folklorních přehlídek, festivalů, reprezentuje město.  
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice za finanční podpory města 
realizovala v roce 2013 kulturní akci Evropan-Evropanka. 
V roce 2013 byl realizován městy Havířov, Jastrzębie-Zdrój, Karviná a Sdružením pro rozvoj 
a regionální spolupráce přeshraniční projekt s názvem II. polsko-česká odborná setkání. Je 
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Cílem projektu byla 
podpora společensko-hospodářského a ekonomického rozvoje na území Euroregionu Těšínské 
Slezsko prostřednictvím zviditelňování partnerské spolupráce jeho obyvatel. Projekt byl 
zaměřen na aktivizaci místních organizací tří výše uvedených partnerských měst (působících 
ve sféře kultury, vzdělávání, sportu, turistiky, rekreace, hospodářství, podnikání a veřejné 
bezpečnosti) v oblastech navazování spolupráce mezi organizacemi účastnícími se projektu 
a také na prohloubení již existujících vztahů, realizaci společných předsevzetí a aktivizaci 
obyvatel měst k budování sousedských vztahů. 

MLADÁ BOLESLAV 
Ukrajinská menšina se úspěšně představila spoluobčanům města u příležitosti pořádání 
Svatováclavské jízdy dne 28. září 2013. 

PLZEŇ 
Projekt Vánoční multikulturní setkání pro cizince v Plzni (Poradna pro cizince a uprchlíky), 
který se již několikátým rokem opakuje, se konal 14. prosince 2013.  

Projekt sdružení Amare Čhave - Asociace Romských občanských iniciativ Street Dance Klub 
a Street Dancer, který byl zaměřen na mládež a děti z Plzeňského kraje. Záměrem bylo vést 
k prevenci aktivit a žádoucímu rozvoji osobnosti. Metodika uplatňovaná v realizaci při práci 
s dětmi a mládeží posílí v kolektivu styl zdravého života vedoucí k pozitivnímu sociálnímu 
klimatu. Navázání přímého kontaktu s dětmi a mládeží v oblasti tance a muziky zlepší 
povědomí o etnických menšinách a tím se odbourá negativní projev celé společnosti. Aktivit 
se účastnily děti i mládež, které tak tráví vhodně svůj volný čas. V mezičase jednotlivých 
tréninků byly uspořádány motivační školení v širokém zaměření - např. oblast sociální 
výchovy, lidských práv, zaměstnanosti rodičů a starší mládeže při studiu, - stejně jako např. 
šikany, násilí či sexuálního zneužívání dětí a mládeže povinné školní docházky. Na základě 
náboru do týmů Street Dance byly sestaveny týmy podle stylu tance, dále pak odlišných 
národností.  
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Občanské sdružení Naděje s provozem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bludiště (od 6 
do 13 let věku), které se zaměřuje na pomoc školákům s domácími úkoly a se zvládáním učiva, 
podporuje rozvoj informační a počítačové gramotnosti žáků ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a zajišťuje volnočasové aktivity (např. tělocvičnu, společenské hry, miniškolku atd.). 

K mimořádně úspěšným projektům patří projekt Odboru sociálních služeb Jazyková škola pro 
děti vietnamské národnosti. V roce 2013 měly děti cizinců, kteří žijí a pracují na území města 
Plzně, možnost navštěvovat jazykovou školu vietnamštiny. Kurs vietnamského jazyka je 
určen dětem ve věkovém rozmezí 6-14 let, které se chtějí naučit základy vietnamštiny 
a nechtějí tak přijít o možnost komunikovat se svojí rodinou i příbuznými v rodné zemi 
v mateřském jazyce. Kurs se setkal s nebývalým zájmem jak dětí, tak jejich rodičů. Jazykové 
kursy pro děti i dospělé dlouhodobě realizuje v rámci projektu Integrace cizinců na úrovni 
samosprávy -řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně právě 
zmíněný odbor. Projekt je již pátým rokem finančně podporován ministerstvem vnitra. 

PŘEROV
42 

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města pořádalo výchovně vzdělávací 
programy pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, návštěvu kina Hvězda a dva 
výchovně vzdělávací a rekreační vícedenní tábory. Do výchovně vzdělávacího programu bylo 
zapojeno cca 55 dětí (celkem již programem prošlo 229 dětí). Dvou vícedenních táborů se 
zúčastnilo 53 dětí a připravené kulturní akce se zúčastnilo cca 25 dětí.  
Ve spolupráci s občanským sdružením IMPERIO se město finančně podílelo na akci Den 
soužití 2013, která sdružila a spojila národnostní menšiny s většinovou společností. 

ZLÍN  
Příkladem dobré praxe v roce 2013 byla výstava (na kterou sdružení Sdružením dětí 
a mládeže Romů ČR získalo dotace z Kulturního fondu statutárního města Zlína), které se 
uskutečnily na radnici města. 

2b) problémy v roce 2013:  

BRNO 
Romská komunita v Brně nadále představuje nejpočetnější, nejméně integrovanou a sociálním 
vyloučením nejvíce ohroženou skupinu obyvatel, čítající 15 až 17 tisíc osob, tj. cca 4% 
z celkového počtu cca 390 tis. obyvatel Brna. Řadu trendů charakteristických pro tuto cílovou 
skupinu odhalilo i Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, např. přibývá lidí bez vzdělání, 
přestávají se hlásit ke své národnosti atd. V roce 2001 se k romské národnosti v Brně 
přihlásilo 374 osob, v roce 2011 pouze 157 osob. Potvrzuje se tak paradox, že ke svému 
původu se hlásí zejména Romové integrovaní, kteří nemají problém se svou identitou. Nedaří 
se také zmírnit dopady nezaměstnanosti.  

FRÝDEK-M ÍSTEK 
Kontakt s příslušníky jiné národnostní menšiny než romské není jinak navázán, než na úrovni 
jednotlivých případů při výkonu sociální práce v oblasti odborného sociálního poradenství. 

HAVÍŘOV 
Dlouhodobým problémem je skutečnost, že romská menšina nemá vlastní organizaci ve 
městě. Chybí zde více angažovaných Romů, jež by participovali na řešení problematiky.  

OPAVA 
Problémy týkající se příslušníků romské menšiny se řeší především v oblasti zajištění kvalitního 
bydlení. Město má zpracovanou koncepci sociálního bydlení, ale systém prostupného bydlení ve 

                                                 
42 Město též uvádí jako příklady dobré praxe řešení problémů bydlení a jazykové kursy pro cizince. 
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městě nefunguje. Rovněž zde neexistuje sociální firma, která by pomohla zmírnit vysokou 
nezaměstnanost. Za špatné řešení je považováno i zřízení přípravného ročníku při ZŠ, kde se 
vzdělávají děti se specifickými potřebami v oblasti lehkého mentálního postižení. 

OSTRAVA 
Město uvádí problémy související se sociální inkluzí Romů, tj. především s bydlením 
nezaměstnaností, nízkým stupněm dosaženého vzdělání. 

PARDUBICE 
Dlouhodobým problémem je financování poskytovatelů služeb cizincům a národnostním menšinám. 

PŘEROV 
43 

3. Jakým způsobem statutární města finančně podporovala v roce 2013 organizace / aktivity národnostních 
menšin (prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci jiných dotačních programů, ad 
hoc podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)? 

BRNO 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně Bulharská kultura, jazyk a lidové tradice 70 000 
POLONUS – Klub Polski v Brně Kulturně společenská činnost Polského klubu v Brně v roce 2013 75 000 
Svaz Maďarů Brno Provoz centra a vydávání časopisu Brněnský maďarský kurýr 75 000 
Řecká obec Brno Řekové v Brně 2013 80 000 
Obec Slovákov v Brne Kulturně společenská činnost Obce Slovákov v Brně 70 000 
Brněnské sdružení občanů německé 
národnosti ČR 

Zachování a rozvíjení identity občanů německé 
národnosti v souladu s národnostní politikou ČR 

20 000 

Německé kulturní sdružení - Region Brno Zachování a rozvíjení kulturní identity se zaměřením 
na informační aktivity pro mladou generaci občanské 
společnosti a jejího kulturního života a zájmu 

35 000 

Německý jazykový a kulturní spolek Brno Jazykové, kulturní a osvětové vzdělávání členů spolku 
a zájemců z řad německé jazykové komunity 

42 000 

Společnost přátel jižních Slovanů Kulturní, přednášková, výstavní a vydavatelská činnost  75 000 
IQ Roma Servis Mezinárodní den Romů 2013 50 000 
Folklorní sdružení Púčik Žijeme v jednom městě 40 000 
PIRIN Rozvoj bulharské kultury a folkloru v Brně 35 000 

Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě 

Posilování kulturních a společenských vztahů 
RKOSM, o. s. v městě Brně i na Moravě 

70 000 

Pořadatel akcí v Domě národnostních menšin v roce 2013 8 000 
Babylonfest (s Tiskovým a informačním centrem města) 150 000 

Přátelé Podkarpatské Rusi Činnost sdružení v roce 2013 35 000 

ODEL HIN DROM, romské sdružení Kulturně osvětová činnost pro romskou komunitu a 
mládež v ulici Cejl a okolí 20 000 

celkem 950 000 
Odbor kultury 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Brněnští otaku Festival japonské kultury „Animefest“ 10 000 
Folklorní sdružení PÚČIK Živá klenotnica 20 000 

Gruppe017, o. s. Drehbühne Brno - Internationales 
Studententheeterfestival in deutscher Sprache 

25 000 

                                                 
43 Za problémy město označuje nezaměstnanost Romů, trestnou činnost dětí a lichvu, která je velmi obtížně 
dokazovatelná. Proto byla ve spolupráci PČR - Územního odboru Přerov, města a NNO Kappa-Help, Člověk 
v tísni a Armáda spásy uzavřena dohoda s názvem Tour de Dvůr, jež si klade za cíl vytvoření pracovní skupiny 
zastupující zainteresované subjekty a vytvoření plánu jejich činnosti při předcházení řešení aktuálních problémů 
způsobených porušováním zákonnosti, ve kterých obyvatelé sociálně vyloučených a vyloučením ohrožených 
lokalit figurují jako pachatelé i oběti. 
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IP sport & art IBERICA 2013 10 000 
Lyceum Řekyň v České republice Řecké tradiční tance a hudba 20 000 
Malé divadlo kjógenu Provozní náklady 90 000 

Muzeum romské kultury 
Brněnská muzejní noc 2013 20 000 
MIKROMĚSTO 20 000 
Romové a média 25 000 

Nadační fond Hellenika HELLENIKA, zachování řeckého kulturního povědomí 20 000 

Orient Vision o.s. Tales of Sahara - mezinárodní festival tance a kultury 
orientálních zemí 

20 000 

Pěvecký sbor Mladost Internationales Chorfestival und Orchesterfestival in 
Istrien/Kroatien 

15 000 

Pirin  Provozní náklady 20 000 
Společenství Romů na Moravě Django Fest 12. ročník 20 000 
Svaz maďarských studentů KAFEDIK Měsíc maďarské hudby a literatury v Brně 2013 20 000 
Tripitaka, o.s. Ghettofest 2013 25 000 
Vš. soubor lidových písní a tanců POĽANA  Provozní náklady 20 000 

celkem 400 000 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Český červený kříž - Brno město Zdravá hodinka pro romské děti (jízdné, nákup materiálu aj.) 15 000 
Sdružení pěstounských rodin, Brno Tábory pro děti z pěstounských rodin (nájemné, ubytování, doprava) 35 000 

Folklorní sdružení Púčik Zazpívej, slavíčku lidovou písničku 16 000 
Poznáváme lidové tradice 21 000 

Ratolest Brno Volnočasové aktivity pro neorganizované děti 27 000 
IQ Roma Servis, o. s. Máme svůj prostor 35 000 
Kolpingova rodina Lesná Volnočasové aktivity s neorganizovanými dětmi 35 000 
Líšeň, o. s. S Romy o Romech 42 000 
Muzeum romské kultury Dětský muzejní klub 16 000 

celkem 242 000 

celkem město44 1 592 000 

ČESKÉ BUDĚJOVICE
45 

Podpora NNO nebo aktivit národnostních menšin je realizována nepřímo, město v roce 2013 
přímou podporu organizaci, jejíž zakladateli by byli přímo příslušníci národnostní menšiny, 
neposkytlo (nebyla předložena žádost o poskytnutí příspěvku). 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Městská charita České Budějovice Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež JILORO 180 000 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. 50 000 

Salesiánské středisko pro děti a mládež Otevřené kluby (NZDM) 200 000 
Podpora rodin 90 000 

celkem 520 000 

DĚČÍN 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Občanské sdružení Indigo Centrum Kamarád, kulturně společenské aktivity 50 000 
Romské občanské sdružení Děti a rodina Vilík – podpora rodiny 100 800 
Romské občanské sdružení Cinka Komunitní centrum Rozbělesy 91 500 

celkem 242 300 

 

                                                 
44 Město se též podílelo na romských a proromských projektech Programu prevence kriminality, a to částkou 1 346 000,- Kč. 
45 Celková nepřímá podpora ve sledovaném období dosáhla výše 1 434 400,- Kč, nelze ale specifikovat, jak 
vysoká část této podpory směřovala ke konkrétním příslušníkům národnostních menšin. 
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FRÝDEK-M ÍSTEK
46 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Veřejnost (projekt města) Romipen 2013 24 000 

Charita Frýdek-Místek Centrum Pramínek 200 000 
NZDM Nezbeda 100 000 

celkem 334 000 

HAVÍŘOV 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

PZKO, MS Havířov - Bludovice Taneční soubor Bledowice 100 000 
Výjezd tanečního souboru do Turčianských Teplic 25 000 

Střední škola technických oborů 
Havířov-Šumbark 

Program vzájemných kontaktů a spolupráce mezi SŠTO 
Havířov-Šumbark a Zespólem Szkół Nr. 6 v Jastrzębie Zdrój 

15 000 

Klub přátel Hornického muzea OKD v 
Ostravě  15. európské dni baníkov a hutnikov – Košice 2013 33 000 

Macierz Szkolna v RC-Matice školská ČR XIII. Festival dětské písně 10 000 
Městský fotbalový klub Havířov Fragaria cup 2013 – fotbalový turnaj v Trenčíně 85 000 
Církevní středisko volného času sv. 
Jana Boska v Havířově Nenuď se! 73 000 

Farní sbor Slezské církve evangelické, a. 
v. 

Dětský klub Paprsek  5 000 

Občanské sdružení Veselé rukavice Veselé rukavice dětem a dorostu 20 000 
Město pro děti z vyloučených komunit Fotbalový turnaj a mikulášská nadílka 10 000 

celkem 376 000 

HRADEC KRÁLOVÉ
47 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Občanské sdružení 
Salinger 

Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská 59 000 
NZDM Modrý pomeranč 200 000 
Triangl 150 000 
MPR Budulínek 150 000 
LRVT pro děti ze sociálně slabých rodin a děti s výchovnými problémy 182 000 

YMCA Hradec Králové Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež ze středu města 70 000 
celkem 811 000 

CHOMUTOV 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Město Barevná planeta 15 000 

JABLONEC NAD NISOU
48 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

TJ Roma Jablonec nad Nisou činnost oddílu 9 000 
sdružení Compitum Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 70 000 

JIHLAVA 
49 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Diecézní charita Brno, oblastní charita Jihlava Klubíčko 68 500 
Centrum multikulturního vzdělávání Provoz, energie, vybavení, činnost 105 300 

celkem 173 800 

                                                 
46 Město též z rozpočtu podpořilo terénní programy ve výši 280 000,- Kč.  
47 Město vedle toho podporuje projekt azylového domu Matky Terezy (Oblastní charita) ve výši 2 200 000,- Kč. 
48 Město též podporuje NZDM, terénní a protidrogový program využívaný převážně Romy, částkou 1 005 000,- Kč. 
49 Město podpořilo provoz oblastní charity Jihlava v pěti poskytovaných službách, a to částkou 426 500,- Kč. 
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KARVINÁ  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

 Lačho lav 
8. duben - Mezinárodní den Romů 5 000 
Krásy a památky Moravskoslezských Beskyd 5 000 
Cesta za poznáním 5 000 

Sdružení Romů Severní Moravy Karvinský romský festival 100 000 

MS PZKO Karviná Ráj 
Máj nad Olší - 18.ročník 45 000 
Anenská pouť 2013 10 000 
85. výročí pěveckého souboru Dżwięk  20 000 

MS PZKO Karviná Fryštát 
Kulturně společenské akce  30 000 
Činnost ženského pěveckého sboru Kalina 10 000 
Činnost mužského pěveckého sboru Hejnal-Echo 10 000 

MS PZKO Karviná Nové Město Provozní náklady a údržba klubovny PZKO 40 000 
MS PZKO Karviná Staré Město Kulturně společenské akce  10 000 
MS PZKO Karviná Darkov Kulturní akce Darkovská jesień a Wianki 15 000 
Klub seniora Przyjaźń Sdružování bývalých členů pěveckého souboru Przyjaźń 15 000 
Sdružení přátel polské knihy Výstava polské knihy a doprovodné akce 10 000 
ZŠ a MŠ s polským jazykem 
vyučovacím Karviná-Fryštát Volnočasové aktivity dětí 47 000 

Obec Slovákov Karviná Podpora činnosti - kulturní aktivity pro veřejnost 25 000 
Asociace řeckých obcí v ČR - 
Řecká obec Karviná Menšinová politika Řecké obce 15 000 

Město (RKK) Knihovní fond (polské knihy; celkem 711) 138 093 
celkem 559 093 

KLADNO 
Žádná organizace příslušníků národnostních menšin nepožádala město o finanční podporu.50  

LIBEREC
51 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Člověk v tísni o.p.s. Volnočasové a vzdělávací akce pro děti ze znevýhodněného prostředí 18 750 

MLADÁ BOLESLAV 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Proxima sociale činnost nízkoprahového klubu Činžák 200 000 

MOST 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Aver Roma 
sportovní činnost 13 000 
nájemné 2 500 
Akce 3 000 

Židovská obec Teplice 
Oprava pomníku na hřbitově v Mostě 20 000 
Vydávání čtvrtletníku Posel 10 000 
Činnost 10 000 

Svaz Maďarů žijících v českých zemích, OJ Teplice prezentace činnosti 13 000 
Bulharská kulturně osvětová organizace Kulturně osvětový klub v Mostě 10 000 
Klub národnostních 
menšin 

provoz Klubu 1 244 458 
multikulturní program pro děti, které neodjely na prázdniny 20 000 

5. ZŠ Most, Zlatnická, Chanov prezentace činnosti 7 000 
Příměstský tábor pro vyloučenou lokalitu Chanov 10 000 

sdružení Duhovka  Colours of rainbow 5 000 
celkem 1 367 958 

                                                 
50 V roce 2013 uskutečnilo město projekty, které byly podpořeny programem Prevence kriminality ministerstva 
vnitra. Celkové náklady 224 618,- Kč, dotace resortu 196 685,- Kč. 
51 Rozpočet Komunitního střediska Kontakt, p.o. činil v roce 2013 celkem 4 557 000,- Kč. 
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OLOMOUC 
52 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Charita Olomouc Romská pouť 20 000 

Společenství Romů na Moravě Mezinárodní den Romů 5 000 
Kulturní aktivity 10 000 

OPAVA 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Dživipen Terénní programy pro národnostní menšiny 86 000 

OSTRAVA 
53 

Podpora kultury 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Svaz Maďarů žijících v českých zemích  Dny maďarské kultury v Ostravě 2013 50 000 
Rusko-české vědecké a kulturní fórum Dny Ruska v Ostravě 2013 50 000 
Řecká obec Ostrava Život řecké menšiny v Ostravě 50 000 

celkem 150 000 

Podpora školství a volnočasových aktivit 
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Salesiánské středisko Don Bosco Kroužky  30 000 
Cesta k radosti 10 000 

Diagnostický ústav, Škrobálkova Kdo hraje, nezlobí IX 20 000 

ZŠ Škrobálkova Pojď mezi nás 20 000 
Sejdeme se v kuchyni 10 000 

ZŠ Šalounova Knihou proti nudě 20 000 
celkem 110 000 

PARDUBICE 
54 

PLZEŇ 
55 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Ponton, občanské sdružení Předškoláci záškoláci 30 000 
Amare čhave – Asociace romských občanských iniciativ Street Dance Klub a Street Dancer 40 000 

celkem 70 000 

PŘEROV 
56 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Kappa-Help Komunitní a nízkoprahové centrum 30 000 

ÚSTÍ NAD LABEM 
57 

 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Člověk v tísni o.p.s. Programy sociální integrace v Ústí nad Labem 2013 - NZDM 65 000 

Oblastní charita Ústí n. L. 
Centrum služeb pro rodinu Světluška 70 000 
NZDM Světluška 60 000 

                                                 
52 Město nemá vyčleněn zvláštní dotační titul pouze pro organizace příslušníky národnostních menšin. Vypsalo 
v závěru roku 2012 granty pro finanční podporu neziskovým organizacím a dalším subjektům, v rámci kterého 
se i organizace příslušníků národnostních menšin mohly ucházet o získání finanční podpory pro rok 2013. 
53 Město také poskytuje finanční podporu v oblasti sociální péče, a to ve výši 4 795 tis. Kč a v oblasti prevence 
kriminality 1 312 tis. Kč.  
54 Město se soustředí především na cílovou skupinu cizinců. 
55 Město uvádí dále projekt Diecézní charity zaměřený na integraci cizineckých komunit. 
56 Město přímo finančně podporuje činnost Armády spásy a Oblastní charity Přerov, jde o projekty sociální integrace, 
o celkové výši 1 606 tis. Kč. 
57 Město též podporuje další projekty zaměřené na sociálně vyloučené osoby a projekty ZŠ a MŠ (74 500,- Kč). 
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YMCA v Ústí nad Labem Nízkoprahový klub Orion 130 000 
Poradna pro mezilidské vztahy Poradna pro mezilidské vztahy 25 000 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích Podpora činnosti organizace 7 000 

celkem 357 000 

ZLÍN  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR Studijní kresby – Cikáni očima českého malíře J. Jeřábka 34 000 
Romský občan Odstartuj prázdniny se Skládankou 10 000 

4. Jaké zkušenosti má město s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků? 58 

BRNO 
Na území města není ve smyslu zákona o obcích užíváno dvojjazyčných označení. 
Dotace z rozpočtu města jsou využívány dvěma organizacemi národnostních menšin pro 
nákup polských a německých učebnic a výukových CD. Romové při jednání na magistrátu 
nepožadují tlumočení do rodného jazyka, ve většině případů hovoří s úředníky česky.  
V Odboru sociální péče magistrátu je pracovnice romské národnosti, poradkyně. Taktéž 
Slováci nepotřebují tlumočení do češtiny. Svaz Maďarů v Brně vydává bulletin, který má 
vložené i české texty přeložené z maďarštiny. 

HAVÍŘOV 
V roce 2013 se zastupitelstvo města na svých jednáních nezabývalo přímo otázkou provádění 
Charty. Ve městě je podporováno vzdělávání polské menšiny v jejím rodném jazyce. Ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností (Havířov, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko) vykonávají svou činnost 4 MŠ a 4 ZŠ s polským jazykem vyučovacím (z toho 
dvě neúplné), jejichž součástí je i školní družina. V kalendářním roce 2013, do kterého se 
promítají dva školní roky 2012/2013 a 2013/2014, navštěvovalo 5 tříd v MŠ celkem 100 dětí, 14 
tříd ZŠ celkem 170 žáků a 4 oddělení školní družiny celkem 90 žáků 1. stupně ZŠ. 
Průměrná naplněnost třídy MŠ činila v roce 2013 19,9 dítěte na třídu, přičemž nejnižší 
naplněnost byla 16,3 dětí na třídu, nejvyšší 24,3 dětí na třídu. 
Průměrná naplněnost třídy ZŠ činila v roce 2013 12,1 žáka na třídu, přičemž nejnižší 
naplněnost byla 9,3 žáků na třídu, nejvyšší 19,3 žáků na třídu. 
V oddělení školní družiny byla v roce 2013 průměrná naplněnost 22,8 žáků na oddělení, z toho 
nejnižší naplněnost byla 15 žáků na oddělení a nejvyšší 29 žáků na oddělení školní družiny. 
Pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí jsou zřizovány přípravné třídy.  
Do 31. srpna 2013 byly na území města zřízeny 4 přípravné třídy, které navštěvovalo celkem 
52 dětí (ZŠ Nábřeží, ZŠ Moravská, ZŠ Školní, ZŠ Kpt. Jasioka). Od 1. září 2013 byly zřízeny 
3 přípravné třídy (ZŠ Moravská, ZŠ Školní, ZŠ Kpt. Jasioka). Ve školním roce 2013/2014 
navštěvuje celkem 38 dětí 3 přípravné třídy. 

HRADEC KRÁLOVÉ 
Implementace Charty je ve správním obvodu města okrajovou záležitostí bez jakéhokoliv 
dopadu na veřejné dění. 

KARVINÁ  
Současnými právními předpisy, které se týkají v Části II a III Charty jednotlivých 
regionálních menšinových jazyků, jakými jsou v případě Karviné polština a slovenština, je 
                                                 
58 Žádné zkušenosti nemají (či se Chartou nezabývala, není to pro ně tématem) města České Budějovice, Děčín, 
Frýdek-Místek, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Pardubice, 
Prostějov, Ústí nad Labem a Zlín. Nevyjádřila se statutární města Chomutov a Teplice. 
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upravena možnost používání menšinového jazyka v úředním styku. Jde především o jednání 
v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a hlavně 
v rámci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  
Regionální knihovna Karviná ve snaze poskytnout literaturu v mateřském jazyce buduje 
cíleně fondy polské, slovenské, řecké, romské. Rozšířila tam svůj knihovní fond o literaturu 
v mateřském jazyce národnostních menšin žijících v karvinském regionu, a zabezpečila tak 
přístup k literatuře, informacím, znalostem všem bez jakéhokoliv omezení ve smyslu 
jazykovém, etnickém, politickém, náboženském, ekonomickém, kulturním, vzdělanostním či 
věkovém. V roce 2013 bylo zpracováno 711 knižních jednotek v polském jazyce a 33 
knižních jednotek v ostatních cizích jazycích (o knihovně viz výše).  

MOST 
Vzhledem k tomu, že na Mostecku není registrována žádná početná národnostní menšina, jež by 
vyžadovala podporu jazykových požadavků, nebyla realizována implementace Charty. 

OLOMOUC 
Otázkou implementace Charty se město výslovně nezabývalo. Není zde usazena žádná 
početně významná menšina. 

OPAVA 
Ve městě nejsou ve větším rozsahu používány regionální či menšinové jazyky.  

OSTRAVA 
Město nenaplňuje podmínky vymezené § 29 odst., 2 a § 117 odst. 3 zákona o obcích, počet 
obyvatel hlásících se k národnosti jiné než české, žijících v daném regionu nepřekračuje 
hranici 10%. 

PLZEŇ 
V rámci působnosti orgánů samosprávy se naplňují cíle a zásady Charty uvedené v části II. 
Příkladem je projekt Jazyková škola pro děti vietnamské národnosti. Rozsah celého kursu byl 
28 výukových bloků, každý z bloků se skládal ze dvou kursů po 3 vyučovacích hodinách 
o kapacitě 15-20 dětí. Průměrný počet účastníků: 60, počet osvědčení: 57 

PŘEROV 
Ve městě je početně významná koncentrace občanů romských komunit, ale ani ze strany 
samotných, především mladých Romů, není o romský jazyk zájem. Město je připraveno 
v případě aktuální potřeby a přání skupin užívajících příslušný jazyk uplatňovat jednotlivá 
opatření Charty. 
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Kraje 

1. Byl v roce 2013 v působnosti kraje ustanoven Výbor (rada / jiný orgán / koordinátor), jakou agendu 
konkrétně vyřizoval?  

JIHOČESKÝ KRAJ 
Stejně tak jako v minulém roce byli osloveni starostové všech 16 obcí na Českokrumlovsku 
a Prachaticku, kde počet příslušníků národnostních menšin překračoval 5%. Na základě 
aktuálních výsledků z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se v územní působnosti 
kraje ustanovení o zřízení Výboru týká dvou obcí v ORP Český Krumlov a jedné v ORP 
Prachatice. Ani v roce 2013 nebyl Výbor zřízen v žádné z těchto obcí. Na celém území kraje 
probíhá proces komunitního plánování sociálních služeb, kde se problematikou národnostních 
menšin, etnických menšin, osobami z jiného socio-kulturního prostředí zabývají přímo jednotlivé 
pracovní skupiny také i v souvislosti s řešením romského etnika a sociálně vyloučených lokalit. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Rada pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje byla již v roce 2009 zřízena pro poradní 
a iniciativní činnosti v národnostně menšinové agendě a v prosinci 2012 potvrzena. Bylo 
jmenováno nové složení Rady v počtu 10 členů.  
Hlavními cíli v činnosti Rady byly zejména podpora integrace národnostních menšin na 
principech rovnosti a vzájemného porozumění a podpora a rozvoj konkrétních programů v oblasti 
vzdělávání a výchovy, kultury, bezpečnosti, v sociální sféře a dalších aspektech života týkajících 
se minorit. Rada v rámci své působnosti vyhodnocovala situaci národnostních menšin na území 
kraje a připravoval jeho orgánům doporučení k zajištění potřeb příslušníků národnostních menšin, 
zejména v oblasti vzdělávání, kultury, používání mateřského jazyka, společenského a kulturního 
života. Připravovala pro orgány kraje souhrnné zprávy o situaci národnostních menšin na jeho 
území, plnila úkoly, které jí uloží zastupitelstvo, vyjadřovala se k podnětům a návrhům 
a navrhovala opatření orgánům kraje ve věci problematiky národnostních menšin, rovněž kraji 
výši finančních prostředků (jako samostatné položky rozpočtu) pro dotaci na projekty a činnost 
subjektů působících v oblasti národnostních menšin a ve prospěch národnostních menšin, 
navrhovala rozdělování finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu kraje na podporu jejich 
aktivit. Koordinátorka pro národnostní menšiny je členkou Rady, vyjadřuje se mj. k projektům 
předkládaných sdruženími národnostních menšin v rámci dotačního řízení resortů kultury, práce 
a sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy na podporu aktivit národnostních menšin. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Patnáctičlenný Výbor; jsou v něm zastoupeni zastupitelé a příslušníci běloruské, maďarské, 
německé, romské, ruské, slovenské, ukrajinské a vietnamské menšiny (dva hosté – Policie ČR 
a sdružení Český západ) a zástupci politických stran. Garantem jeho činnosti je náměstek 
hejtmana pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví. Výbor jednal v roce 2013 šestkrát. Kromě 
toho v roce 2013 uspořádal již VI. ročník fotosoutěže Ze života národnostních menšin, III. 
ročník výtvarné soutěže pro základní umělecké školy, popáté se konal Den národnostních 
menšin (v Sokolově, s obrovskou návštěvností). Pokračuje také spolupráce s Centrem na 
podporu integrace cizinců, které pořádá např. kursy češtiny pro zdejší početnou vietnamskou 
národnost napříč celým krajem a v rámci Folklorního festivalu Výbor plánuje propojení s akcí 
Centra Žijí s námi, pořadem věnovaným národnostním menšinám. Výbor aktivně spolupracuje 
i s Výbory/komisemi pro národnostní menšiny na území kraje, v současné době ale vyvíjejí 
aktivní činnost jen tyto: v Chebu, Nejdku a Kraslicích. 
Krajský úřad zaměstnává od roku 2002 koordinátora pro romské záležitosti, národnostní 
menšiny a integraci cizinců.59 

                                                 
59 Bližší informace k agendě koordinátora pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců a k činnosti 
Výboru jsou dostupné na adrese: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/krajsky_urad/odbory/socialni/Koordinator.htm. 
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
V roce 2013 byla rozhodnutím Zastupitelstva kraje ustavena Komise pro lidská práva. Svou 
činnost zaměřovala na podporu národnostních menšin dlouhodobě a tradičně zde žijících. 

LIBERECKÝ KRAJ 
Liberecký kraj usnesením ze dne 22. ledna 2013 ustanovil Komisi pro národnostní menšiny 
a sociální začleňování, jako iniciativní a poradní orgán Rady kraje pro oblast integrace 
národnostních menšin a osob ohrožených sociálním vyloučením. 

Komise má v současnosti celkem 14 členů. Předsedou komise je člen Rady kraje pověřený 
vedením resortu sociálních věcí, do jehož působnosti je tato agenda zařazena. Dále je tvořena 
čtyřmi zástupci národnostních menšin, 9 odborníky (Úřad práce ČR, krajská pobočka v Libereci, 
Agentura pro sociální začleňování, Krajské ředitelství Policie ČR kraje, Správa uprchlických 
zařízení MV ČR, zástupce samosprávy, členka Výboru sociálních věcí) a 2 zaměstnanci 
Krajského úřadu (odbor sociálních věcí a odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu). 
Tajemníkem komise je krajský koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců. 

Komise kromě výměny informací k aktuálním problémům spojených například s nežádoucím 
vývojem v některé lokalitě kraje, projednává 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 a jiných dotačních programů pro tuto cílovou 
skupinu osob. Dále úzce spolupracuje s pracovní skupinou prevence kriminality. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Hlavní náplní činnosti Výboru bylo komplexní řešení otázek týkajících se národnostních 
menšin žijících na území kraje, hájení jejich práv a vytváření prostoru k prosazování zájmů 
a potřeb národnostních menšin. Ve Výboru jsou zastoupeni reprezentanti politických klubů, 
kteří jsou zainteresováni v problematice národnostních menšin, nebo jsou přímo příslušníky 
některých z menšin žijících na jeho území. Výbor doporučoval ke schválení orgánům kraje 
žádosti o finanční podporu organizací realizujících aktivity ve prospěch národnostních menšin 
v rámci dotačního programu vyhlašovaného krajem, který je zaměřen na podporu aktivit 
příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje. Mezi jeho další činnosti patří 
pravidelná komunikace se zástupci jednotlivých menšinových komunit a také se zástupci 
jednotlivých municipalit, v jejichž správním obvodu zástupci národnostních menšin žijí. 
V rámci zajišťování agendy související s problematikou národnostních menšin žijících na území 
kraje je ze strany Krajského úřadu zřízena pracovní pozice koordinátora pro národnostní 
menšiny. Jeho systémové zařazení do struktury krajského úřadu spadá pod odbor sociálních 
věcí. Zajišťuje také funkci tajemníka Výboru. 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Výbor nebyl v kraji ustanoven, a to s ohledem na výsledky sčítání lidu v roce 2011 i faktickou 
absenci subjektů participujících na aktivitách národnostních menšin. Agendou národnostních 
menšin je pověřena krajská koordinátorka pro národnostní menšiny a romské záležitosti. 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Od roku 2002 je Radou kraje zřízena Komise pro integraci romské komunity a dalších etnických 
skupin. Dvanáctičlennou komisi v roce 2013 tvořili člen Rady kraje pro oblast sociálních věcí, 
členka Rady kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči, odborníci z řad místních 
samospráv, zástupci poskytovatelů sociálních služeb určených národnostním a etnickým 
menšinám a styčný důstojník Policie ČR pro menšiny. V uplynulém roce se Komise zabývala 
zejména Individuálním projektem Pardubického kraje směřujícím k posílení či zavedení terénní 
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práce v sociálně vyloučených lokalitách a dotačními programy ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy vztahujícím se k romské menšině a cizincům. 
V rámci Krajského úřadu zodpovídal v roce 2013 za problematiku národnostních a etnických 
menšin koordinátor romských poradců. Ten vedle své hlavní činnosti aktivně spolupracoval 
s Odborem azylové a migrační politiky ministerstva vnitra při zabezpečení Státního 
integračního programu v oblasti bydlení pro azylanty, Centrem na podporu integrace cizinců 
pro Pardubický kraj (CPIC) a občanským sdružením Most pro lidská práva. 
V roce 2013 pracovaly komise pro národnostní menšiny i při městských úřadech v České 
Třebové a ve Vysokém Mýtě. V jiných městech se obdobným tématům dlouhodobě věnují 
skupiny vzniklé pro potřeby komunitního plánování (Pardubice, Ústí nad Orlicí). 

PLZEŇSKÝ KRAJ  
Výbor nebyl Zastupitelstvem kraje ani v roce 2013 zřízen. Menšinovou problematikou se 
v případě potřeby i nadále zabývala Komise sociálních věcí Rady kraje. V Odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu je zřízena funkce Koordinátora pro romské záležitosti, jehož pracovní náplní je 
současně i agenda integrace cizinců a národnostních menšin.  

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA  
Na základě změn ve vedení hl. m. Prahy byly usnesením její Rady ze dne 23. července 2013 
zrušeny jednotlivé komise Rady a stejným usnesením zřízeny nové. Mezi nimi byla opětovně 
zřízena také Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin a integrace cizinců na 
území hl. m. Prahy. Jejím předsedou byl opět jmenován zastupitel. Členové komise: jejími 
členy jsou pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy (ředitel Odboru kultury, zahraničních vztahů 
a cestovního ruchu, zástupce Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence, zástupce Odboru 
školství, mládeže a sportu, romská koordinátorka), ředitel Domu národnostních menšin o.p.s. 
(dále jen „DNM“), dále zástupci občanských sdružení národnostních menšin (předseda 
Programové rady DNM a místopředsedkyně Programové rady DNM), počet zástupců 
národnostních menšin byl navýšen o 1 člena oproti předchozímu roku, ředitel Integračního 
centra Praha o.p.s., zástupce sekretariátu Rady, člen Zastupitelstva hl. m. Prahy, styčný 
důstojník pro národnostní menšiny Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, zástupci NNO 
(Mezinárodní organizace pro migraci, sdružení Slovo 21). V roce 2013 se komise věnovala 
zejména otázkám spojeným s přípravou koncepčních materiálů vztahujících se k národnostním 
menšinám (Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám na území hl. m. 
Prahy) a integraci cizinců (Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců). V roce 2013 
byly zahájeny potřebné kroky pro možnost zřízení Výboru, jehož zřízení musí být schváleno 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy, jež současně jmenuje jeho členy. 

Otázkami zabývajícími se záležitostmi romské menšiny na území hl. m. Prahy se zabývá 
Poradní sbor pro záležitosti romské menšiny hl. m. Prahy, jehož členy jsou zástupci 
jednotlivých městských částí Praha 1 - 22, kteří jsou pověřeni agendou týkající se záležitostí 
romské komunity. Dalšími členy jsou také zástupci pražských romských NNO, odborníci 
státních institucí pracující v oblasti práce s romskou komunitou. Poradní sbor se zaměřuje na 
práci s romskou komunitou zejména v oblasti sociální, problematiky, bydlení, zaměstnávání, 
dále oblasti vzdělávání a kulturního rozvoje. 

Oblast národnostních menšin je v rámci kompetencí svěřena náměstkovi primátora pro oblast 
kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů. Agendou 
národnostních menšin je v rámci Magistrátu hl. m. Prahy pověřena specialistka národnostních 
menšin. Speciálně záležitostmi romské menšiny se zabývá romská koordinátorka, která úzce 
spolupracuje se specialistkou národnostních menšin. Obě pracovnice jsou od prosince 2012 
zařazeny v rámci Odboru Kancelář ředitele Magistrátu. 
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STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Zastupitelstvo kraje Výbor nezřídilo, o jeho ustavení se prozatím neuvažuje, neboť podmínka pro 
jeho zřízení nebyla splněna. 

ÚSTECKÝ KRAJ 
V kraji v roce 2013 pracoval třináctičlenný Výbor (šest zástupců politických stran a sedm 
národnostních menšin). Mají zde zastoupení Slováci (Obec Slováků), Maďaři (Svaz Maďarů), 
Ukrajinci (Ukrajinské Zvony naděje), Bulhaři (Bulharské občanské sdružení Cyrila 
a Metoděje), Němci (Kulturní sdružení občanů německé národnosti), Romové a Vietnamci 
(Svaz Vietnamců), rovněž pak židovská komunita (Židovská obec Teplice). Výbor se věnuje 
podpoře kulturně – společenských aktivit jednotlivých národnostních menšin.  

VYSOČINA  
Z důvodu nenaplnění zákonné podmínky nebyl Výbor ustanoven. V rámci Krajského úřadu je 
zřízena pozice koordinátora romských poradců a působila zde pracovní skupina poskytovatelů 
služeb pro národnostní a etnické menšiny, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené domácím 
násilím, jež se podílela na aktualizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

ZLÍNSKÝ KRAJ
60 

Výbor zřízen nebyl, jelikož kraj nesplňuje zastoupení občanů jiné národnosti. Kraj má v rámci 
krajského úřadu zařazenou funkci koordinátora pro národnostní menšiny, romskou 
problematiku a integraci cizinců v Odboru Kanceláře hejtmana od roku 2000. 

2. Jaká byla v roce 2013 spolupráce kraje, popř. Výboru (rady / jiného orgánu) s organizacemi příslušníků 
národnostních menšin?  

JIHOČESKÝ KRAJ 
V kraji v roce 2013 nevykazovala činnost žádná organizace národnostních menšin. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Rada zorganizovala společné setkání národnostních menšin žijících a působících 
v jihomoravském regionu - Den národnostních menšin v Jihomoravském kraji. Setkání se 
uskutečnilo 18. května 2013 v Lázních Hodonín. Činnost národnostních menšin prezentovalo 
celkem 13 občanských sdružení. Tancem, vystoupením jednotlivých souborů a živou hudbou 
tak představili kulturu 10 národnostních menšin. V rámci doprovodného programu nechyběla 
ani tradiční kuchyně národů Podyjí, stejně tak romská, řecká, ruská, polská, maďarská.  
K významným akcím patřilo pietní shromáždění ke Dni památky obětí Holocaustu 
a předcházení zločinům proti lidskosti, které si 24. ledna 2013 už podesáté připomněly školy 
s multikulturním zaměřením v součinnosti s Židovskou obcí v Brně, Muzeem romské kultury 
a odborem školství Krajského úřadu 27. leden jako významný den – Den památky obětí 
holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Součástí bylo hudební a výtvarné vystoupení 
žáků 14 ZŠ, 2 SŠ a dětí z Dětského domova v Boskovicích. Pietního aktu se zúčastnili i žáci ZŠ 
v Šale (Slovenská republika). Velmi cenná byla beseda s přeživšími Holocaust Židů a Romů, 
kteří s žáky sdíleli své vzpomínky na 2. světovou válku. Svými životními postoji, hodnotami 
a principy lidskosti velmi kladně obohatili nejen žáky, ale i pedagogy a ostatní.  

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Spolupráce s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla zajišťována zejména 
prostřednictvím Výboru a koordinátora. 

                                                 
60 Odpovědi na ostatní otázky se týkaly výhradně cizinců a sociálně-ekonomických problémů vyloučených komunit. 
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Na území kraje působí aktivně Obec Slováků. Sdružení Němců v Čechách a na Moravě 
působí regionálně v okrese Rychnov nad Kněžnou. Tyto organizace se věnují zejména 
kulturní a publikační činnosti s cílem udržení a oživení kulturních tradic. Zástupci těchto 
organizací se účastnili akcí organizovaných Komisí pro lidská práva. Aktivní činnost 
organizace Ukrajinců v kraji není zaznamenána. Ukrajinská komunita je shromážděna okolo 
Pravoslavné církve a schází se pravidelně v rámci bohoslužeb. V kraji dále pracuje několik 
organizací, které mají jako cílovou skupinu osoby romské národnosti a několik romských 
občanských sdružení, a jedna organizace, která pracuje s Vietnamci. 

Na odboru sociálních věcí pracuje metodická a koordinátorka sociální prevence, do jejích 
pracovních povinností patří koordinace a metodické vedení pracovníků pro romské záležitosti 
obcí s rozšířenou působností kraje a monitoring činností národnostních menšin. Vyřizuje agendu 
v souvislosti se státním integračním programem pro osoby s uděleným azylem na území ČR. 61 

LIBERECKÝ KRAJ 
Ve sledovaném roce kraj rozšířil spolupráci se všemi skupinami osob národnostních menšin 
a cizinců. Úzká spolupráce byla navázána především s Centrem na podporu integrace cizinců 
(Správa uprchlických zařízení resortu vnitra), sdružením Centrum pro integraci cizinců, 
Česko – vietnamskou společností, občanským sdružením Foreigners. 
Vzhledem k nízkému počtu organizací, které v kraji působí, probíhá komunikace se zástupci 
jednotlivých národnostních menšin především individuálně s jednotlivci, kteří se přímo obrátí 
o pomoc na krajského koordinátora.  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Výbor na svá jednání pravidelně zve zástupce jednotlivých národnostních menšin. V rámci 
těchto jednání jejich zástupci prezentují svoji činnost a diskutují se členy Výboru potřebnost 
dalších aktivit na území kraje. Na jednání Výboru jsou zváni také zástupci obcí, na jejichž 
území národnostní menšiny žijí. Dále jsou zváni také zástupci jednotlivých institucí, kteří se 
zástupci národnostních menšin při různých příležitostech spolupracují. Výbor též 
spolupracuje s konzulátem Polské republiky v Ostravě. 
S ohledem na potřeby příslušníků národnostních menšin kraj každoročně vyhlašuje dotační 
program na podporu činnosti jejich zástupců, který každoročně doporučuje k vyhlášení 
orgánům kraje právě Výbor. V rámci jeho jednání jsou také doporučovány jednotlivé žádosti 
o finanční podporu orgánům kraje ke schválení. Administraci dotačního programu zajišťuje 
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu. Zástupci kraje jsou pravidelně zváni na aktivity 
organizací příslušníků národnostních menšin. 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Krajská koordinátorka je v kontaktu zejména s romskými a proromskými organizacemi, 
kterým předává informace o aktuálním dění, informace jsou předávány i ostatním subjektům, 
které se zabývají národnostními menšinami. 

PARDUBICKÝ KRAJ 
V roce 2013 pokračovala spolupráce kraje s organizacemi příslušníků národnostních menšin 
na dobré úrovni. Příslušníci národnostních menšin (případně organizace hájící jejich práva) 
byli zastoupeni v komisi Rady, úspěšně také pokračovala spolupráce mezi koordinátorem 

                                                 
61 V kraji v roce 2013 žádalo o státní účelovou dotaci na zajištění bydlení azylantů 5 měst (Hradec Králové, 
Hořice, Náchod, Týniště nad Orlicí, Jaroměř). Jedná se o osoby s přiznaným azylem, často celé rodiny s dětmi, 
které zde navštěvují ZŠ i SŠ a zakládají další generace osob, příslušníků národnostních menšin. Tyto osoby 
s přiznaným statutem azylanta jsou z Běloruska, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Kosova, Afganistánu, Iráku, Ruska, 
Maroka, celkem je v Královéhradeckém kraji takto usazených 37 osob. 
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romských poradců, Centrem na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj a občanským 
sdružením Most pro lidská práva. Dotčené subjekty se pravidelně setkávaly na Regionální 
platformě CPIC a ve skupině Cizinci, národnostní a etnické menšiny komunitního plánování 
v Pardubicích, kde se vedle tvorby koncepčních materiálů věnovaly i přípravě a organizaci 
společenských akcí s cílem multikulturního dialogu. Nejvýraznějším výstupem v roce 2013 
byla realizace Multikulturního týdne 2013, který se uskutečnil v květnu 2013 v Pardubicích.  

PLZEŇSKÝ KRAJ 
V roce 2013 organizovaly některé NNO (např. sdružení Ponton) v kraji aktivity, kterých 
mohli využít a využili i Romové. Nebyly pořádány žádné aktivity přímo určené pouze 
příslušníkům národnostních menšin. Nabídky služeb a akcí NNO jsou směřovány klientům 
bez vymezení etnické příslušnosti, jsou však pro-romsky orientovány. 

ÚSTECKÝ KRAJ 
Spolupráce Výboru kraje s organizacemi příslušných národnostních menšin je na dobré 
úrovni. Dle našich možností se Výbor snaží podpořit akce a iniciativy v oblasti kulturně-
společenských aktivit těchto národnostních menšin.  

VYSOČINA  
Kraj i v roce 2013 spolupracoval s Romským sdružením Vysočina. S organizací byla rozvíjena 
pracovní aktivita v romských komunitách kraje. 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
62 

2a) příklady dobré praxe v roce 2013: 

JIHOČESKÝ KRAJ 
Příkladem dobré praxe je např. představení projektu Vietnamsko - české protidrogové ligy 
Prevence drogové kriminality v příhraničí, který proběhl ve Vyšším Brodě. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Vznik nového sdružení a velice aktivního Svazu Ukrajinců Bohemie, který pravidelně pořádal 
četné akce a významně přispěl národnostním aktivitám v kraji.63 Dále pak např. loňský ročník 
Dne národnostních menšin, který proběhl 14. září 2013 v Sokolově u příležitosti konání 
Hornické poutě. Akce se účastnily tisíce lidí. Program včetně hudebních, pěveckých, 
kulinářských a tanečních ukázek a vystoupení se velmi vydařil. Zřejmě jedno z posledních 
vystoupení zde absolvovaly členky souboru Heitmatchor. Výbor také pokračoval v udílení 
motivačních diplomů Za významný přínos v dodržování a šíření kulturních tradic 
národnostních menšin, které v roce 2013 udělil za přínos k česko-vietnamské spolupráci do 
vietnamské komunity. 

LIBERECKÝ KRAJ 
Dne 4. listopadu 2013 Vietnamsko – česká protidrogová liga uspořádala v Liberci konferenci 
STOP DROGÁM. Akce se zúčastnily především osoby z řad vietnamské komunity celého 
kraje, zástupci kraje a Policie ČR.  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Jako příklad dobré praxe můžeme uvést festival národnostních menšin Prolínání kultur, který 
realizuje Městský dům kultury v Karviné. V rámci festivalu pravidelně vystupují zástupci 

                                                 
62 Kraj vyjádřil dobrou spolupráci v oblasti integrace cizinců a romské komunity, spolupráce s organizacemi 
národnostních menšin sensu stricto nebyla popsána. 
63 www.sub.wbs.cz 
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několika národnostních menšin žijících v Karviné, polské, slovenské, romské a řecké 
menšiny. Jedná se o aktivitu, v rámci které se mohou občané kraje seznámit s kulturou 
a zvyklostmi dané menšiny bezprostředně v rámci jednotlivých vystoupení. Jsou tak 
vytvořené podmínky pro vzájemný kontakt jak zástupců národnostních menšin, tak zástupců 
majoritní části obyvatel. Festival byl podpořen také z finančních prostředků kraje. 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Oslava Mezinárodního dne Romů, která se konala dne 8. dubna 2013 v Olomouci a byla 
připravována Charitou Olomouc ve spolupráci se Společenstvím Romů na Moravě, 
Statutárním městem Olomouc, vedoucí NZDM Podané ruce. Na přípravě se podílela i romská 
poradkyně města a krajská koordinátorka. Oslavy byly realizovány na několika místech 
s širokým spektrem kulturních akcí. Proběhlo vystoupení tanečních a hudebních souborů, 
mimo jiné kapely Imperio. Další akce: Workshop Flamenca v podání Aires del Sur , Výstava 
fotografií Černá srdce fotografa Jindřicha Štreita a promítání stejnojmenného filmu Břetislava 
a Moniky Rychlíkových Mezi světy, koncert kapel Terne čhave a Bitumen Beat. 
Hlavním aktérem prezentace romské kultury a udržování tradic je pobočka Společenství Romů 
na Moravě v Olomouci, kde její předsedkyně vede taneční a hudební kroužek, věnuje se 
i doučování dětí. Své aktivity rozšířila i mimo Olomouc, od roku 2013 působí v Pěnčíně.  
Aktivní v prezentaci romské kultury je Charita Olomouc. Dne 21. září 2013 uskutečnila v pořadí 
již 15. ročník Romské pouti v bazilice Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku u Olomouce.  
V rámci odpoledního bloku prezentovaly své umění: tradiční romská kapela Romaňi Lavuta 
z Prostějovska, taneční skupina romského střediska Drom Piroš Rouža, Tumare Čhave ze 
Zábrdovic a hudební skupina Bed Boys z Hranic.  
Armáda spásy v Přerově již pátým rokem pořádá pravidelně romské bohoslužby. Sbor vede 
Petr Janoušek, součástí jsou i romské náboženské písně. Bohoslužby jsou navštěvovány 
i neromskými obyvateli města. Na aktivitě se podílí i romská hudební skupina Drom of live.  
Další tradiční akcí je Den soužití, který se uskutečnil 7. září 2013 v areálu FK Kozlovice. 
Pořadatelem bylo občanské romské sdružení Imperio. Vedle sportovních aktivit byly uskutečněny 
i kulturní akce pro děti i dospělé, vystoupení hudebních skupin Imperio, Drom of life, Sastipen, 
Imrich Červeňák z Hranic a další. Akce se zúčastňují i další neziskové organizace působící 
v regionu a to Člověk v tísni, o.p.s, Armáda Spásy Přerov, Charita Přerov a Kappa-Help, o. s.  
DDM v Hranicích zajišťuje pod vedením romského sociálního pracovníka Městského úřadu 
v Hranicích volnočasové aktivity dětí a doučování, součástí je i hudební a taneční kroužek. 
V roce 2013 se uskutečnily kulturní akce: koncert dětské hudební skupiny Bad Boys, taneční 
soutěž Terne Čercheňa, vystoupení na Romské pouti na Sv. Kopečku u Olomouce. 

PLZEŇSKÝ KRAJ 
NZDM Pixla - zvýšení návštěvnosti a zavedení vzdělávacích programů: hlavním cílem 
projektu je poskytovat prostor pro děti ze sociálně problematického prostředí, ve kterém 
mohou bezpečně trávit volný čas, něčemu se naučit a mít možnost získat podporu při řešení 
vlastních obtíží. STREETBATTLE JAM - Plzeň 2013: realizovalo sdružení Ponton, jednodenní 
akce zaměřená na taneční a grafity kulturu. Protože byla akce velmi úspěšná, byla v roce 2013 
akce realizována celkem třikrát. Na všechny realizace se dostavilo vždy přes 150 účastníků. 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Tradiční je ze strany hl. m. Prahy podpora aktivit občanských sdružení národnostních menšin 
prostřednictvím grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních 
menšin na území hl. m. Prahy. V rámci uvedeného grantového řízeni je podporován také 
provoz (včetně provozu kanceláří jednotlivých národnostních menšin) a činnost DNM. 
Jednotlivá občanská sdružení a organizace národnostních menšin zde mají zázemí pro rozvoj 
své činnosti a aktivit, které byly v roce 2013 v řadě případů podpořeny v rámci 
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Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy. 
V roce 2013 využívaly prostory kanceláří DNM. tyto národnostní menšiny: Bulhaři, Maďaři, 
Němci, Poláci, Romové, Rusíni, Rusové, Řekové, Slováci, Srbové, Ukrajinci. 
Občanská sdružení uvedených národnostních menšin využívají vedle svých kanceláří také 
společné prostory DNM, kterými jsou zasedací místnost, výstavní sál, společenský sál 
a kavárna. Společné prostory využívá řada dalších občanských sdružení národnostních 
menšin, organizací cizinců, ale i NNO pracující v oblasti práce s národnostními menšinami 
a cizinci. DNM spolupracuje s Integračním centrem Praha o.p.s., které je organizací 
založenou hl. m. Praha výhradně za účelem komplexní a systematické práce v oblasti 
integrace cizinců, ale pouze v případech, které vyžadují součinnost. 
Ve společných prostorách DNM se v roce 2013 konaly výstavy, semináře, přednášky, 
konference, workshopy, výuka jazyků, pravidelná setkání a besedy spolků menšin, kulturní 
vystoupení, filmové projekce, programy pro děti a mládež, zkoušky folklorních souborů 
národnostních menšin, koncerty, divadelní představení, ale i společenské večery k příležitosti 
významných svátků jednotlivých národnostních menšin apod. Významné jsou aktivity pro 
děti a mládež, a to divadelní představení, přednášky, výukové programy a další. 
Hl. m. Praha v roce 2013 finančně podpořilo přípravné práce k zahájení provozu knihovny 
a vzdělávacího centra DNM. Jeho otevření je naplánováno na 1. pololetí roku 2014. 
V roce 2013 byla prohloubena spolupráce s DNM a zástupci národnostních menšin na 
přípravě a organizačním zajištění již 13. ročníku Setkání národnostních menšin, jež pořádá hl. 
m. Praha. Partnery akce byl DNM a Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Konalo se pod záštitou 
náměstka primátora hl. m. Prahy. Součástí akce byla konference Praha jako místo soužití 
národnostních menšin v Clam-Gallasově paláci a Kulturně-společenský večer v Rezidenci 
primátora hl. m. Prahy v prostorách Městské knihovny. Právě díky spolupráci představitelů 
občanských sdružení národnostních menšin (Programové rady DNM) bylo možné zajistit 
aktivní účast hostů (včetně zahraničních), kteří prezentovali své referáty v rámci tematického 
bloku Menšiny a krajané. Dále samotní zástupci občanských sdružení národnostních menšin 
prezentovali své příspěvky v rámci tematického bloku Národnostní menšiny v Praze. Neméně 
významnou byla spolupráce s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., který byl odborným 
garantem konference a prezentoval aktuální témata národnostních menšin. 
V případě, že hl. m. Praha pořádá akci zaměřenou na oblast národnostních menšin, pak je 
vždy osloven a přizván ke spolupráci DNM. Jedná se zejména o vzdělávací programy určené 
pro děti a mládež. V roce 2013 byly realizovány semináře pro žáky vybraných základních 
škol s vyšší koncentrací romských žáků (1. a 2. stupeň), které byly zaměřeny na historii 
Romů a otázky bezpečnosti děti (zaměřeno zejména na osobní bezpečí, bezpečnost na ulici 
apod.). Na uvedených přednáškách byla zajištěna spolupráce styčného důstojníka pro 
národnostní menšiny Krajského ředitelství Policie HMP, Poradního sboru pro záležitosti 
romské menšiny HMP (zástupců jednotlivých MČ) a občanského sdružení RomPraha, které 
zajišťuje chod kanceláří romské národnostní menšiny v DNM. 
Hl. m. Praha i v roce 2013 spolupracovalo s jednotlivými MČ, které pořádají kulturně-
osvětové akce, které jsou tematicky zaměřeny na oblast národnostních menšin a integrace 
cizinců. Jedná se o multikulturní festival pořádaný MČ Praha 9 Etnofest - Barevná devítka. 
Dále byla zajištěna spolupráce a finanční podpora akci MČ Praha 14 Setkání kultur, která se 
konala u příležitosti Mezinárodního dne Romů. Součástí akce byla např. výtvarná soutěž, 
workshopy, happening a celý program byl určen široké veřejnosti. 
Podporu získaly již tradičně dva festivaly, které se týkají národnostních menšin. Jsou jimi 
Světový romský festival Khamoro a Mezinárodní folklorní festival Praha srdce národů. 

ÚSTECKÝ KRAJ 
Činnost Výboru města Chomutov v Ústeckém kraji jednoznačně pozitivně vyčnívá. 
Nejaktivnější jsou v činnosti pro své členy organizace zastupující v kraji národnost 
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maďarskou, slovenskou, ukrajinskou a svým zájmem o veřejné dění a společenskou aktivitou 
je pozoruhodná Židovská obec Teplice. Mezi další příklady dobré praxe lze zahrnout 
vietnamskou menšinu (vítání Lunárního roku), účast bulharské menšiny na vzpomínkových 
akcích oslav příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, výroční jednání bulharské menšiny 
v Ústí nad Labem, podporu mezinárodní studentské brigády na obnovu Židovského hřbitova 
organizovaného Židovskou obcí Teplice, dny židovské gastronomie a menšinu romskou 
(organizace přehlídky dětských romských souborů v Lovosicích). Maďarská menšina 
organizuje ukázky maďarské gastronomie, prodej maďarských specialit, potravin a nápojů. 
Nedílnou součástí činnosti národnostních menšin kraje je organizování kulturních vystoupení 
umělců, besed o soužití Čechů a jednotlivých národnostních menšin atd. 

VYSOČINA  
Jihlavské neziskové organizace uspořádaly ve dnech 8.-12. dubna 2013 Týden romské 
kultury, jehož součástí byly výstavy a diskuse, hudební recitál, vystoupení dětských 
tanečních skupin, projekce filmu s romskou tématikou a workshop Romové kdysi. 

2b) problémy v roce 2013: 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Problém přetrvává v neorganizovanosti některých menšin, např. polské, ale také nedostatku 
financí na prezentaci kultur. 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Dlouhodobým obecným problémem je nedostatek financí v sociálních službách, což pociťují 
příslušníci národnostních a etnických menšin i organizace usilující o jejich integraci.  

ÚSTECKÝ KRAJ 
Problematická se jeví spolupráce se zástupcem německé menšiny. Ta by měla být v saském 
příhraničí nejpočetnější, je ve své podstatě nejméně četná a závislá jen na několika sice velmi 
obětavých a nadšených lidech, kteří jsou však determinováni svým značně pokročilým věkem 

3. Jakým způsobem kraje finančně podporovaly v roce 2013 organizace / aktivity národnostních menšin 
(prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci jiných dotačních programů, ad hoc 
podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)? 

JIHOČESKÝ KRAJ 
64 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
V roce 2013 byl vyhlášen Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském 
kraji. Pro tento program byla z rozpočtu kraje vyčleněna částka 1 000 tisíc Kč. V rámci dotačního 
řízení bylo podpořeno 18 projektů. Ty byly zaměřeny především na vzdělávací a kulturní 
programy, popř. volnočasové aktivity dětí a mládeže se sociálním znevýhodněním, vydavatelskou 
činnost apod. Celkem bylo v roce 2013 poskytnuto z rozpočtu kraje na činnost národnostních 
menšin 1 298 150,- Kč včetně výše uvedené akce Dne národnostních menšin. 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Romské středisko Hodonín Činnost romského střediska 100 000 
Sdružení Romů a národnostních 
menšin v Hodoníně Česko – slovenská Miss Roma 2013 300 000 
Nadační fond Hellenika HELLENIKA, zachování řeckého kulturního povědomí 60 000 

                                                 
64 Kraj vypisuje program Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území kraje. 
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Folklorní sdružení PÚČIK Žijeme v jednom městě 20 000 
Taneční dílna pro malé i velké 16 000 

Řecká obec Brno Výuka dramatické výchovy, pěvecký kroužek a řecké tance 25 000 
Lyceum Řekyň v České republice Udržení řeckých kulturních tradic 70 000 
Národy Podyjí XIV. festival Národů Podyjí 90 000 

Občanské sdružení Porta Balkanica Kulturní tradice Balkán v roce 1150. výročí příchodu 
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje 25 000 

Obec Slovákov v Brně Uchování, rozvoj a prezentace kultury Slováků na Moravě 30 000 
Jánošíkov dukát Medzinárodný festival slovenského folklóru v ČR Jánošíkov dukát 2013 25 000 

Pirin Výuka bulharských lidových písní a tanců 25 000 
Uchování bulharských lidových tradic a tanců 20 000 

občanské sdružení Petrov Doučování v dětském domě Zábrdovice 60 000 
Společenství Romů na Moravě Volnočasové aktivity SRNM Brno a Hodonín 41 000 
Svaz Maďarů-Brno Uchování, rozvoj a prezentace kultury maďarské menšiny  36 000 
Rada Romů v Břeclavi, o.s. Letní tábor 47 000 
Kučeráček, o.s. Zkusme žít spolu 10 000 

celkem 1 000 000 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
65 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Obec Slovákov 
V. Den národnostních menšin 95 000 
14. slovenská veselice 10 000 

Sdružení Balime Dokument V paměti synagogy 10 000 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Občanské sdružení SOUŽITÍ -
JAROMĚŘ 

ROMFEST 2013 10 000 
Programy primární prevence v klubu Smajlík 2013 15 000 

Džas dureder dživipnaha, Broumov Celoroční sportovní akce pro děti a mládež 10 000 
Mistrovství republiky v malé kopané 10 000 

FutsalovýklubGIBSYBRASIL 0. S. registrace romských hráčů do Královéhradecké 
futsalové ligy a startovné 8 000 

Sdružení Romů a národnostních 
menšin v Hodoníně o. s. 

pořádání kulturní a společenské akce Československá 
Miss Roma 2013 15 000 

Regionálna obec Slovákov v Hradci 
Králové, o.s. 

Den slovenské kultury -Slovensko-Český dožínkový veniec 25 000 
na IX. ročník Česko Slovenského bálu 20 000 

celkem 113 000 

LIBERECKÝ KRAJ  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Liberecké fórum 2. ročník hudebního festivalu národnostních menšin 80 180 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Kraj každoročně vyhlašuje dotační titul zaměřený na podporu aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících na území kraje. V roce 2013 byly organizace zajišťující aktivity 
pro tyto příslušníky podpořeny finanční částkou ve výši 850 tis. Kč. Podpořeny byly projekty 
organizací polské, slovenské, maďarské, řecké a romské menšiny. 

                                                 
65 Kraj má také v rámci programů na poskytování příspěvků na sociální služby vyčleněný program na podporu 
sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách. Tento program je určen pro projekty zaměřené 
na podporu sociálního začleňování příslušníků romské komunity, odborného sociálního poradenství a podporu 
sociální práce v romských komunitách. V roce 2013 bylo poskytnuto celkem 317 600,- Kč. 
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organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

PZKO v České republice 

Účast souboru Zaolzi na mezinárodních festivalech 
v Turecku a Polsku 35 000 

Měsíčník Zwrot 2013 70 000 
Kalendarz Śląski 2014 70 000 

MS PZKO v Havířově - Bludovicích Dożynki Śląskie 70 000 
MS PZKO v Orlové - Lutyni Jubilejní koncert pěveckého sboru Zaolzie k 90. výročí působení 45 900 
MS PZKO v Třinci-Dolní Líštné Přehlídka lidových kapel z Trojmezí – VII. ročník 40 000 
MS PZKO v Jablunkově Gorolski Święto 250 000 
MS PZKO v Karviné-Fryštátě Dolański Gróm 150 000 

Kongres Poláků v České republice 
Takoví jsme/Tacy jesteśmy. Kulturní aktivity Kongresu 
Poláků v ČR v roce 2013 70 000 

Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2013 70 000 
Sdružení polské mládeže v České republice Dny studentské kultury 30 000 
EUROTOPIA Opava o.p.s Výchovou k toleranci 70 000 
Sdružení přátel Polské knihy - 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Ksiąźki S knihou na cestách 2013 40 000 

Sdružení Romů Severní Moravy Karvinský Romský festival – 14. ročník 100 000 
Asociace řeckých obcí v ČR 8. řecký festival 200 000 
Řecká obec Karviná Menšinová politika Řecké obce Karviná v roce 2013 70 000 
Řecká obec Krnov – město Řecké dny Krnov 2013 43 000 
Obec Slovákov v Karvinej Podpora činnosti 54 800 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích Kulturně vzdělávací a výchovné aktivity 70 000 
Městský dům kultury Karviná Prolínání kultur – festival národnostních menšin 70 000 
Sdružení EducationTalentCulture Kino na hranici – Kino na granicy 2013 150 000 
DDM Český Těšín Hrabinská p.o. Mezinárodní divadelní festival Bez hranic 150 000 
Město Třinec Přehlídka národnostních menšin ve městě Třinec 50 000 

celkem 1 968 700 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Kraj nevyhlašuje zvláštní dotační titul na aktivity směřující k národnostním menšinám. 
Občanská sdružení, humanitární organizace a fyzické osoby mohou žádat o přidělení příspěvků 
na činnost do 25 tis. Kč, a to na následující oblasti: vzdělání a věda, mládež, kultura, sport 
a tělovýchova, prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových 
závislostí, zdravotnictví, sociální služby a humanitární pomoc, turistický ruch a životní 
prostředí. O poskytnutí příspěvků rozhoduje Rada kraje. Zmíněné subjekty i obce se pak mohly 
v roce 2013 ucházet taktéž o dotaci v rámci významných projektů kraje, o jejichž přidělení 
rozhoduje Zastupitelstvo kraje, a to na stejné oblasti. Žádná z národnostních menšin v rámci 
významných projektů nevyužila možnosti získat dotaci. V následující tabulce je uveden přehled 
akcí podpořených Olomouckým krajem v roce 2013 v rámci příspěvků na činnost do 30 tis. Kč: 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

ZO Demokratická aliance Romů v ČR Prostějov Romská píseň 2013 20 000 
Řecká obec Javorník FOLKOMÁJ 25 000 
Židovská obec Olomouc Stopersteine v Olomouci 25 000 
Divadlo hudby Olomouc, p.o. Dny židovské kultury Olomouc, 6. ročník - Před katastrofou… a dnes 50 000 
Charita Olomouc Den Romů a Romská pouť v Olomouci 30 000 

celkem 150 000 

PARDUBICKÝ KRAJ 
66 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Most pro lidská práva Multiklub pod Mostem 50 000 
                                                 
66 V rámci grantového programu Podpora integrace národnostních menšin a cizinců byla v roce 2013 dále poskytnuta 
organizaci Most pro lidská práva na projekt Integrační kursy pro cizince 120 tis. Kč. 
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PLZEŇSKÝ KRAJ
67

  
organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Amare Čhave StreetDancer 37 000 
užívání prostoru 30 000 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA
68 

Aktivity občanských sdružení národnostních menšin a cizinců působících na území Prahy 
jsou dlouhodobě podporovány prostřednictvím grantových řízení a stejně tak tomu bylo 
v roce 2013. V případě podpory aktivit národnostních menšin se jednalo o Celoměstské 
programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2013. Pro něj 
byly vyhlášeny následující programy:  
Program č. 1 - zaměřený na prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze, na kulturní, 
společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin,  
Program č. 2 - zaměřený na publikační činnost, související se vztahem národnostních menšin 
k hl. m. Praze.  
V rámci programu byl finančně podporován také provoz DNM, a to včetně kanceláří 
jednotlivých národnostních menšin. 
V rámci grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na 
území hl. m. Prahy pro rok 2013 bylo přiděleno na podporu projektů národnostních menšin 
a organizacemi přijato celkem 5 704 420,- Kč. Některé subjekty však odstoupily od realizace 
projektu (jednalo se celkem o 75 000,- Kč). Formou účelové dotace (mimo grantové řízení) 
byla podpořena žádost DNM o finanční podporu pro možnost zahájení provozu knihovny 
a vzdělávacího centra, a to ve výši 176 306,- Kč. Dále byla poskytnuta účelová neinvestiční 
dotace MČ Praha 9 ve výši 50 000,- Kč na finanční zajištění akce Etnofest a MČ Praha 14 ve 
výši 50 000,- Kč na finanční zajištění akce Setkání kultur. 
Také byly podpořeny některé projekty občanských sdružení národnostních menšin prostřednictvím 
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (např. Světový romský festival Khamoro).  

 

                                                 
67 V roce 2013 kraj vyhlásil dotační program Program podpory obcí na rozvoj gramotnosti dětí ze sociálně 
vyloučených romských komunit 2013. Účelem tohoto programu byla finanční podpora obcí k realizacím 
programů, napomáhajícím dětem ze sociálně vyloučených romských komunit k vyrovnání sociálního handicapu, 
získaného vlivem znevýhodněného sociálního prostředí. K přerozdělení byla určena celková částka 400 000,- 
Kč. V rámci tohoto programu byl podpořen jediný žadatel - Statutární město Plzeň s programem Mentoring, 
který realizovalo prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Společnost tady a teď. 
68 V rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2013 
bylo přiděleno a organizacemi přijato celkem 575 000,- Kč. 
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Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin a integrujících se cizinců na území Prahy v roce 2013 

Program č. 1 - prezentace národnostních kultur v hl. m. Praze; kulturní, společenská a osvětová činnost národnostních menšin 
Program č. 2 – publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 

národnostní 
menšina 

organizace název projektu / anotace dotace (Kč) 

Bu
lh

ař
i  

Bulharská beseda 

(1) Páteční večery pro seniory - Přednášky a besedy - oslavy 
svátku Trifona Zarezana s přednáškou o bulharském folkloru, 
přednáška na téma význam Cyrila a Metoděje, literární večer 
k současné bulharské literatuře, oslava státního svátku Dne 
sjednocení Bulharska (22.9.), přednáška na téma Vánoční 
zvyky v Bulharsku. Náklady na honoráře lektorům, propagaci, 
výrobu pozvánek, nájemné, kancelářské potřeby, poštovné, 
telefon, fotografie, knihy, hudbu. 15 000 

Bulharská kulturně osvětová 
organizace 

(1) Kde domov můj - Dokumentární hudebně-literární program 
seznamující s bulharskou historií, který připomene konec 19. století 
(zvyky, chápání lidí a dílo lidových učitelů). Akce se uskuteční dne 
1.11. ke Dni buditelů. Náklady na pronájem sálu, pronájem 
projekční a zvukové techniky, překlad scénáře do českého jazyka, 
zvukaře, technika, prezentaci bulharských specialit, autorský 
honorář za scénář, propagaci, fotodokumentaci, DVD. 15 000 
(1) Letní večer na lodi - Večer na divadelní lodi bratří Formanů - 
hudební večer pro bulharskou komunitu a její přátelé v Praze 
(příprava a realizace akce). Hudební vystoupení skupiny BG 
Band, připomenutí bulharských hitů. Náklady na pronájem lodi 
včetně tažení po řece, pronájem zvukové techniky, honorář 
hudebníkům, propagaci (letáčky), dokumentaci a přepis na DVD. 15 000 
(2) Pověz, kalendáři! - Vydání lidového kalendáře - kalendář 
s bulharskými svátky (lidové a pravoslavné), dvojjazyčný, 
ilustrovaný, určený pro bulharskou komunitu, zájemce z řad 
české majoritní společnosti a ostatních menšin. Náklady na 
scan a úpravu obrázků, grafiku a tisk. 15 000 
(2) Poznejme svou minulost! - Tisk knihy autorky Marie 
Motejlové, která se zabývá historií Bulharské organizace v ČR 
a historií českobulharských kulturních vztahů. Náklady na scan 
a úpravu fotografií, grafiku, předtisk, tisk. 30 000 

Občanské sdružení Zaedno 

(1) Trifon Zarezan, bulharský svátek vína 2013, XI. ročník - Tradiční 
folklorní večer - hudební a taneční produkce, setkání s bulharskou 
kuchyní, výstava Bulharská tradiční řemesla, inscenace lidových 
tradic, soutěže, informační stánek o možnostech cestování po 
Bulharsku. Náklady na drobné aranžérské potřeby, pronájem sálu, 
poštovné, telefon, fax, propagaci (plakáty, letáky, inzerce), provozní 
(účetní, ubytování účinkujících), honoráře účinkujícím, zvukaře, 
moderátory a uvaděčky. 50 000 

Vazraždane 

(1) Dny bulharské kultury - 10. ročník - Kulturní akce koncerty- 
folklorní večer a vánoční koncert, výstava současných 
bulharských umělců žijících a tvořících v ČR, literární čtení, 
projekce filmu režiséra V. Čučkova, divadelní večer. Náklady 
na kancelářské potřeby, nájemné, přepravu osob, propagaci, 
poštovné, telefon, ubytování mimopražských účinkujících, 
DPP a honoráře. 40 000 
(1) Klub Vazraždane - Klubová činnost - koncerty (Mladé talenty, 
výstavy, přednášky, literární čtení, projekce filmu, společenská 
setkání, oslavy bulharských svátků (Babinden, Trifon Zarezan, 
Baba Marta, Gergjovden,Nikulden, svátek bulharského 
písemnictví, kultury a slovanských věrozvěstů sv. Cyrila 
a Metoděje, společenský večer ke státnímu svátku Dne 
nezávislosti Bulharska), velikonoční dílna, vánoční dílna a koleda. 
Náklady na nájemné, přepravu osob (autobus), propagaci, 
poštovné, telefon, fax, ubytování mimopražských účinkujících, 
kancelářské potřeby, DPP a honoráře (koordinátoři a účinkující). 15 000 
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M
aď

ař
i 

Spolek Iglice Egylet 

(1) Zpřístupnění maďarského jazyka a maďarské kultury 
dětem příslušníků maďarské menšiny včetně dětí ze 
smíšených česko-maďarských rodin - Herny, hravá výuka 
maďarského jazyka, divadelní představení pro děti, dílny, letní 
tábor, projektové víkendy, účast na akcích pro prezentaci 
národnostních menšin. Pravidelně 1 x týdně herny pro děti 
předškolního věku, výuka maďarštiny pro školáky 
a středoškoláky, letní tábor s výukou jazyka, 2 projektové 
víkendy zaměřené na lidová řemesla, maďarskou a českou 
historii, divadelní představení pro děti, velikonoční dílna, 
mikulášská besídka. Náklady na materiál (výtvarné potřeby, 
výuku maďarštiny, projektový víkend a tábor), kancelářské 
potřeby, učebnice, knihy, občerstvení, trička, nájemné, 
poštovné, telefon, cestovné, propagaci, ubytování, ostatní 
osobní náklady - honoráře umělcům. 20 000 

M
aď

ař
i 

Svaz Maďarů základní organizace 
Praha 

(1) Akce zaměřená na Dny maďarské kultury a rozšířená 
výstavní koncertní činnost v průběhu roku 2013 - Dny 
maďarské kultury, vzpomínkový večer k příležitosti oslav 
maďarské revoluce (1848), celoroční výstavní a koncertní 
činnost se záměrem šíření maďarské kultury. Přednáška 
k životnímu jubileu Gábora Bethlena a Lóránta Eotvose, 
výstava Štefunko Szabó Erzsébet, koncert operní pěvkyně 
Merényi, literární večer maďarského herce Dráfyho Mátyáse, 
vystoupení pěvkyně Ester Pavlů, výstava autorů - Struhár 
Boglárka, Szilva Emoke, Boros Ilona, Luzsica Árpád.  
Náklady na nájemné, propagaci, poštovné, honoráře, 
cestovné, ubytování, technické zajištění. 30 000 
(1) Podpora činnosti souboru maďarského lidového tance 
Nyitnikék - Průběžná taneční výuka a příprava jubilejního 
vystoupení (nácvik choreografií, 2 víkendová soustředění), 
cyklus tanečních setkání v DNM leden až červen 2013. 
Náklady na cestovné choreografa a hudebníků ze Slovenska 
a Maďarska, propagaci cyklu tanečních setkání v DNM, 
honoráře (výuka choreografa, hudebníci). 15 000 

Ně
m

ci
 

Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti ČR 

(1) Pravidelná setkávání - Pravidelná celoroční činnost sdružení 
- přednášky (nový německý pravopis, oblíbení němečtí 
spisovatelé, postavení Němců v Československu před 2. sv. 
válkou), besedy, výstavy, výlety (Kutná Hora, Karlovy Vary, 
Vimperk, Nový Bor). Náklady na poštovné, občerstvení, 
honoráře lektorům, dopravu a vstupné na tematické výlety. 10 000 

Po
lá

ci
 

Klub Polski v Praze 

(1) Provoz a činnost KPvP - Celoroční pravidelný otevřený 
provoz kanceláří polské národnostní menšiny v DNM - zajištění 
administrativního chodu polských sdružení a zázemí pro činnost 
sdružení, vzdělávací činnost (výuka polského jazyka a dějin 
Polska pro děti smíšených polsko-českých rodin), zázemí 
a podpora sdružení polských matek TramPOLina, organizace 
kulturních akcí vlastních, společných s národnostními 
menšinami a v rámci DNM o.p.s., knihovnický provoz pro 
polskou menšinu a veřejnost, archivní činnost. Náklady na 
kancelářské potřeby, poštovné, telefon, fax, internet, propagaci. 15 000 
(2) Poláci v Česku píšou básně - antologie polskočeské 
poezie - Kompletní zajištění vydání básnické sbírky, jejímiž 
autory byli básníci mladé a střední generace, kteří žijí v ČR. 
Dvoujazyčný text (polština a čeština). Náklady na tisk 
publikace (1000 ks, barva, obal, grafika). 60 000 

Ro
m

ov
é 

 

ARA ART, o.s. 

(1) Romská divadelní skupina ARA ART - Příprava divadelní 
hry ze života Romů a následná série představení 
s přednáškami - kompletní zajištění zkoušení divadelní hry 
a jejího následného uvedení (diskuse a představení).Náklady 
na režii, produkci, herce (10 osob), kostýmy, rekvizity, pronájem 
divadla, pronájem zkušebny. 40 000 
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Ro
m

ov
é 

RomPraha 

(1) Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé Romy - 
Celoroční činnost sdružení - kulturní , vzdělávací a propagační 
aktivity směřující k prezentaci romské kultury. Volnočasové 
aktivity pro romské děti a mládež (doučování pro žáky ZŠ a SŠ, 
přednášky, besedy, víkendové pobyty, letní tábory, exkurze), 
poradenství pro rodiny (oblast výchovy a vzdělávání, 
prohloubení komunikace s dítětem), kulturně-společenské 
aktivity, přednášky a besedy informující o životě a kultuře 
Romů. Náklady na kancelářské potřeby, odbornou literaturu, 
výtvarné potřeby, údržbu PC a webových stránek, doprava 
(letní tábor, víkendové pobyty, výlety), výrobu propagačních 
materiálů, telefon, internet, poštovné, vstupné (výlety, kino), 
ubytování a stravu na letní tábor a víkendové pobyty, bankovní 
poplatky, DPP účetní projektu, lektoři, přednášející a praktikanti. 70 000 

Ro
m

ov
é 

R-Mosty 

(2) Reedice publikací "DROM - komiks o romské historii" 
a „Trojjazyčný průvodce naším světem“ - Dotisk dvou úspěšných 
publikací OS R-Mosty. Drom-komiks o romské historii usiluje 
o rozšíření znalostí romské historie a jazyka zábavnou formou pro 
romské žáky ZŠ. Vypracování metodického materiálu pro 
pedagogy k výuce romské historie a romského jazyka. 
Trojjazyčný průvode naším světem - série vzdělávacích štítků 
jako motivační a didaktické pomůcky pedagogů škol s větším 
počtem romských žáků. Náklady na tisk komiksu (1000 ks), tisk 
samolepek, tisk brožury, DPP (grafik), poštovné. 70 000 

Romano džaniben  

(2) Časopis Romano džaniben 2013 - Příprava a vydání 2 
čísel časopisu romistických studií Romano džaniben. Náklady 
na kancelářské potřeby, nájemné (kancelář, energie), 
poštovné, telefon, fax, cestovné, distribuci, předtiskovou 
přípravu časopisu, korektury, sazbu, osvit, tisk časopisu, 
ostatní osobní náklady - účetnictví, redakční práce. 70 000 

Občanské sdružení SLOVO 21 

(1) Mezinárodní konference Postavení Romů v Evropě 
a Doprovodný program Khamoro 2013 - Odborná mezinárodní 
konference a doprovodný program - výstava plakátů s romskou 
tematikou, romský tryptich - performance/živá instalace, 
umělecké street workshopy v centru Prahy (malířský, taneční, 
hudební a živá knihovna), Open Air Theatre Performance, 
součástí bude mediální a propagační kampaň v médiích. Náklady 
na materiál (živá instalace a workshopy), kancelářské potřeby, 
poštovné, telefon, internet, nájemné kanceláře (podíl-příprava 
akcí uvedených v projektu), energie, cestovné (účastníci 
konference, street workshopů, Open Air Theatre Festivalu), 
ubytování, stravné, honoráře (konference-experti, panelisté, 
překlady a tlumočení, lektoři workshopů, autor a umělečtí asistenti 
živé instalace), autor a umělci Open Air Theatre Festivalu), podíl 
na propagaci a medializaci akcí v projektu, propagační materiál - 
tisk, grafické řešení, distribuce, technika včetně pronájmu 
(tlumočení, osvětlení, zvuk, speciální technika na street 
workshopy a Open Air Theatre Workshop), pronájmy prostor na 
akce v rámci projektu, lokální doprava (přeprava osob 
a materiálu), ostatní nemateriálové náklady (instalace 
a reinstalace výstavy, vernisáž, pojištění, hlídání výstavy, sborník 
z odborného semináře, občerstvení pro účinkující workshopů, 
konferenci, pronájem rekvizit, scénografie, náklady na Open Air 
Theatre Festival-stan, židle, promítací plátno, světlo, zvuk, energie, 
účetní, foto a video dokumentace projektu), ostatní osobní náklady - 
koordinátoři, produkční, asistenti, pomocné práce. 2 000 000 

Ru
sí

ni
 

Rusíni.cz-rusínská iniciativa v ČR 

(1) Rusíni v ČR - mlčící menšina - Přednášky (historika 
M.Šmigel'a), beseda (M. Krajňák - autor knihy Carpathia), promítání 
filmu (Tumenge a beseda s režisérem M. Durňákem), koncert (Tria 
Tropas, pěvecké skupiny ROSA), multimediální program 
(A.Warhol), výstava (fotografie I. Jašminské-Starina). Náklady na 
cestovné, honoráře, ubytování, pronájem prostor v DNM. 40 000 
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Sdružení krajanů a přátel Ruské 
tradice v ČR 

(1) Klubová a kulturně-společenská činnost menšiny v DNM v roce 
2013 - kulturně-společenská činnost - filmový klub ruského 
nekomerčního filmu, setkání umělců a spisovatelů se čtenáři 
a veřejností, činnost divadelního souboru Krásný sarafán, prezentace 
organizací a rozmanitých aktivit z prostředí ruské menšiny, činnost 
zájmových kroužků v DNM. Náklady na kancelářské potřeby, 
nájemné, poštovné, telefon, fax, propagaci, honoráře, OON. 15 000 
(1) Výstava v DNM věnovaná 1150. výročí slovanské písemností 
a příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu - Klubová a kulturněspolečenská činnost - příprava 
a realizace výstavy, příprava a realizace kulturního programu 
a besed věnovaných Cyrilo-metodějským slavnostem. Náklady 
na kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, 
propagaci, rámování a instalaci výstavy, honoráře, OON. 20 000 

Ře
ko

vé
 

Řecká obec Praha 

(1) Dětský zájmový a taneční soubor - Vystoupení na oslavách 
státních svátků Řecka, společenských akcích majoritní společnosti, 
maškarní oslava v DNM i pro děti ostatních menšin, provoz 
výtvarné dílny, pronájem kuchyňky pro vánoční a velikonoční 
pečení. Náklady na nákup látek a ušití oblečení pro vystoupení, 
nákup materiálu pro výtvarnou dílnu, pronájem kuchyňky. 10 000 
(1) Kulturní, společenská a osvětová činnost - Společenské 
večery při příležitosti oslav státních svátků Řecké republiky 
(25. března a 28.října, kulturní program a společenský večer). 
Náklady na pronájem společenského sálu. 20 000 
(2) Kniha Řekové v Čechách - Vydání knihy autorky Tasuly Zisaki- 
Healey, vzpomínkové vyprávění Řeků, kteří žili nebo žijí v Praze. 
Příchod Řeků do Československa, osudy a vazby na majoritní 
společnost.Náklady na předtiskovou přípravu, překlad textu, tisk. 60 000 
(1) Pěvecký a taneční soubor Akropolis - dospělí - Vystoupení na 
oslavách státních svátků Řecka, účast na folklorních festivalech 
a jiných společenských akcích (oslavy státních svátků Řecka, 
festival řeckých obcí v Ostravě, vystoupení na folklorním festivalu 
ve Strážnici), seminář výuky tanců, další vystoupení dle požadavků 
majoritní společnosti. Náklady na nákup krojů a pomůcek pro výuku 
tanců, pronájem zkušebny, údržbu a přepravu krojů. 10 000 

Sl
ov

ác
i 

Folklorní soubor Šarvanci 

(1) Celoroční činnost FS Šarvanci - Pravidelná činnost souboru - 
nácviky tří souborových složek, nepravidelná víkendová soustředění, 
workshopy s tanečními pedagogy, hudebními a pěveckými 
odborníky, materiálové zajištění souboru (kroje, krojové součásti 
a hudební nástroje), propagace, příprava a nácvik nových 
choreografií a jejich následná prezentace na kulturních akcích v ČR 
i zahraničí. Náklady na kroje a krojové součásti, nájemné (prostor na 
nácvik), honoráře pedagogů a choreografů, ubytování pedagogů 
a choreografů, dopravu souboru, oprava a údržba krojů. 20 000 
(1) Předvánoční večer slovenského folkloru – Tradiční folklorní 
večer s hudebně-tanečním představením FS Šarvanci 
a dalších hostů, škola tance pro širokou veřejnost. Cílem je 
předvedení výsledků celoroční práce souboru veřejnosti 
a umožnění účastníkům naučit se základům lidového tance. 
Náklady na nájemné (divadlo), dopravu hostů, propagaci, 
honoráře hostů, pedagogů, ubytování pedagogů. 20 000 

Občanské sdružení Černá Labuť 

(1) Černá labuť - kulturní a vzdělávací prostor pro aktivity menšiny 
v Praze aneb SlovenskoČeské tango 2013 - Společenské setkání 
se vzdělávacím nebo kulturním programem - Ženy - 
ČeskoSlovenský diskusní klub (pravidelná setkání 1 x měsíčně, 
programy pro SomvPrahe sk. (mladí Slováci v Praze, pravidelně 2 x 
měsíčně) a 4 denní komunitní festival Slovenský prelet nad Prahou. 
Náklady na případné opravy technického parku, energie, cestovné 
přednášejícím, propagaci, tisk žurnálu, letáků a pozvánek, 
poštovné, telefon, fax, honoráře (vedoucí a koordinátor projektu), 
ostatní osobní náklady (produkce 2 - 3 osoby na celý rok), technika, 
zvuk a osvětlení, honoráře účinkujícím na komunitním festivalu 
a přednášejícím na semináři. 10 000 
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Slovenské združenie Limbora 

(1) Dětské soubory Limborka a Malá Limborka v roce 2013 - 
Zajištění celoroční umělecké a režijní činnosti dvou dětských 
souborů. Pravidelné nácviky, příprava tanečních choreografií, 
příprava pěvecké a hudební složky souborů, příprava 
tradičních programů (Folklor bez hranic, Praha srdce národů, 
Vianoce s Limborou, Setkání národnostních menšin, 
mezinárodní festival na Slovensku).Náklady na kroje, nájem 
a pronájem, propagaci, dokumentaci, elektřinu, služby – 
příprava programů, umělecká spolupráce. 20 000 
(1) Podpora činnosti souboru Limbora - Pravidelné nácviky 
souboru, příprava choreografií taneční složky, dále pěvecké 
a hudební složky, kurzy, workshopy, práce s mládeží, prezentace 
na veřejnosti - příprava tradičních programů. Náklady na materiál 
(rekvizity, regály), pronájem prostor (jednotlivé akce-divadla 
apod.), nájemné, propagaci, dokumentaci, služby (elektřina, 
příprava programů, umělecká spolupráce). 30 000 

Slovensko-česká společnost 

(1) 5. výročí Slovensko-české společnosti – Slavnostní kulturní 
program a výstavy pro členy Slovensko-české společnosti - 
výstava Činnost a význam Slovensko-české společnosti 
v dnešní době pro Prahu a pro ČR. Připomínka 5. výročí 
založení sdružení bude probíhat v průběhu celého roku 
a vyvrcholí Týdnem Slovenskočeské společnosti v prosinci 
2013. Náklady na vybavení, kancelářské potřeby, náklady na 
výstavu-adjustace panelů, nájemné, přepravu osob 
a materiálu, propagaci, poštovné, telefon, honoráře, bulletin 
k 5. výročí, ostatní osobní náklady, ozvučení, osvětlení. 30 000 
(1) Slovenské a Česko-Slovenské dny v Praze a v ČR, 69. 
výročí SNP a 68. výročí ukončení 2. světové války - Parník 
2013 (Tradiční plavba lodí po Vltavě) – Kulturněspolečenský 
program formou tradiční plavby parníkem po Vltavě za účasti 
významných hostů - účastníci SNP, pamětníci bojů, přímí 
účastníci domácího a zahraničního odboje. Náklady na 
kancelářské potřeby, nájemné, poštovné, telefon, fax, 
cestovné, technické služby - ozvučení, osvětlení, zastřešení 
paluby aj., ubytování pro účinkující, propagaci, honoráře, OON. 50 000 

Slovensko-český klub 

(1) Klubové večery v Slovensko-českém ART klubu - 
Kontinuální hudební a divadelní program, provozování první stálé 
klasické divadelně-hudební scény slovenské menšině. V prostoru 
jsou realizována divadelní představení, koncerty, recitály, křty 
knížek a nově také výstavy. Náklady na nájemné (včetně médií 
a služeb), cestovné včetně ubytování, propagaci (včetně tisku 
materiálů, plakátů, pozvánek), honoráře účinkujícím. 10 000 

Slovenský literárny klub v ČR 

(1) Kvarteto - Cyklus slavnostních literárních večerů - 
komponované literárně-hudební večery k výročí 
nejvýznamnějších osobností slovenské literatury i s dalšími hosty 
ze Slovenska (Storočnica Dominika Tatarky, večer Martina 
Kukučína, večer Antona Baláže, večer Július Barč-Ivana). 
Náklady na nájemné, cestovné včetně ubytování, propagaci 
(včetně tisku plakátů, materiálů a pozvánek), ozvučení, osvětlení, 
honoráře účinkujícím (hudba, spisovatelé - hosté). 10 000 
(1) Literární soutěž Jána Kollára - Zajištění 9. Ročníku literární 
soutěže pro žáky základních škol, studenty středních a 
vysokých škol v ČR a mladé lidi do 26 let v oblasti literární 
tvorby ve slovenštině nebo se slovenskou tematikou. Slavnostní 
program spojený s vyhlášením výsledků a výstavou. Náklady na 
nájemné, propagaci ( tisk materiálů, plakátů a pozvánek), 
ozvučení, osvětlení, honoráře účinkujícím (hudba, spisovatelé). 15 000 
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Etnická asociace ETNICA 

(1) Festival národnostních menšin - Praha srdce národů 2013 
- 15. ročník multietnického festivalu (23. až 27.5.2013) za 
účasti 500 účinkujících (20 souborů z 10-12 států). V rámci 
festivalu se uskuteční 2 odborné semináře (tradiční kultura 
zúčastněných zemí a etnik), hudebně taneční program na 
Nám. Míru, Nám. Jiřího z Poděbrad, Palackého nám. 
a Staroměststkém nám., programy dětských a dospělých 
souborů v Divadle U Hasičů, slavnostní koncert, koncert 
duchovní hudby, prezentace lidové tvorby a řemesel, apod. 
Náklady na pronájmy, ubytování, stravné, propagaci, 
technické služby, režijní náklady. 600 000 

Sr
bo

vé
 

Pravoslavná církevní obec v Praze 
4/V 

(1) Druhý cyklus srbské kultury a tradic - Pravidelné aktivity 
srbské menšiny určené i pro české příznivce - přednášky, 
literární večery (prezentace knihy E. Kusturicy, duchovní večery 
(přednáška otce V. Bilbija), koncerty srbské duchovní a národní 
hudby, výstava fotografií z monastýrského srbského prostředí. 
Aktivity určeny dětem i dospělým. Náklady na rámování, 
pronájem prostor, poštovné, telefon, fax, propagaci (tisk 
pozvánek a plakátů), honoráře účinkujícím, grafické práce. 25 000 
(2) 2 x bulletin o aktivitách srbské menšiny -Příprava a tisk 
bulletinu dokumentujícího život srbské menšiny v ČR. 
Náklady na tisk, grafické zpracování a sazbu, honoráře 
a korektury, poštovné, fotografie. 40 000 

Srbské kulturní centrum 

(1) Dětský tvůrčí koutek - Projekt bude realizován v prostorách 
Srbského kulturního centra v Praze, je zaměřen na děti od 5 
do 12 let. Cílem je, aby se děti naučily číst a psát srbskou 
cyrilicí a seznámily se s tvorbou pro děti. Náklady na materiál 
- výtvarné potřeby, telefon, poštovné, pronájem učebny, 
služby (elektřina, teplo, voda), ostatní osobní náklady - 
pedagogové. 30 000 

Uk
ra

jin
ci

 

Sdružení Ukrajinců a příznivců 
Ukrajiny 

(1) Sbor sv. Vladimíra - koncerty, zpívané bohoslužby 
a spolková činnost - Koncerty a zpívané bohoslužby, 
přehlídka hudební tvorby ukrajinských hudebních skladatelů 
a doprovodné komponované programy v rámci spolkové 
činnosti. Nácvik programu a provedení repertoáru pěveckého 
sboru v oblasti lidové, duchovní a světské tvorby ukrajinských 
skladatelů. Koncert koled a ščedrivek, novoroční koncert, 
slavnostní liturgie, slavnostní bohoslužby (výročí apoštolského 
exarchátu, dále u příležitosti cyrilometodějského výročí), 
koncert k uctění památky T. Ševčenka, přehlídka sborové 
hudby ukrajinských skladatelů, předvánoční program pro děti. 
Náklady na nájemné, poštovné, telefon, fax, propagaci, 
provozní (drobné opravy vybavení, převoz techniky, 
management včetně web. stránek, ostatní osobní náklady 
(dirigent, člen výkonného výboru, hospodář), honoráře 
hostujícím umělcům a přednášejícím, materiál (výtvarné 
potřeby na kulisy a masky, látky a galanterní potřeby na 
kostýmy a kroje, odborná literatura a notová dokumentace, 
fotomateriál, baterky, filmy, tiskárna, technická přídavná 
zařízení, žárovky na osvětlení pultu, přenosné lampičky, obal 
na klávesy. 20 000 

Ži
dé

 

Bejt Simcha 

(1) EPES RARES - cyklus kulturně - společenských večerů - 
Cyklus kulturních večerů pro členy sdružení a jejich rodiny, 
širší židovskou komunitu a z řad nežidovské veřejnosti. 
Večery se skládají z hudebního vystoupení a dále 
z autorského čtení, diskuse, vyprávění či přednášky (dle 
hlavního hosta). Celkem se v roce 2013 uskuteční 3 akce. 
Náklady na propagaci, pronájem videa/audio techniky, 
občerstvení účinkujícím, honoráře, ostatní osobní náklady. 20 000 
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Židovská obec v Praze 

(1) David Popper - 100.jubileum (1843-1913) - Výstava ke 100. 
výročí úmrtí skladatele a violoncellisty v Jeruzalémské synagoze. 
Náklady na odborné zpracování materiálů – autor výstavy, 
grafické zpracování panelů výstavy, velkoplošný tisk a laminace, 
instalaci výstavy, vernisáž hudební vystoupení (honorář), provozní 
náklady - ozvučení, grafické zpracování pozvánky a plakátu, 
propagaci (tisk pozvánek, plakátů, letáků, inzerci v Přehledu 
kulturních pořadů), poštovné, telefon, kancelářské potřeby. 30 000 
(1) Dětské divadlo Feigele - Divadelní představení a další dětské 
programy na Židovské obci v Praze v rámci oslav židovských 
svátků na rok 2013. Náklady na honoráře pro hudebníky 
a hostující herce, dárky a ceny dětem, ozvučení sálu, osvětlení 
scény, výrobu kulis, rekvizit, kostýmů, OON - vedení divadla 
a přípravu představení, propagaci, tisk pozvánek a plakátů, 
dopravu dětí po Praze i mimo Prahu, cestovné, kopírování textů, 
občerstvení, výzdobu sálu, fotodokumentaci, poštovné. 25 000 
(1) Chanuka a Purim - oslava židovských svátků v roce 2013 
- Hudebně-dramatické představení, komponovaný pořad na 
oslavu židovských svátků. Náklady na honoráře umělcům, 
hudební vystoupení, ostatní osobní náklady - ozvučení a osvětlení 
sálu. 25 000 
(1) Káva o čtvrté - Osvětová a vzdělávací přednáška, 
současně diskusní program, zabývající se problematikou 
kultury, vědy a filozofie. Projekt je zaměřen zejména na 
seniory ŽOP, kteří byli internováni v koncentračním táboře 
a prožili holocaust. V roce 2013 se uskuteční pořad celkem 
10x (1-2xměsíčně). Náklady na odměnu moderátorovi. 15 000 
(1) Třígenerační komunitní centrum v Domově sociální péče 
Hagibor - Oslava svátku Purim 2013 – Oslava svátku Purim 
v budově Domova sociální péče Hagibor (čtení Megily 
uzpůsobené pro nejmenší posluchače, lektor podrobně 
seznámí děti o svátku, všichni si zazpívají a zatančí, vystoupí 
klaun s divadelním představením, přehlídka masek, příprava 
masek s rodiči a seniory, rodiče a senioři společně připravují 
Hamanovy uši, slavnostní oběd). Náklady na materiál 
(výzdoba, tvorba masek-výtvarné potřeby, suroviny na 
přípravu Hamanových uší), kancelářské potřeby, propagaci 
(tisk pozvánek), zapůjčení karnevalového kostýmu pro lektory, 
honoráře (klaun, lektor). 8 000 

Lu
žič

tí 
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Společnost přátel Lužice 

(1) Kulturní most mezi Prahou a srbskou Lužicí 2013 - 
Spolkové přednášky - Slavné pražské osobnosti (Ludvík 
Kuba), Dolní lužická srbština v současnosti, pražská premiéra 
představení současných lužickosrbských umělců a jejich 
tvorby - Současná moderní kultura v Lužici (moderní hudba 
a výtvarné umění), celodenní seminář Drevansko a drevanští 
Slované (prezentace kultury zaniklé slovanské menšiny), 
dvoudenní filmový festival, hudební vystoupení.Náklady na 
kancelářské potřeby, tisk pozvánek a grafika, překlady, 
korektury, hudební vystoupení, filmová práva, inzerce, 
nájemné, telefon, internet, poštovné, honoráře, cestovné 
a ubytování aktivních účastníků. 45 000 
(2) Publikace Pražské sorabistické sympozium k významným 
jubileím dvou pražských sorabistů: Adolfa Černého a Josefa 
Páty – Tisk publikace vycházejícího se stejnojmenného 
sympozia, které se konalo 6.12.2012 v Praze. Cílem vydání 
publikace je seznámit veřejnost s odkazem dvou významných 
českých sorabistů. Náklady na redakční práce, cizojazyčné 
souhrny, rejstřík, korektury, sazbu, přípravu obálky-grafika, 
tiskové náklady. 26 800 
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Dům národnostních menšin o.p.s. 

(1) Aktivity DNM o.p.s. - Zajištění vzdělávacích, osvětových 
a kulturních aktivit DNM - akce určeny dětem, mládeži, 
dospělým, minoritám i majoritní společnosti, které se konají 
celoročně přímo v DNM (přednášky, filmové projekce a další 
osvětové aktivity - mezi stěžejní akce patří účast na veletrhu 
Svět knihy, zapojení do akce Muzejní noc, účast na 
multikulturních akcích pořádaných jednotlivými MČ apod.). 
Náklady na pronájem stánku včetně dalších služeb, cestovné 
(doprava, stěhování), propagaci (účast na jednotlivých akcích 
- např. Muzejní noc),ostatní osobní náklady (DPP, DPČ), 
honoráře za kulturní akce, propagační materiál (grafická 
úprava a výroba, tisk) - informační baner, informační letáky. 120 100 
(1) Chod DNM - místa prezentace národnostních kultur v hl. m. 
Praze - Administrativně - organizační podpora včetně zajištění 
společných prostor pro realizaci projektů občanských sdružení 
národnostních menšin a DNM. Zajištění provozu pro možnost 
výstav, koncertů, divadelních představení, přednášek apod. 
Náklady na kancelářské potřeby, drobný majetek, materiál na 
velikonoční a vánoční výzdobu a na ukázky tradičních jídel, 
nájemné, poštovné, telefon, fax, provozní náklady - energie, 
služby spojené s provozem, odpisy majetku, ekonomické služby 
(účetní, IT služby, audit), ostatní osobní náklady (DPP a DPČ). 889 000 
(1) Chod kanceláří národnostních menšin v DNM - Zajištění chodu 
kanceláří menšin pro činnost sdružení (kulturní, publikační, 
vzdělávací, osvětová). Náklady na energie, služby, ISDN. 800 520 

celkem 5 704 420  

STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Kraj podporuje projekty integrace romské komunity, aktivity ostatních národnostních menšin 
nejsou známy. 

ÚSTECKÝ KRAJ  
Ani v roce 2013 se zvláštní dotační titul pro financování nepodařilo prosadit. 

VYSOČINA 
69 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
70 

organizace projekt, účel dotace dotace (Kč) 

Rodičovské sdružení Na cestě 
Poznáváme svět kolem nás 60 000 
Pomáháme dětem 28 000 

Aver dživipen 
Čistota pro všechny – domovníci 125 000 
Dokážeme to, co vy 56 000 

Sbor Jednoty bratrské Holešov Klub Route – aktivity pro romské i neromské děti 50 000 
Diakonie ČCE Muzika nás baví 36 000 
Kadlub Vsetín Romské cesty - publikace 75 000 
Charita Valašské Meziříčí Most mezi školou a dítětem 70 000 

celkem 500 000 

4. Jaké zkušenosti má kraj s implementací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků? 71 

JIHOČESKÝ KRAJ 
V kraji nebyly zaznamenány problémy s právy vyplývajícími z Charty.  

                                                 
69 V Kraji existují NNO, jež působí ve prospěch etnických menšin. Kraj podporuje síť registrovaných sociálních 
služeb (v roce 2013 částkou 12 169 209,- Kč). 
70 Kraj uvádí kromě zmíněných projektů i podporu v socio-ekonomické oblasti. 
71 Zkušenosti nemá kraj Olomoucký, Pardubický, Vysočina a Zlínský. 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
V kraji není ve smyslu menšinového zákona užíváno dvojjazyčného označení. Ústav 
klasických studií Filozofické fakulty MU Brno i v roce 2013 uskutečňoval výuku novořečtiny 
a literatury ve všech 3 stupních (bakalářský, magisterský a doktorandský) pro celkem asi 80 
studentů. Kromě denního studia jsou organizovány také kursy řečtiny pro veřejnost. S výukou 
novořečtiny úzce souvisí činnost České společnosti novořeckých studií, rovněž se sídlem na 
Filozofické fakultě MU v Brně. Mezi její nejvýznamnější aktivity patří přednášky z oboru 
neogrecistiky a byzantologie, každoroční vydávání sborníku Neograeca Bohemica - 
přednášky České společnosti novořeckých studií, překladatelské soutěže pro studenty aj. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Otázkou Charty se kraj výslovně nezabýval a nebyl zaznamenán problém s právy z ní 
vyplývajícími. V kraji je nedostatek oficiálních tlumočníků zvláště v případě vietnamské 
menšiny, kde zpravidla jejich roli přebírá mladá generace. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Kraj považuje ochranu regionálních a menšinových jazyků za potřebnou. Jejich ochrana 
a podpora představuje důležitý prvek k zachování kulturní rozmanitosti v rámci státní 
svrchovanosti a územní celistvosti. Kraj nerealizuje žádný z článku části III Charty. 

LIBERECKÝ KRAJ 
V kraji nebyl zaznamenán žádný problém s tímto právem a ani nebyl podán žádný podnět na 
řešení situace související s touto otázkou. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
V kraji se závazky vyplývající z Charty vztahují na 31 obec, na jejichž území žijí příslušníci 
polské menšiny. Charta byla na území kraje realizována v letech 2007 a 2008, kdy kraj 
obdržel účelovou státní dotaci 5 000 tis. Kč, která byla ze strany Úřadu vlády pro rok 2009 
snížena na 2 000 tis. Kč. V roce 2010-2013 byla implementace Charty zajišťována 
prostřednictvím dotačního programu Úřadu vlády Podpory implementace Charty. V minulém 
volebním období Výbor realizoval semináře k problematice implementace Charty na území 
kraje, který byl určen pro starosty obcí a členy Výborů obcí, na jejichž území k ní dochází. 

PLZEŇSKÝ KRAJ 
Charta se na území kraje vztahuje na slovenštinu, romštinu a němčinu. Vzhledem k tomu, že 
se u všech národností a státních příslušností jedná o nízké počty, a navíc cizinci ze Slovenska 
a Německa pobývají v kraji především z důvodů ekonomické migrace a nevystupují na území 
kraje jako menšina, nebyl zatím v kraji důvod, aby se problematikou Charty v roce 2013 
výrazněji zabývala Rada či Zastupitelstvo kraje. 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Na základě podpory rozšiřování a přijímání informací v jazyce národnostních menšin, mohou 
tyto ve městě a s jeho finanční podporou vydávat publikace, knihy (pro dospělé, děti 
a mládež) ve svém jazyce. Součástí grantového řízení je každoročně program, který je 
zaměřen speciálně na publikační činnost související se vztahem národnostních menšin 
k Praze. Význam této podpory je důležitý zejména z hlediska uchování a rozvoje jazyka 
národnostních menšin, ale je také cenným zdrojem pro oblast multikulturní výchovy 
a umožňuje bližší seznámení majoritní společnosti s otázkami národnostních menšin.  

STŘEDOČESKÝ KRAJ  
Žádný z menšinových jazyků na území kraje, nelze definovat ve smyslu čl. l Charty, tj. jako 
jazyk ve smyslu užšího územní ho vymezení, kde je vyjadřovacím prostředkem takového 
počtu osob, který by přijetí různých ochranných a podpůrných opatření opodstatňoval 
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ÚSTECKÝ KRAJ 
Žádnými zástupci organizací sdružujících národnostní menšiny na území kraje není 
požadováno, aby ve správním řízení ve smyslu § 25 odst. 4 Správního řádu byl pořizován 
úřední překlad do některého z cizích jazyků. Důvodem je fakt, že všichni přítomní zástupci 
národnostních menšin potvrdili používání češtiny jako úředního jazyka jako bezproblémové.  

ZLÍNSKÝ KRAJ 
V kraji s touto problematikou zatím nejsou žádné zkušenosti. Každoročně vyhlašovaný 
dotační program Radou je rozesílán na obce s rozšířenou působností na vědomí. K dnešnímu 
dni se do tohoto programu nikdo nepřihlásil. 
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Příloha 2 

Dotační program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových 
jazyků 2013 – přehled projektů 

tematický 
okruh/jazyk 

žadatel název projektu dotace (Kč) 

C/pol Město Český Těšín Uvítací tabule* 35 000 

A/slo 
Dokumentační a muzejní 
středisko slovenské menšiny 
v ČR, o. s. 

Dvacet let po rozdělení. Slovenské osobnosti a kultura v 
ČR k X. setkání slovenských středoškoláků v ČR a jejich 
hostů 

152 000 

A/rom Nová škola, o. p. s. Romano Suno 2013 300 000 
C/pol Obec Chotěbuz Dvojjazyčné označení ulic obce Chotěbuz 61 000 
A/slo Slovensko-český klub Rozumiete správne po slovensky 160 000 
A/slo BONA FIDE, o. s. Džavotanie 201 000 

C/pol Obec Milíkov 
Dopravní značení v jazyce národnostní menšiny v obci 
Milíkov 8 000 

A/rom Pražská společnost 
bloumající veřejnosti Romský stan - Romaňi Cerha - Roma Big Top 200 000 

A/pol 

Polski Związek Kulturalno-
Oświatowy w Republice 
Czeskiej; Polský kulturně-
osvětový svaz v České 
republice, o.s. 

Přednáškové aktivity Mezigenerační regionální 
univerzity (MUR) 51 000 

Vydání sborníků přednášek: Scriptum MUR Vol. IV - 
ediční činnost 51 000 

celkem 1 219 000 
* město dostalo původně dotaci ve výši 192 000,- Kč, během roku vrátilo 157 000,- Kč. 
 
Vymezení programu: 

A) Vzdělávací aktivity 

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků 

C) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích 
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Příloha 3 

Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013 

1. kolo 

organizace projekt dotace (Kč) 

ZŠ a MŠ, Szkoła Podstawowa, Przedszkole 
Košařiska, příspěvková organizace 

Mladý žurnalista „Młody dziennikarz“ aneb učme 
mladou generaci polské národnostní menšiny 
publikovat informace v mateřském jazyce 40 000 

Sdružení D, Olomouc Interaktivní prožitkové programy Multikulturní výchovy 
na školách 2. a 3. stupně v Olomouckém kraji 196 000 

Sdružení Židovských odbojářů a vojáků v Praze Výstava „Židé v boji a v odboji“ na školách 40 000 
Základní škola Kojetín  Nechceme stát stranou 70 000 
Terezínská iniciativa Vzdělávací zájezdy českých škol do Památníku Terezín 700 000 
1. základní škola, Rakovník Společný svět 145 000 
Památník Terezín Semináře pro pedagogy k výuce o holocaustu 1 600 000 
Židovské muzeum v Praze ŽIDÉ, DĚJINY A KULTURA 245 000 
Gymnázium Praha 4 Děvčata z pokoje 28, přátelství 390 000 
Institut Terezínské iniciativy On-line učebnice o holocaustu 500 000 
Ukrajinská iniciativa v České republice Dětský klub Smoloskyp 2013 280 000 
Živá paměť, Zmizelí Romové a Romové dnes 500 000 
Památník Lidice Mezinárodní vědomostní soutěž pro mládež 

„Lidice pro 21. století“ 357 000 
ZŠ, MŠ speciální a Praktická škola Jesenice Romská menšina - žijí s námi, chodí s námi do školy 119 000 

Bezhran - Hradecké centrum českého znakového jazyka Kultura neslyšících 2013 - semináře pro žáky ZŠ 200 000 
ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium 
Thomase Manna, o.p.s. 

Fantasieland 
80 000 

Spolek Iglice Zpřístupnění maďarského jazyka a maďarské kultury 
dětem příslušníků maďarské menšiny vč. dětí ze 
smíšených česko-maďarských rodin 300 000 

Občanské sdružení Zaedno Kamarádi, celoroční vzdělávací aktivity pro děti 
a mládež z národnostních menšin 500 000 

Asociace řeckých obcí Výuka řeckého jazyka dětí a mládeže, příslušníků 
řecké národnostní menšiny v ČR 345 000 

ZŠ a MŠ, Pozořice Nebojme se multikulturní výchovy 88 000 
ZŠ PLUMLOV, příspěvková organizace Cesta se Stonožkou multikulturalitou. 56 000 
SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad 
Labem,  

„Poznáním k přátelství – projekt multikulturní 
výchovy na ZŠ a SŠ“ 200 000 

Pedagogické centrum pro polské národnostní 
školství Český Těšín 

Pracovní sešit pro přípravné období výuky českého jazyka 
určený žákům 2. tříd ZŠ s polským vyučovacím jazykem 100 000 

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov Rovnost v rozdílnosti 220 000 
Židovská liberální unie v České republice Kontinuita židovské menšiny v České republice po 

holocaustu a po roce 1948 100 000 
Spolek Nicholase Wintona Vzdělávací projekt pro základní a střední školy 

„NICKYHO RODINA – DOMOV PRO CIZINCE“ 
v roce 2013 500 000 

R-Mosty Metodická a informační podpora pedagogů, kteří se 
setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků, 
formou akreditovaného semináře 400 000 

Slovenský literárny klub v ČR Literární soutěž Jána Kollára 197 000 
BONA FIDE ROZPRÁVOČKA MOJA 100 000 
SDRUŽENÍ KRAJANŮ A PŘÁTEL RUSKÉ 
TRADICE V ČR (RUSKÁ TRADICE, o.s.) 

SLOVO NAŠIM DĚTJAM - příloha časopisu 
Russkoje slovo 100 000 
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o.s. Zapomenutí Zmizelí sousedé 350 000 
Česká škola bez hranic, o. s. Výtvarníci v československých legiích 578 000 
Masarykova univerzita Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny 289 000 
Židovská obec v Praze (ŽOP) Rok s tradicemi našich předků 90 000 
Člověk v tísni ENTENTÝKY: anti-bias program pro české školy a 

podpora tolerance a rovných příležitostí prostřednictvím 
multimediálních lekcí programu Jeden svět na školách 1 500 000 

Sdružení přátel polské knihy S knihou na cestách 2013 56 000 
Diecézní charita Brno EXRAN III. 210 000 
ZŠ a MŠ Karviná - Fryštát Realizace ŠVP s pomocí regionálních prvků aneb 

„Výpravy za poznáním Těšínského Slezska“ 87 000 
PIRIN Výuka bulharských lidových tanců a písní 45 000 
NESEHNUTÍ Brno Zábavným vzděláváním proti diskriminaci a xenofobii 600 000 
EUROTOPIA Opava o.p.s.  Výchovou k toleranci  255 000 
Kongres Poláků v České republice Zelená škola nad Baltem - Podpora vzdělávání 

žáků sedmých tříd polských menšinových škol 
v přirozeném prostředí 310 000 

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR Slovník moravské chorvatštiny 179 000 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Kapitoly z vietnamské kultury 327 000 

celkem 13 544 000 
2. kolo 

 organizace projekt dotace (Kč) 

Občanské sdružení Sedm paprsků Společná řeč 451 000 
Romano džaniben Dějiny Romů ve výuce 2013 163 000 

Dokumenty, mládež & společnost, o. s. 
Dokumenty „Zmizelí sousedé aneb Pátrání kamerou 
po židovských spoluobčanech“ v českých školách 300 000 

ZŠ a MŠ Těrlicko Naše škola slaví narozeniny 60 000 
ZŠ Praha 3 Vzájemné porozumění, respekt a tolerance 200 000 
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Jana 
Kubisze, Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. 
Jana Kubisza Hnojník XII. ročník recitační soutěže Jana Kubisze 50 000 
Oberig Interkulturní dialog ve škole 207 000 

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální 
práce a střední odborná škola 

Pozvání k poznání pro žáky a studenty 
Evangelické akademie Praha (sebezkušenostní 
prvky při multikulturní výchově a práci) 49 000 

celkem 1 480 000 
obě kola celkem 15 024 000 
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Příloha 4 

Ministerstvo kultury - Dota ční program na podporu kulturních aktivit p říslušníků 
národnostních menšin v roce 2013 

předkladatel, místo projekt dotace (Kč) 

bulharská 
Občanské sdružení ZAEDNO, Praha Zachování bulharského jazyka, kultury a lidových tradic 73 000 
Pirin, občanské sdružení, Brno Uchování bulharských lidových tradic a tanců 52 000 

Vazraždane, Praha Dny bulharské kultury 80 000 
Klub Vazraždane 70 000 

chorvatská 

Sdružení Moravští Chorvaté, Jevišovka 
Dokumentace chorvatské národnostní menšiny na 
území ČR v rozmezí let 1840 - 2011 80 000 

22. Chorvatský kulturní den 90 000 

maďarská 

Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Praha 

Dny maďarské kultury – prezentace a šíření 
maďarské kultury v českém prostředí 126 000 

Kulturní, informační a dokumentační činnost 
maďarské menšiny v ČR 500 000 

německá 

Kulturní sdružení občanů německé národnosti, o. s., 
Praha 

Kulturní a společenské aktivity, zachování a rozvoj 
kultury německé menšiny v ČR 45 000 

Pěvecký soubor Heimatchor Kraslice 27 000 
Sdružení Němců – regionální skupina Hřebečsko, 
Moravská Třebová 

Hudba a kultura spojuje – Hřebečské přástky.  
19. ročník Dnů německo-české kultury  75 000 

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku, Praha Velké kulturní setkání německých svazů v ČR 2013  230 000 

Spolek přátel Šumavy, Větřní Kulturní den německé národnostní menšiny 2013 9 000 
Svaz Němců – region Chebsko, Cheb Vandrující Chebští muzikanti 13 454 

polská 

GÓROLE, folklorní soubor, Mosty u Jablunkova Mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklorních 
souborů 2013 50 000 

 Přehlídka amatérských divadelních souborů 
hrajících nářečím 15 000 

Kongres Poláků v České republice, Český Těšín 
Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 90 000 
Takoví jsme 2013/ Tacy jesteśmy 2013. Kulturní 
aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2013 325 000 

Macierz Szkolna w Republice Czeskiej, Matice 
školská v České republice, Český Těšín XIII. Festival dětské písně 50 000 

Občanské sdružení uměleckých a zájmových aktivit, Třinec Podpora činnosti Polského pěveckého souboru HUTNIK 40 000 
Polské pěvecké sdružení Collegium Canticorum, 
Český Těšín Rozvoj umění sborového zpěvu 63 000 

Polské umělecké sdružení ARS MUSICA, o. s., 
Český Těšín 

Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby 
a divadelních forem  65 000 

Polský kulturně - osvětový svaz v ČR, Český Těšín 

Kulturně společenské aktivity Polského kulturně 
osvětového svazu v ČR 215 000 

Tradiční lidová kultura, jubileum, dokumentační 
a informační činnost Polského kulturně – 
osvětového svazu v ČR 

610 000 

Sdružení polské mládeže v ČR, Český Těšín 
Dny studentské kultury 23 000 
INDEPENDENT.PL – setkání s polskou nezávislou 
kulturou 20 000 
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Sdružení přátel polské knihy, Český Těšín Ja czytam tobie a ty mnie - Já čtu tobě a ty mně 20 000 
Výstava polské knihy a doprovodné literární akce 27 000 

romská 

Občanské sdružení Slovo 21, Praha Světový romský festival KHAMORO 2012 800 000 

rusínská 

Folklorní soubor Skejušan, Chomutov Zájmové kulturní – mimoumělecké aktivity. Naše 
kořeny – naše dědictví. 30 000 

ruská 

Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR, 
(Ruská tradice, o. s.), Praha 

Kulturně-společenská činnost Ruské tradice v roce 
2013 140 000 

řecká 

Asociace řeckých obcí v České republice, Krnov Kulturní činnost řecké menšiny v ČR 356 281 
8. řecký festival 2013 240 000 

Lyceum Řekyň v ČR, Brno Zachování a rozvoj kultury řecké menšiny v ČR 40 000 

slovenská 

Černá labuť, o. s., Praha 

Černá labuť 2013/Kulturní a vzdělávací prostor pro 
aktivity slovenské menšiny 45 000 

Májový prelet nad Prahou II/slovenský komunitní 
festival mladých Slovákov žijúcich v Prahe 15 000 

Folklorní sdružení PÚČIK, Brno 
Taneční dílna pro malé i velké 18 000 
Tradície a zvyky slovenského ľudu uchované 
v ľudových piesňach a tancoch 50 000 

Folklorní soubor Šarvanci, Praha Pravidelná činnost souboru v roce 2013 65 000 
Předvánoční večer slovenského folkloru 50 000 

Jánošíkov dukát, o. s., Brno Medzinárodný festival slovenského folklóru v ČR – 
Jánošíkov dukát 2013 90 000 

Obec Slovákov v Českej republike, Praha 

Kultúrne aktivity OS v ČR, Cena Mateja Hrebendu 
2013 10 000 

Kultúrne aktivity v Regionálnych obciach Slovákov 
v ČR – Cyklus besied Kluby Korenov 18 000 

Slovenské sdružení Limbora, Praha 
Dětské soubory Limborka a malá Limborka v roce 
2013 80 000 

Slovenské sdružení Limbora v roce 2013 100 000 
Slovensko – česká společnost, Praha 5. výročí Slovensko – české společnosti 50 000 

Slovensko - český klub, Praha 
Dni slovenskej kultúry v Českej republike 75 000 
Komplexný program kultúrnych aktivit slovenskej 
národnostnej menšiny v ČR 145 000 

Slovenský literární klub v ČR, Praha Kvarteto 65 000 
Živá dielňa slovenských spisovateľov 35 000 

srbská 

Srbské sdružení sv. Sáva, Praha VI. Dny srbské kultury v Praze v roce 2013 70 000 

ukrajinská 

Ukrajinská iniciativa v České republice, Praha Dny ukrajinské kultury v ČR 2013 130 000 

Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, Praha Sbor sv. Vladimíra 65 000 
Spolková činnost SUPU 20 000 

ostatní + multietnické 

Etnická asociace ETNICA, Praha  Praha srdce národů  80 000 
Matice slezská, Opava 43. Slezské dny 40 000 
Sdružení členů a přátel FS Jackové, Jablunkov XV. ročník mezinárodního folklorního festivalu  25 000 
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jiné subjekty (předkladatelem není OS) 

Turistické informační centrum města Brna, Brno Babylonfest 2013 – Dny brněnských národnostních 
menšin 40 000 

Národní ústav lidové kultury, Strážnice Scénická prezentace kultury národnostních menšin 
žijících v ČR v pořadu MFF 2013 - Domovina 230 000 

celkem 6 295 735 
 

dotace po menšinách  
občanská sdružení:  
bulharská 275 000 
chorvatská 170 000 
maďarská 626 000 
německá 399 454 
polská 1 613 000 
romská 800 000 
rusínská 30 000 
ruská 140 000 
řecká 636 281 
slovenská 906 000 
srbská 70 000 
ukrajinská 215 000 
ostatní OS + multietnické akce 145 000 
jiné subjekty (mimo OS) 270 000 

celkem 6 295 735 
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Další dotace národnostním menšinám poskytnuté odborem regionální a národnostní 
kultury v roce 2013 

Ve výběrovém dotačním řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních 
uměleckých aktivit byla poskytnuta dotace občanskému sdružení ve výši 25 000,- Kč. 

předkladatel, místo projekt dotace (Kč) 
Polské umělecké sdružení Ars Musica, 
Český Těšín 

Polsko/Międzyzdroje 48. Międzynarodowy Festiwal 
Pieśni Choralnej w Międzyzdrojach 25 000 

V dotačním programu Podpora regionálních kulturních tradic byla poskytnuta dotace 
3 občanským sdružením v celkové výši 340 000,- Kč. 

předkladatel, místo projekt dotace (Kč) 

Bulharská kulturně – osvětová organizace 
Sv. Cyrila a Metoděje v Praze, Praha 

Cyrilometodějský festival 2013 – Kulturní integrace 
a porozumění 150 000 

Česká asociace rusistů, Praha Ludvík Kuba – 150. výročí narození 130 000 
Židovská obec v Praze, Praha David Popper – 100. jubileum (1843 – 1913) 60 000 
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Příloha 5 

Ministerstvo kultury - Projekty s tematikou národnostních menšin dotované v dalších 
oblastech v roce 2013 

○ Samostatné oddělení literatury a knihoven 

žadatel projekt dotace (Kč) anotace 

Obec Mosty u 
Jablunkova 

Nákup knihovního fondu 
pro polskou národnostní 
menšinu 

5 000 

Místní knihovna v Mostech u Jablunkova má dlouholetou 
tradici v práci s národnostními menšinami a v roce 2013 by 
chtěla opětovně nakoupit knihovní fond pro polskou 
národnostní menšinu za účelem rozšíření stávající nabídky. 

Městská 
knihovna 
Český Těšín 

Práce s národnostními 
menšinami v MěK Český 
Těšín 

8 000 

Cílem je společná akce pro děti do 15 let z Českého Těšína 
a dětí české krajanské menšiny v chorvatském Daruvaru. 
Smyslem projektové aktivity je vzájemné poznání 
a rozšíření znalostí dětí o České republice a Chorvatsku. 
Předmětem pak vytvoření Knihy o Daruvaru a Knihy 
o Českém Těšíně, které si děti vzájemně vymění. Dalším 
cílem projektu je posílení akvizice knižního fondu v polském 
jazyce Městské knihovny v Českém Těšíně. 

Obec Ropice Zajištění knižních novinek 
v polském jazyce 7 000  

Cílem projektu je zajištění knižních novinek pro občany 
s polskou národností. Knihovna považuje za velmi důležité 
nabízet čtenářům knižní novinky v polském jazyce, protože 
knihy jsou jedním z kontaktů, které občané polské 
národnosti mají se svým rodným jazykem. 

Obec 
Smilovice 

Knihy v polském jazyce 
pro národnostní menšinu 5 000 

 Naší knihovnu navštěvují spoluobčané polské národnosti, 
kteří žádají knihy ve své mateřštině. Tímto projektem 
bychom chtěli stávající polský knihovní fond v naší knihovně 
jednak obnovit a jednak rozšířit o nové tituly.  

Regionální 
knihovna 
Karviná 

Podpora četby pro 
polskou národnostní 
menšinu 

10 000 

Polská oddělení knihoven mají v regionu Těšínského Slezska 
nezanedbatelnou roli v poskytování informačních služeb. 
Středisko polské literatury Regionální knihovny Karviná je 
největším z nich a informační politiku realizuje jak v rámci 
polské národnostní menšiny, tak pro příslušníky majoritní 
společnosti. Akvizice do knihovního fondu probíhá v několika 
směrech, doplňujeme literaturu pro dospělé, pro děti 
a vycházíme vstříc zájemcům o různé oblasti literárního, 
kulturního a společenského života v Polsku zpřístupňováním 
původních novin a časopisů. 

celkem 35 000  

○ Odbor církví 

příjemce název projektu dotace (Kč) obsah 

Federace 
židovských 
obcí v ČR 

Den památky obětí 
holocaustu 

25 000 Slavnostní shromáždění u příležitosti Dne památky obětí 
holocaustu a současně významného dne ČR, s mnoha 
těmi, kteří přežili holocaust, se zástupci institucí 
a organizací ČR a s mezinárodní účastí. Koncert v Senátu.  

Koncert Světlo porozumění 360 000 Unikátní projekt ve světě, probíhající od roku 2005, za 
spolupráce členů židovské a křesťanské společnosti 
v Čechách. Koncert na oslavu lidské pospolitosti a solidarity 
probíhá simultánně v židovské Španělské synagoze 
a v kostele sv. Ducha na Starém Městě pražském. 

Židovská 
obec 
v Praze 

David Popper - 100. jubileum 
(1843-1913) - výstava v Jeruza-
lémské synagoze ke 100. výročí 
úmrtí skladatele a violoncellisty 

10 000 Cílem výstavy je přiblížit život a dílo legendárního virtuoza, 
jehož umění oceňovali umělci jako J. Brahms, H. Berlioz, 
B. Bartók a další. Výstava pro širokou veřejnost se později 
představí i mimopražským návštěvníkům. 
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Židovská 
obec 
v Praze 

Cyklus varhanních koncertů 
v Jeruzalémské synagoze  

5 000 Pravidelné koncerty sólové varhanní hudby, jednou 
měsíčně od dubna do října, v Jeruzalémské synagoze 
v Praze, bez vstupného. 

občanské 
sdružení 
OLAM – 
Společnost 
Judaica 

Týden židovské kultury 
(13. ročník) 

10 000 Týdenní festival prezentující židovskou kulturu, historii vč. 
holocaustu formou uměleckých vystoupení, přednášek, 
filmových a divadelních představení a podobně.  

celkem 410 000  

○ Odbor výzkumu a vývoje 

Odbor výzkumu a vývoje MK na základě veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu 
a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) pro rok 2012 uzavřel v roce 2012 s příjemcem 
Univerzitou Karlovou v Praze, Právnickou fakultou smlouvu o poskytnutí účelové podpory na 
projekt s názvem Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj, 
Identifikační kód projektu: DF12P01OVV013. Projekt „Problémy právního postavení menšin 
v praxi a jejich dlouhodobý vývoj“, který byl podporován v roce 2013 částkou 2 292 tis. Kč 
(celková částka podpory do roku 2015 je 9 237 tis. Kč), vychází z priority 2.3 programu 
věnující se kultuře a kulturním tradicím národností a menšin v ČR. V rámci jeho řešení 
nebude přehlédnut ani nejnovější vývoj a vznik nových menšin přistěhovalectvím. Bude 
zkoumán historický vývoj a současnost, se zaměřením na právní aspekty při důrazu na 
sledování regionálních rozdílů. Vědecký výzkum bude propojen s praxí a předpokládají se 
oboustranné toky informací. Zapojení odborníci i studenti (nejčastěji oboru právo) totiž nejen 
budou poskytovat informace při přednáškách i konkrétní právní pomoci zájemcům (– tzv. 
Street Law), ale současně je získávat při diskusích ale i ve formě jakési protislužby za 
poskytnuté právní rady. Zásadní roli hraje i využívání poznatků při vzdělávání a to nejen na 
vysokých školách, v rámci běžného či celoživotního studia či kurzů, ale i v dalších institucích. 
Důležité bude vytvoření odborných metodik jak pro výuku menšinové otázky, tak v ČR 
poněkud přehlížené Street Law, zejména pak příruček o právech menšin i mnohojazyčné 
přehledy o právu v ČR pro menšiny a přistěhovalce. 

Tento projekt je podporován bez vazeb na uvedená témata, zejména na dotační politiku 
resortu, tj. na podporu projektů na aktivitu národnostních menšin a na podporu integrace 
příslušníků romské menšiny v rámci dotačních programů. OVV s takovými dotačními tituly 
nedisponuje.72 
 

                                                 
72 Bližší informace projektu lze získat na DF12P01OVV013 Problémy právního postavení menšin v praxi a 
jejich dlouhodobý vývoj. 
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Příloha 6 

Muzea a národnostní menšiny v roce 2013 

Činnost speciálně zaměřenou na národnostní menšiny vyvíjejí zejména tyto státní příspěvkové 
organizace v působnosti resortu kultury (Odbor muzeí a galerií): Muzeum romské kultury, 
Slezské zemské muzeum, Památník Terezín a Památník Lidice.  

○ Památník Lidice  

Památník Lidice, který je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury spravuje v souladu 
s usnesením vlády ze dne 4. května 2009 Pietní místo v Letech u Písku. Jeho posláním je péče 
o uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů internovaných v bývalém cikánském táboře 
v Letech u Písku, včetně péče a úpravy pietního místa. Rok 2013 přinesl několik zajímavých 
akcí, ale poprvé v historii správy KP Lety poklesl počet návštěvníků oproti předchozím rokům 
zhruba ve stejném poměru jako v dalších památníkách druhé světové války, tzn. o čtvrtinu.  

V KP Lety byla zahájena dne 25. března 2013 již čtvrtá návštěvnická sezóna pod správou 
Památníku Lidice. V Infocentru KP Lety byla představena nová putovní výstava Památníku 
Lidice František Kánský, český četník a dozorce z tábora Lety a publikace profesora Ctibora 
Nečase Pamětní seznam I - Lety. 

Dne 13. května 2013 se uskutečnila vzpomínka na romské oběti z letského tábora na 
nouzovém pohřebišti v Letech u Písku.  

Dne 8. července 2013 se v KP Lety uskutečnilo odhalení modelu letského tábora. 

Dne 1. srpna 2013 večer se uskutečnila v KP Lety vzpomínková akce pod názvem Uctění obětí 
romského holocaustu a vzpomínka na zahájení a ukončení provozu cikánského tábora Lety.  

Památník Lidice z podnětu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pokračoval 
v činnosti Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu, 
kde mohl prezentovat své dosavadní zkušenosti s vedením památníku v Letech, zaměřeného 
na historii romského holocaustu. 

V roce 2013 probíhala také v Infocentru KP Lety výstavní činnost. Konkrétně šlo o výstavy 
František Kánský, Fotografická soutěž pro mládež Památníku Lidice a výstava fotografií 
Ozvěny. Památník Lidice taktéž v roce 2013 vyvíjel vzdělávací činnost (seminář pro 
pedagogy Tábory – nástroje persekuce), a také propagační činnost (například na 
Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Brně).  

○ Slezské zemské muzeum  

Ve Slezském zemském muzeu byla již tradičně věnována největší pozornost výzkumu polské 
národnostní menšiny. Do tisku byly předány dvě obsáhlé studie k historii bezpečnostních složek 
v době polského záboru českých zemí v letech 1938–1939, jež vznikly v rámci muzejního 
výzkumu. Publikována byla studie o významném činovníkovi polské menšiny v meziválečném 
období Józefu Gibiecovi, který byl popraven v Sovětském svazu; s pomocí tisku byli nalezeni 
jeho rodinní příslušníci v ČR a Polsku a bylo pro ně uspořádáno vzpomínkové setkání 
v Českém Těšíně s přednáškou a promítáním dokumentárních filmů. Výsledky dlouholeté 
spolupráce při hledání příslušníků polské menšiny na Těšínsku, nezvěstných od dob druhé 
světové války, byly shrnuty v několika studiích a článcích, publikovaných v polském i českém 
tisku. Výsledky výzkumu obětí tzv. Katyňského zločinu byly u příležitosti 70. výročí nálezu 
katyňských hrobů prezentovány na přednášce pro Polský institut a Ústav pamäti národa 
v Bratislavě, a na zasedání sdružení Katyňská rodina v ČR v Českém Těšíně. Pokračovala 
spolupráce se sdružením PANT v Ostravě, jež se zabývá moderními metodami výuky 
nejnovějších dějin na SŠ, a na portálu Moderní dějiny bylo v elektronické podobě zveřejněno 
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několik odborných textů k historii polské menšiny v českých zemích, jež vznikly v rámci 
muzejního výzkumu. Pro Ministerstvo obrany ČR bylo podáno odborné stanovisko ohledně 
postavení Poláků z Těšínska v době jejich totálního nasazení na nucené práce v Německé říši.  

Historie židovské menšiny na severní Moravě a ve Slezsku se týkala obsáhlá publikovaná 
studie o rodině ostravského rabína Basse. Výsledky výzkumu židovských transportů do Niska 
nad Sanem byly na vyžádání poskytnuty francouzskému výzkumnému Centru Marca Blocha 
v Berlíně, pro Židovskou obec v Ostravě byla identifikována korespondence židovských 
vězňů z tábora v Nisku nad Sanem. Pro chystanou encyklopedii o nacistických táborech byla 
verifikována problematika pracovního tábora pro židy v oblasti Karvinska v době II. světové 
války. Pro vydání obrazové monografie k historii Židů na Těšínském Slezsku byly poskytnuty 
fotografie a dokumenty. Uskutečnila se tři pátrání po osudech obětí holocaustu z českých 
zemí pro badatele a příbuzné obětí. 

V rámci probíhajícího řešení výzkumného projektu Grantové agentury ČR č. 409/09/0555 
o obětech politické perzekuce v bývalém Sovětském svazu, jež pocházely z českých zemí, byla 
zkoumána i problematika české menšiny na Ukrajině. S využitím ukrajinské odborné literatury 
a prostudovaných archivních materiálů bylo nově verifikováno přes 500 popravených 
příslušníků této skupiny obětí a sedmi rodinám pozůstalých byly podány požadované informace 
o osudu jejich blízkých. V časopise Sdružení Čechů z Volyně byl zveřejněn nekrolog 
dlouholetého spolupracovníka muzejního výzkumu, bývalého předsedy České besedy v Lvově.  

V rámci svého pedagogického působení na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity 
v Opavě vedli pracovníci muzea tři bakalářské práce o postavení a problémech polské 
a německé menšiny v ČR, jednu magisterskou práci o postavení romské menšiny v ČR, 
a jednu disertační práci o historii židovské menšiny ve Slezsku.  

○ Památník Terezín 

- Semináře pro školní mládež a pedagogické pracovníky 

Památník Terezín se od roku 1993 věnuje vedle své výzkumné, sbírkové a muzejní činnosti 
také realizaci vzdělávacích programů pro žáky základních, středních a vysokých škol, které se 
týkají genocidy židovského obyvatelstva v průběhu 2. světové války. V roce 2013 se těchto 
seminářů celkem zúčastnilo 5347 žáků a studentů českých škol a 1268 účastníků ze zahraničí, 
zejména z německy mluvících zemí. Památník Terezín se z hlediska své vzdělávací činnosti 
nezaměřoval pouze na práci se školní mládeží, ale působil též v oblasti dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků v úzké spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR i mnoha domácími a zahraničními institucemi (Židovské muzeum v Praze, 
Muzeum romské kultury v Brně, Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Polsku, Yad Vashem 
v Izraeli, Tandem – Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže se sídlem 
v Praze a Řezně apod.). V roce 2013 proběhlo 5 seminářů pro české pedagogy, a to dva 
semináře I. stupně Jak vyučovat o Holokaustu, dále seminář II. stupně Holokaust ve 
vzdělávání, seminář III. stupně ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Polsku a seminář IV. 
stupně v památníku Yad Vashem v Izraeli. V červnu byl uspořádán seminář pro polské učitele 
v Památníku Terezín. Celkem se těchto seminářů zúčastnilo 217 osob. 

- Umělecké soutěže Památníku Terezín 

V první polovině roku 2013 organizoval Památník Terezín pro žáky základních a středních 
škol soutěž umělecké tvořivosti se vztahem k problematice rasové a politické perzekuce 
v letech nacistické okupace a problémům dneška. Jednalo se o XIX. ročník literární a XVII. 
ročník výtvarné soutěže, tentokrát pod názvem Proč v ghettu múzy nemlčely?.  
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Téma odkazovalo na roli umění v životě vězňů terezínského ghetta, na fakt, že i přes tíživé 
životní podmínky zde lidé zpívali, hráli divadlo, psali, a to jim pomáhalo přežívat. Symbolem 
tohoto jejich pozitivního vzdoru se stala dětská opera Hanse Krásy s názvem Brundibár, jejíž 
70. výročí provedení v terezínském ghettu jsme si na podzim 2013 připomněli. Její 
nastudování patří k vůbec nejznámějším kulturním počinům terezínských vězňů. 

Do soutěží bylo zasláno 682 prací. Z výběru výtvarných prací týkajících se holokaustu, které 
byly zaslány do uměleckých soutěží v tomto roce i v letech minulých, bylo v roce 2013 
realizováno celkem 9 výstav (v Brně, Litoměřicích, Lounech, Kravařích, Žluticích, Teplicích, 
Praze, Mostě a v Bystřici nad Pernštejnem).  

- Romská problematika v seminářích pro pedagogy a mládež 

Památník Terezín se také obsáhle věnuje romské problematice. Romská problematika 
(historie a současnost Romů v českých zemích i Evropě) je především součástí programu 
dvou několikadenních (výše zmíněných) seminářů dalšího vzdělávání učitelů, které jsou 
každoročně pořádány pod názvy Jak vyučovat o Holokaustu a Holokaust ve vzdělávání. 
V roce 2013 se těchto seminářů zúčastnilo celkem 131 účastníků. Památník Terezín v této 
oblasti úzce spolupracuje s Muzeem romské kultury v Brně a s dalšími externími odborníky, 
kteří jsou na semináře zváni jako přednášející. Na vyžádání učitelů je romská problematika 
v některých případech zařazována i do programů seminářů organizovaných pro české školy.  

○ Muzeum romské kultury 

Hlavními činnostmi Muzea romské kultury (MRK) je výstavní a sbírkotvorná činnost, 
výzkumně-dokumentační a sociálně-edukační činnost. 

Muzeum romské kultury v roce 2013 vedle klasické lektorské muzejní činnosti (interaktivní 
prohlídky výstav pro školy a jiné animace, vzdělávací akce pro široké spektrum veřejnosti, 
kurzy romštiny) v muzeu realizuje i činnost, která směřuje na práci s převážně romskými 
dětmi z okolí muzea. Lektorský úsek připravil v roce 2013 vzdělávací programy pro děti 
a dospělé, pro vysoké školy a pedagogické pracovníky. Jedná se o akce jednorázové (např. 
přednášky či prohlídky dle objednávky) i o zajišťování pravidelných přednáškových cyklů, 
stálých interaktivních programů apod.  

Lektorské aktivity zajišťují muzeu především spokojené návštěvníky, kteří mají tendence se 
vracet a prohlubovat své znalosti a vědomosti v oblasti romské tematiky a problematiky. 
Komunikace lektorky (průvodkyně) a návštěvníka je v muzeu jedním z nejefektivnějších 
způsobů, jak veřejnost informovat o kultuře a historii, ale také současnosti Romů. Celkové 
protiromské nálady ve společnosti zároveň vyžadují při práci lektorek a průvodkyň značnou 
zodpovědnost, ale také velké nasazení při jednání s lidmi negativně naladěnými 
a ovlivněnými stereotypním nahlížením na Romy.  

V průběhu roku 2013 uskutečnilo muzeum tyto jednorázové vzdělávací akce: 

- Porajmos – Šoa – Holocaust 

Ve spolupráci se Vzdělávacím oddělením Židovského muzea v Praze pořádá MRK každoroční 
workshopy zaměřené na tematiku židovského a romského holocaustu. Program zahrnuje celou 
řadu aktivit, mezi nimiž jsou například testy navazující na vyplňování časové přímky, objasnění 
aktuálních pojmů či práce s norimberskými protižidovskými nařízeními. Je velmi vyhledáván 
i pro účast a povídání pamětnice paní Emilie Machálkové, jež studentům a žákům poskytuje své 
vzpomínky na 2. světovou válku. Workshopy proběhly pod vedením muzejní pedagožky Julie 
Svatoňové a pracovnice ŽMP Taťány Klementové. V roce 2013 proběhlo 10 termínů akce. 
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- Zmizelí Romové a Romové dnes 

Ve spolupráci s Živou pamětí, o.p.s., odborní pracovníci muzea a jeden romský pamětník 
navštěvují školy na území celé ČR, kde realizují vždy přednášku na téma romského 
holocaustu a besedu s pamětníkem, přímým účastníkem perzekuce Romů v této době.  
Projekt byl realizován v roce 2013 v 8 termínech. Vzhledem k vysokému věku (87 let) jediné 
pamětnice byly některé přednášky konány pouze za přítomnosti historika MRK, místo besedy 
byl promítnut film „…to jsou těžké vzpomínky“. 

V průběhu roku 2013 uskutečnilo muzeum tyto přednášky pro studenty vysokých škol, 
především Masarykovy univerzity v Brně: 

4. března Dějiny Romů 

13. března Workshop Romantika a dobrodružství ve 20. století (Romové v době první 
republiky a 2. světové války) 

29. března Dějiny Romů 

24. dubna Dějiny Romů 

15. května Metodologie a specifika výzkumu mezi Romy 

27. srpna Veřejný prostor / sociální bydlení 

16. října Prameny k dějinám Romů a Specifika výzkumu mezi Romy a metodologie výzkumu 

1. listopadu Dějiny Romů I. 

20. listopadu Dějiny Romů I. 

22. listopadu Dějiny Romů II. 

27. listopadu Dějiny Romů II. 

28. listopadu Dějiny Romů na území dnešní ČR 

4. prosince Specifika výzkumu mezi Romy a metodologie výzkumu 

V průběhu roku 2013 uskutečnilo muzeum tyto jednorázové vzdělávací akce pro pedagogické 
pracovníky: 

15. března Kreativitou za multikulturní společnost 

16. – 17. března Jak vyučovat o romském holocaustu 

23. března jak vyučovat o romském holocaustu 

16. dubna 70 let od prvního hromadného transportu moravských Romů do KT Auschwitz 

11. července Výpovědi pamětníků romského holocaustu v Muzeu romské kultury v Brně 

V průběhu roku 2013 se dále konaly tyto jednorázové vzdělávací akce pro vybrané skupiny: 

11. září Specifika komunikace s Romy s ohledem na prostředí knihoven, celostátní 
konference pracovníků knihoven 

5. listopadu Specifikace komunikace s Romy s ohledem na prostředí knihoven, knihovna 
Kroměříž 

29. listopadu Specifika komunikace s Romy, Oblastní charita, Úřad práce a Městská knihovna 
Ústí nad Orlicí 

13. prosince Specifika komunikace se Romy, Obecní úřad, pedagogové, sociální pracovníci 
Bystřice pod Hostýnem 

V lednu 2013 byla zahájena dlouhodobá spolupráce s Moravskou zemskou knihovnou. 
V rámci této spolupráce proběhnou v MZK dvě diskuze doplněné audiovizuálním materiálem 
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(filmy, fotografie): 23. 5. Žena v romské kultuře a 13. 6. Vyloučené lokality (diskuze 
a promítání dokumentů s režisérkou Rosálií Kohoutovou). 
V roce 2013 se konaly ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou tzv. filmové večery. 
Na nich byl účastníkům představen vždy film a následně probíhala beseda rozvíjející obsah 
nebo téma filmu: 

23. května 2013 Filmový čtvrtek v MZK / Nahoru a dolů 

Po skončení filmu následovala diskuze s režisérkou Helenou Třeštíkovou. 

13. června Filmový čtvrtek v Moravské zemské knihovně / Je to jen vítr 

Po skončení filmu následovala moderovaná diskuze o extremismu, jejímiž hosty byli 
Mgr. Jana Poláková, PhD. (ředitelka Muzea romské kultury) a Doc. JUDr. PhDr. Miroslav 
Mareš, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně).  

19. září Filmový čtvrtek v Moravské zemské knihovně / Já, moje romská rodina a Woody Allen 

10. října Filmový čtvrtek v Moravské zemské knihovně / Roma Boys – Příběh lásky 

Po skončení filmu následovala moderovaná diskuze s romským aktivistou Davidem Tišerem. 

14. listopadu Filmový čtvrtek v Moravské zemské knihovně / Rom hraje, zpívá, tančí 

Během akce byla udělena Cena Muzea romské kultury dlouholeté spolupracovnici muzea 
paní Emílii Machálkové. 

12. prosince Filmový čtvrtek v Moravské zemské knihovně / Být Romkou 

Po promítnutí dokumentu následovala beseda s romskou novinářkou Alicí Herákovou. 

V roce 2013 muzeum nabízelo tyto stálé vzdělávací a aktivační programy: 

E Paramisi – program určený pro MŠ a první stupeň ZŠ (nejlépe do třetích tříd). Děti 
v programu uslyší pohádku vycházející z tradiční romské lidové slovesnosti. Budou pracovat 
s textem i výtvarně tvořit. Program je zaměřený na rozvoj soustředění, čtení, práci s textem, 
rozvoj fantazie a jemné motoriky. 

Gejza – program určený pro druhý stupeň ZŠ zaměřený na romskou literaturu. Hlavní náplní 
tohoto workshopu je práce s povídkami známého romského spisovatele a hudebníka Gejzy 
Horvátha. Program využívá čtené verze povídky samotným autorem, práce s textem, ale dále 
se soustředí také na tradiční role muže a ženy v romské rodině či na některá řemesla 
související s tradiční romskou kulturou. 

Můžeme se domluvit? – program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nebo studenty SŠ. Interaktivní 
formou se společně zamyslíme nad příčinami problematického soužití Romů a neromů v naší 
společnosti, tak jak je vidí Romové a jak je vnímá majoritní společnost. Studenti se pokusí 
navrhnout řešení, která by mohla současnou situaci zlepšit.  

Koláž – program pro žáky 2. stupně ZŠ. Dvě hravé aktivity zaměřené na seznámení s tématy 
problematikou rasismu a obecně zavedených i osobních předsudků. 

Úžera – program pro studenty SŠ. Dokumentární film režiséra Martina Řezníčka se zabývá 
lichvou – jevem, který se v posledních letech rozšířil v české romské komunitě. Na příkladu 
jedné romské rodiny lze sledovat, jak úžera funguje: Půjčíte si částku a za měsíc musíte vrátit 
dvojnásobek. Pokud nemůžete, dluh se vám opět zdvojnásobí. A tento kolotoč se opakuje až 
do astronomických částek. Na konci pak číhá nejen nemožnost sumu splatit, ale mnohdy 
i ohrožení života. Romští věřitelé (úžerníci) se se svými klienty totiž nemazlí... Po promítnutí 
filmu následuje interaktivní program. 

Hravé obrazy - animační dílna zaměřená na výtvarná díla romských umělců vystavená 
v expozici. Cílem je zaměřit se na výtvarné umění jako takové, proces tvorby a potom přejít 
ke konkrétním dílům jednotlivých romských umělců, jaké techniky používají. Děti se seznámí 
nejen s výtvarnými díly, ale také s životními příběhy vybraných autorů. 
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Není muže nad kováře - hodinový workshop zaměřený na tradiční romská řemesla. Účastníci 
si budou moci rozšířit své vědomosti o tradičních profesích, které Romové po celá staletí 
vykonávali a některé z postupů si i vyzkoušet. Workshop je zakončen filmem o řemeslech.  

Řekni ne! - Co je to rasismus a xenofobie? Jaké jsou jejich podoby? Jsou to věci nové, nebo 
už v historii nejen naší země hráli důležitou roli? Kdo byl jejich obětí v minulosti a kdo se jí 
stává dnes? Možné odpovědi na tyto otázky a další informace se dozvědí účastníci 
workshopu. Ve workshopu jsou využity techniky kritického myšlení a dramatické výchovy.  

V roce 2013 muzeum nabízelo tyto vzdělávací a aktivační programy ve stálé expozici: 

Příběh Romů – MŠ a 1. stupeň ZŠ – program hravou formou a prostřednictvím kratších úkolů 
se děti dozvědí, odkud Romové pocházejí. Poslechnou si pověst o romském zrcadle a dozví se 
mnoho nového o tradičním způsobu života Romů, jejich oblékání a tradičních romských 
řemeslech. Na konci programu budou také vědět, jak vypadá romská vlajka či jak se jmenuje 
romská hymna. 

Příběh Romů – 2. stupeň ZŠ – žáci interaktivní formou objeví stěžejní momenty romské 
historie, seznámí se krátce s romským jazykem a dozvědí se zajímavosti z tradic a kultury 
Romů. V programu jsou využity prvky dramatické výchovy, kritického myšlení 
a audiovizuální a fotografické dokumenty. Žáci budou vedeni k samostatné práci a úvaze. 

Příběh Romů – SŠ, příp. VŠ – studentům se naskytne podrobnější vhled do historie romského 
etnika od nejstarších dob až po současnost. Studenti se krátce seznámí s romštinou. 
V poslední části programu se studenti budou věnovat tradičním zvykům a kultuře. Program 
může být doplněn např. o reflexi současné socio-ekonomické situace romského etnika u nás.  

Holocaust Romů – interaktivní program pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ nebo studenty SŠ, který se 
zaměřuje na často opomíjené téma v učebnicích dějepisu. Za pomoci časové osy, dobových 
dokumentů a jednotlivých příběhů se žáci seznámí se situací Romů před a během 2. světové 
války. Pro starší studenty jsou připraveny zážitkové a diskuzní programy, při nichž se studenti 
účastní modelových situací, zaujímají k nim svůj postoj a ten poté sdělují ostatním. Následuje 
krátký film „...to jsou těžké vzpomínky". Součástí programu je také upřesnění pojmů 
diskriminace, xenofobie, předsudky aj. Pro větší skupiny studentů (min. 40) můžeme zajistit 
besedu s pamětnicí romského holocaustu, zpěvačkou E. Machálkovou. 

V roce 2013 muzeum nabízelo vzdělávací a aktivační programy k přechodným výstavám 

Výstava proti rasismu a Věřte – Nevěřte/Paťan – Ma paťan, ve kterém se zabýváme převážně 
tematikou mediálního obrazu Romů. V programu pracujeme se statistikami, etickým kodexem 
pro žurnalisty a vlastním vnímáním mediálního obrazu Romů. 

Od září 2010 MRK zapůjčuje do škol i dalších kulturních a vzdělávacích institucí putovní 
výstavu Genocida Romů v době druhé světové války. Formou panelů nebo banerů informuje 
o často dosud neznámé historii Romů na našem území a na Slovensku. Výstava je k dispozici 
ve dvou jazykových variantách – češtině a angličtině. Výstavu doprovází putovní interaktivní 
program, nabízíme také možnost setkání s pamětnicí holocaustu.  

Také v roce 2013 pokračovalo individuální doučování romských žáků a podpora předškolního 
vzdělávání. Do programu doučování bylo na konci roku 2013 zapojeno okolo 50 dětí, jež 
dochází jednou či dvakrát týdně na individuální doučování do Muzea romské kultury. Činnost 
doučování zajišťují dobrovolníci, které koordinuje jedna pracovnice MRK. 

V roce 2013 fungoval také Dětský muzejní volnočasový klub, v němž se scházejí zejména 
romské děti v rozličných kroužcích. Činnost klubu zajišťují dobrovolníci z řad studentů pod 
vedením jedné pracovnice MRK. Volnočasové aktivity zahrnovaly např. pravidelné kroužky, 
měsíční výlety, návštěvy kulturních institucí či prázdninový několikadenní tábor.  
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Muzeum nadále pečuje o památná místa romského holocaustu, tedy o lesní hřbitov a památník 
romských obětí (Žalov) v Hodoníně u Kunštátu, pamětní informační kámen poblíž areálu tzv. 
cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu a pamětní desku romských obětí na obecním hřbitově 
v sousedních Černovicích. Hromadný hřbitov byl v roce 2013 prohlášen za kulturní památku.  

Z dalších aktivit lze připomenout: 

7. března Pietní shromáždění k uctění obětí romského holocaustu  

Pietní shromáždění připomínající 70. výročí prvního hromadného transportu Romů z Brna 
a dalších částí Moravy do koncentračního tábora v Osvětimi se uskutečnilo v budově Veřejného 
ochránce práv na Údolní ulici v Brně. Mezi hosty, kteří promluvili v rámci připomínky, byla 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková, zástupkyně veřejného ochránce práv 
Jitka Seitlová, 1. náměstek ministryně kultury František Mikeš, člen zastupitelstva města Brna 
Martin Ander, sociální referent Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Stefan Schmid, 
vedoucí Informačního centra OSN Michal Broža, Soňa Cpinová pověřená řízením odboru 
speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT a ředitel Památníku Terezín Jan Munk. 
O hudební doprovod se postarali romský klavírista Robert Šariský a houslista Lukáš Čonka.  

8. dubna Mezinárodní den Romů 

Akce se uskutečnila na interaktivním veřejném open air festivalu na Náměstí Svobody v Brně. 
MRK přispělo do programu Mezinárodního dne Romů oblíbenou komentovanou módní 
přehlídkou tradičních romských oděvů. Na volném prostoru náměstí se nacházel stánek MRK 
prezentující romskou historií a Romy v ČR, ale také svoji činnost.  

18. května Brněnská muzejní noc 

Muzeum romské kultury se jako tradičně oslavilo květnový svátek muzeí. V letošním roce se 
akce uskutečnila v sobotu 18. 5. a muzeum bylo otevřené pro veřejnost od 18:00 do 24:00 
hodin. Jakož i v předešlých ročnících i letos se zde v průběhu večera prolínaly skupiny 
romských a neromských návštěvníků.  

15. června Ghettofest 

Již druhým rokem se zapojilo Muzeum romské kultury do jednodenního street festivalu 
Ghettofest. Muzeum romské kultury přispělo do programu letošního Ghettofestu nejen 4 
skupinovými komentovanými prohlídkami, kterých se zúčastnilo 39 návštěvníků, ale 
uskutečnilo také architektonickou procházku brněnského „Bronxu“. Na dvorku muzea se 
návštěvníci mohli zapojit do diskuze (nejen) s Kateřinou Tučkovou o městské čtvrti v okolí 
muzea. Architektonické procházky a diskuze se účastnilo celkově 70 osob. Budova muzea 
během konání festivalu, působila jako backstage pro vystupující umělce a organizační tým. 

18. srpna Pietní shromáždění k uctění obětí romského holocaustu v místech bývalého 
protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu 

V neděli 18. srpna 2013 pořádalo Muzeum romské kultury společně s Národním 
pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze pietní shromáždění k uctění 
památky obětí holocaustu z bývalého protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně 
u Kunštátu. Pietní shromáždění v místě tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu se koná 
každoročně jako připomínka 21. srpna 1943, kdy byl z tábora vypraven nejpočetnější 
transport romských vězňů do vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim II–Březinka. 
Převážná část Romů z tohoto transportu v Osvětimi zahynula.  

Organizace v působnosti odboru regionální a národnostní kultury resortu kultury Národní 
informační a poradenské středisko pro kulturu publikovala texty související s problematikou 
národnostních menšin v internetovém časopise Místní kultura. Jednalo se např. o články: 
Multietnický festival Babylonfest (Brno), Ekobenefiční Pestrovečer (Mikulčice), Brno opět velkolepě 
oslaví Mezinárodní den Romů, Mezinárodní historická konference Češi a Němci na Vysočině.  
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Příloha 7 

Ministerstvo kultury - Dota ční program na podporu rozšiřování a přijímání informací 
v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin 

nebo o národnostních menšinách ve společnosti v roce 2013 

BULHARSKÁ MENŠINA 

o Roden glas 

Vydavatelem časopisu je občanské sdružení 
Bulharská kulturně osvětová organizace 
v ČR. Během roku bylo vydáno 6 čísel, do 
prázdnin 3 a další 3 od září konce roku. Tato 
periodicita kopíruje aktivitu uvnitř menšiny, 
komentuje její společenské a kulturní 
události. Sdružení mělo potíže se získáním 
dostatečného množství peněz na projekt, ale 
nakonec nepožádalo o udělení výjimky, aby 
podíl dotace byl vyšší 70%. Dramaticky 
poklesl příjem z prodeje časopisu i z inzerce. Samo sdružená dofinancovalo projekt poměrně 
vysokou částkou. Časopis se tradičně těší oblibě a díky širokému okruh témat i zavedenou 
strukturou přitahuje početnou čtenářskou obec, zejména z řad starší generace. 

o Balgari 

Realizátorem projektu je sdružení 
Vazraždane. V roce 2013 vyšel časopis 5x, 
měl jedno dvojčíslo. Došlo ke snížení 
nákladu o ¼, ale i tak se podařilo mírně 
zvýšit prodejnost. Bulharská menšina tak 
má další projekt, který mapuje její život na 
území ČR. Elektronická podoba časopisu 
umožňuje jeho sledování i na internetu. 

MAĎARSKÁ MENŠINA 

o Prágai Tükor73 

Vydavatelem je Svaz Maďarů žijících 
v Českých zemích. Jde o časopis 
s kulturním a společenským zaměřením, 
který přispívá k zachování kulturní 
identity Maďarů žijících v ČR. Časopis 
o rozsahu cca 80 a více stran, je tištěn 
v maďarštině a každé číslo obsahuje 
i krátkou sumarizaci v češtině a angličtině. 
Je velmi dobře přijímán maďarsky mluvící 
komunitou. Čtenáři oceňují tradiční 
rubriky, ale i texty v současné maďarštině, mírně se podařilo zvýšit i počet předplatitelů, 
během roku bylo vydáno 6 čísel, což je o jedno více než v roce 2012. Pokud by ale projekt 
nebyl podpořen z Maďarska, Nadací Gábora Bethlena, vznikl by velký problém. 

                                                 
73 http://www.pragaitukor.com/archive/pt200805/index.php 

Roden glas Rodný hlas 

výše dotace 387 000 Kč  
vydání 6 čísel  
cena výtisku 20 Kč volný prodej 
celkový náklad  1 000/číslo, celkem 6 000 
celkové náklady - rozpočet R 553 000,- Kč / S 631 274 ,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 61,3 %  
příjmy z prodeje 1 920,- Kč 
příjmy (z inzerce, jiné) inzerce 1 000,-Kč 
remitenda  zdarma minimálně 980 ks /číslo 
vklad realizátora projektu 237 104,- Kč 

Balgari Bulhaři  

výše dotace 387 000 Kč 
vydání  6 čísel (jedno dvojčíslo) – 5x 
cena výtisku 30 Kč, dvojčíslo 60 Kč 
celkový náklad 600 ks/číslo, celkem 3 000 ks 
celkové náklady - rozpočet R 555 000,- Kč S 555 109,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, skutečnost 69,9 % 
příjmy z prodeje 78 510,- Kč 
příjmy (inzerce, jiné) 18 400,- Kč 
remitenda rozdáno bezplatně 250 ks/č ks/ 

30ks/č, celkem 150 ks/5 400,- Kč 
vklad realizátora projektu  R 17 505,- Kč / S 30 800,- Kč 

Prágai Tükor Pražské zrcadlo 

výše dotace 510 000 Kč 
vydání 6 x ročně 
cena výtisku 30 Kč, předplatné 20 Kč 
celkový náklad 1000 ks/číslo, celkem 6 000 ks 
celkové náklady - rozpočet 1 501 000 Kč 
podíl dotace na projektu R do 70%, skutečnost 34 % 
příjmy z prodeje 32 840 Kč 
remitenda 60ks/č., 10 800 Kč 
vklad realizátora projektu 30 000 Kč 
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NĚMECKÁ MENŠINA 

o Landes-Zeitung74 

Vydavatelem novin je Shromáždění 
Němců v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. Noviny vychází v podstatě 1x za 
3 týdny. U tohoto projektu došlo 
k výraznému snížení dotace, i tak se 
podařilo udržet počet i rozsah tiskoviny. 
Sdružení považuje za přínos zasílání novin 
na státní i soukromá vzdělávací zařízení 
v ČR, tím přispívá nejen ke zkvalitnění 
výuky mateřského jazyka, ale 
i k účelnému využití periodika a získání 
budoucích platících odběratelů novin. 
Projekt je financován prostřednictvím 
velvyslanectví i přímo ze SRN. 

o Eghalånd Bladl 

Jedná se o regionální tiskovinu vydávanou 
sdružením Svaz Němců – region Chebsko 
a distribuovanou v rámci německy mluvící 
komunity Chebska, ale volně dostupnou 
i ostatním zájemcům. Rozesílá se v rámci 
vlastních sil sdružení. Dotace umožnila 
kvalitnější tisk časopisu, ale její celková 
výše se promítla do nižšího nákladu, 
pokles o 1/3. Celý náklad je rozebrán, 
předplatitelů je okolo 140 a zbytek je 
rozdán zdarma. Jako archiv, pro potřebu 
sdružení, zůstává 10 kusů. 

○ Kleiner Brünner Gassenbote / Malý brněnský zpravodaj 

Vydavatelem regionální tiskoviny bylo 
občanské sdružení Německý jazykový 
a kulturní spolek Brno. Magazín umožňuje 
informovat členy i veřejnost o aktivitách 
spolku, přibližuje historii i současnost 
německé menšiny, která v tomto regionu 
tradičně žije. Dotace umožnila kvalitní 
tisk a bezproblémové šíření periodika, 
které je k dispozici v knihovnách, na 
katedře germanistiky Filosofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně. Slouží 
i jako zdroj informací pro krajany z Rakouska. Tím, že byla vydána pouze 3 čísla, náklad byl 
snížen o ¼. Do vydávání periodika se zatím nedaří zapojit mladší generaci, což by mohlo vést 
až k přerušení vydávání časopisu. Na realizaci projektu přispěl Magistrát města Brna. 

                                                 
74 http://www.landeszeitung.cz/ 

Landes-Zeitung Zemské noviny 

výše dotace 1 172 000 Kč 
vydání 20x , 26 čísel  
cena výtisku 11,- Kč/22 Kč dvojčíslo,  

předplatné je o 0,50 Kč levnější  
celkový náklad 2 000 kusů /číslo, celkem 48 000 ks  
celkové náklady - rozpočet 1 832 000,- Kč / 1 850 065,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70 %, S 63,3 % 
příjmy z prodeje 280 269,-Kč 
příjmy (jiné, inzerce) 5 000,-Kč  
remitenda 103 ks/číslo, celkem 2 060 ks, 

45 320,- Kč 
vklad realizátora projektu 392 796,- Kč 

Eghalånd Bladl Chebský list 

výše dotace 40 000 Kč 
vydání měsíčník / 12 čísel 
cena výtisku 12,50 Kč 
celkový náklad min. 180/číslo, celkem 2 160 ks 
celkové náklady - rozpočet 107 000 Kč / 85 582,- Kč 
podíl dotace na projektu R 70 %, S 46,7 %  
příjmy z prodeje / předplatné 37 340 Kč 
příjmy z inzerce  
remitenda 6,1% - 131 ks, 1 637 Kč 
vklad realizátora projektu 8 242 Kč 

Malý brněnský zpravodaj  Kleiner Brünner Gassenbote 

výše dotace 20 000 Kč 
vydání 3 čísla 
cena výtisku za členské příspěvky, 

dobrovolná 11,- Kč  
celkový náklad 220 kusů/číslo, celkem 660 ks 
celkové náklady - rozpočet 31 000,- Kč S 25 623,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70 %, S 59 % 
příjmy z prodeje / předplatné rozesílá se za příspěvky 
příjmy jiné Magistrát města Brno 5 632,- Kč  
remitenda není 
vklad realizátora projektu 5 000,- Kč 
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POLSKÁ MENŠINA 

o Głos Ludu75 

Vydavatelem novin bylo sdružení Kongres 
Poláků v ČR. Noviny vycházejí 3x týdně, 
v roce 2013 došlo k poklesu nákladu o 100 
ks/číslo, celoroční pokles znamená cca 19 
tis kusů. Bylo vydáno 152 čísel. Kongresu 
Poláků, vedle vkladu sdružení, se daří 
financovat vydávání novin pomocí 
projektu, jde o příjmy plynoucí z prodeje, 
předplatného a inzerce. Již v roce 2012 byl 
zprovozněn internetový portál, který 
přivádí i čtenáře z řad mladší generace. 
Noviny v listinné podobě i nadále zůstávají 
pro mnohé čtenáře jediným kontaktem 
s živým polským slovem, přispívají k udržování polštiny a jsou pro menšinu siným integračním 
prostředkem. Jeho vydávání je menšinou považováno za prioritu. 

o Zwrot76 

Kulturní měsíčník Zwrot vydával Polský 
kulturně osvětový svaz v ČR. Podařilo se 
udržet náklad, rozsah i barevnost 
časopisu. Periodikum má i své webové 
stránky, a i proto se daří získávat čtenáře 
mladší generace. Časopis je nedílnou 
součástí regionu, byl podporován i z polské 
strany (Fond pro zabezpečení kulturní 
celistvosti národních skupin ve světě), 
částkou 175 953,- Kč a Generální 
konzulát Polské republiky v Ostravě 
poslal na projekt 125 000,- Kč. 

ROMSKÁ MENŠINA 

o Kereka-Kruh 

Uvedený měsíčník vydávala v roce 2013 
Demokratická aliance Romů v ČR. 
V rámci dotačního řízení byl projekt 
podpořen částkou 833 000,- Kč, 
v průběhu roku bylo dále uvolněno 
z rezervy ministerstva, kulturních aktivit, 
dalších 100 000,- Kč. Náklad se podařilo 
udržet, ale snížil se počet vydání. časopis 
vyšel 5x, celkový náklad se snížil 
o 6 000 ks. Časopis je distribuován do 
škol i předškolních zařízení, je však třeba 
zajistit i skutečnou práci dětí 
s periodikem. Část nákladu je dále při 
akcích sdružení bezplatně rozdávána. 

                                                 
75 http://www.glosludu.cz/ 
76 http://www.pzko.cz/index.php/Kontakt-Zwrot/ 

Głos ludu Hlas lidu 

výše dotace 4 000 000 Kč 
vydání 3x týdně, min. 150 čísel 
cena výtisku 7 Kč, sobotní vydání 11 Kč 
celkový náklad R minimálně 4 000ks/číslo, 150 čísel, 

celkem 600 000ks, S 152 čísel, 608 000 ks 
celkové náklady - rozpočet S 8 550 695,- Kč  
podíl dotace na projektu R do 65% / S 46,8 % 
příjmy z prodeje 3 153 305,- Kč 
příjmy z inzerce, služby inzerce 808 025,- Kč, ostatní 

1 833,- Kč 
remitenda 18,2% 740 214,- Kč  
vklad realizátora projektu  100 000,- Kč 

Zwrot Návrat 

výše dotace 750 000,- + 440 000,- celkem 1 190 000,-Kč 
vydání 12 x, měsíčník 
cena výtisku prodej 30,- Kč 
celkový náklad  1 500 - 1 700 ks/číslo, celkem 19 000 ks  
celkové náklady - rozpočet 2 015 518,- Kč / S 2 309 244,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 65 % / S 51,5 % 
příjmy z prodeje 464 320,- Kč 
příjmy z inzerce, jiné  reklama 63 150,- Kč,  
remitenda  3,1% 590 ks, 17 700,- Kč  
vklad realizátora projektu 140 000,- Kč 

Kereka Kruh 
výše dotace 833 000,- Kč + 100 000,- Kč, 

celkem 933 000- Kč 
vydání 5x 
cena výtisku  20,- Kč  
celkový náklad  3 000 ks /číslo, celkem 15 000 ks 
celkové náklady 1 340 000,- Kč S 1 344 204 ,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 69,4 % 
příjmy z prodeje 256 040,- Kč 
příjmy (jiné)  
remitenda 1 692 ks, 33 840,- Kč 
 1 690 kusů / číslo distribuováno 

bezplatně 
vklad realizátora projektu / dar 15 000,- Kč 
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o Romano hangos 77 

Vydavatelem novin Romano hangos je 
Společenství Romů na Moravě. Jde 
o novinový formát, jenž s ohledem na 
snížení dotace vyšel během roku 13x, 
v minulosti to bylo nejdříve každých 14 dní 
a v roce 2013 každé 3 týdny. Redakční 
práce leží v podstatě na šéfredaktorovi 
a postupně rozšiřující se základně 
dopisovatelů a přispěvatelů. Je to cesta, jež 
by mohla směřovat k posílení čtenářské 
základny. Většina čísel je distribuována 
bezplatně. Noviny jsou s časovým 
odstupem a v barevné verzi prezentovány 
i na webu. Další prostředky do projektu dodal Magistrát města Brno, program Prevence kriminality, 
občanské sdružení získalo i dary ve výši 19 166, Kč. Bez podpory nelze tento projekt realizovat. 

○ Romano voďi78 

Vydavatelem titulu bylo sdružení Romea. 
Časopis vyšel během roku 10x. Je 
prezentován i na svých webových 
stránkách sdružení, je tak dostupný všem 
uživatelům internetu. Pravidelné rubriky 
přináší informace o romské literatuře 
a jazyku, historii a řemeslech. Důležitý je 
i pro vytváření pozitivních vzorů pro 
mladé Romy. Sdružení se stále nedaří 
získat skutečné platící abonenty, 
předplatitelů je pouze 36 a za hotové se 
prodalo jen 10 ks. Je rozesílán v podstatě 
bezplatně v rámci komunity i mimo ni, do škol, jiným občanským sdružením a institucím. 
Povinnost prodat alespoň 15% nákladu se nepodařilo naplnit a vypořádání dotace vykazovalo 
nesrovnalosti, podezření na porušení rozpočtové kázně bylo oznámeno finančnímu úřadu.  

RUSÍNSKÁ MENŠINA 

o Podkarpatská Rus79 

Realizátorem projektu je občanské 
sdružení Společnost přátel Podkarpatské 
Rusi. Byla vydána 4 čísla, jde 
o periodikum bezplatně distribuované 
v rámci menšiny, za příspěvek pro 
sdružení, součástí je i příloha 
v rusínském jazyce. Upozorňuje a snaží 
se mapovat tradice a zvyky této 
národnostní menšiny, v rámci menšiny 
slouží i ke hledání rusínských kořenů 
známých, příbuzných nebo přátel. 
Ohlasy jsou zaznamenávány nejen ze 
                                                 
77 http://www.srnm.cz/cz/romanohangos.htm 
78 http://www.romea.cz/index.php?id=aktual 
79 http://www.podkarpatskarus.cz/noviny.htm 

Romano hangos Romský hlas 
výše dotace 660 000,- Kč 
vydání 13 x, 2x dvojčíslo  
cena výtisku  15,- Kč / dvojčíslo 22,- Kč 
celkový náklad 3 100 ks / číslo, celkem 40 300 ks 
celkové náklady 942 860,- Kč / S 942 860,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 / S 70 % 
bezplatně distribuováno 3 000 ks / číslo 
příjmy z prodeje 13 907,- Kč 
příjmy (inzerce, jiné) 3 250,- Kč 
remitenda není uveden počet ks, jen průměr 1% 

400 ks 6 500,- Kč 
vklad realizátora projektu 225 398,- Kč 

Romano voďi Romská duše 
výše dotace 800 000,- Kč 
vydání 10x, 2 x dvojčíslo 
cena výtisku  20,- Kč / předplatné 18,- Kč 
celkový náklad 1 000 ks/číslo, celkem 10 000 ks 
celkové náklady 1 352 000,- Kč / S 1 328 325,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 66,8 % 
příjmy z prodeje  
příjmy jiné - reklama  
remitenda 1 315 ks, 36 300,- Kč 
 bezplatně rozesíláno 8 079 ks/čísla  
vklad realizátora projektu 5 000,- Kč 

Podkarpatská Rus 
výše dotace 85 000,- Kč 
vydání 4x ročně 
cena výtisku cena dobrovolná, v rámci 

sdružení za příspěvky 
celkový náklad 700 ks / číslo, celkem 2 800 ks 
celkové náklady 121 400,- Kč / S 121 302,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 70 %  
příjmy z prodeje  příspěvky  
remitenda 650 ks za příspěvky, zbytek 

rozdáno při akcích  
vklad realizátora projektu 36 000,- Kč / S 36 400,- Kč 
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severní Moravy, ale i ze Slovenska. Projekt má menší rozsah, ale je obohacením spektra 
v rámci národností žijících na území ČR. 

RUSKÁ MENŠINA 

o Artek 

Vydavatelem je občanské sdružení 
Spolek rusky mluvících studentů a jejich 
příznivců Artek. Projekt má svůj okruh 
čtenářů mezi rusky mluvící komunitou, 
zejména mladší. Tomu také odpovídá 
obsahová náplň periodika. Podíl skutečně 
prodaných výtisků je malý, většina 
nákladu je distribuována na více než 50 
míst, adresy jsou dostupné na webových 
stránkách sdružení i knihoven. Čtenáři 
oceňují rozsah a kvalitu informací 
a pomoc, kterou jim časopis poskytuje při začleňování nejen do místní ruské komunity, ale i 
do majoritní společnosti.  

o Russkoje slovo 80 

Vydavatelem je Sdružení krajanů a přátel 
Ruské tradice s celostátní působností 
v České republice, které pokračuje 
v rozvíjení kulturních a společenských 
tradic spolkové činnost a napomáhá 
i nové generaci krajanům z Ruska 
adaptovat se v prostředí ČR. I když 
příjmy z prodeje jsou stále poměrně 
nízké, podařilo se mírně zvýšit počet 
předplatitelů. Projekt je financován 
z inzerce, darů a prostředků sdružení. 

ŘECKÁ MENŠINA 

o Kalimera81  

Vydavatelem periodika byla Řecká obec 
Praha. Tiskovina je bezplatně 
distribuována členům obce za příspěvky, 
je rozesílána i jiným řeckým obcím na 
území ČR. Jedná se o jedinou tiskovinu 
v rámci menšiny. Bylo vydáno 6 čísel, 
která se vedle života menšiny věnovala 
i kulturním tradicím a otázkám, které 
zajímají členy sdružení. Slouží potřebám 
nejen pražské obce, ale celé řecké 
komunity. 

                                                 
80 http://www.ruslo.cz/magazine/ 
81 http://www.ropraha.eu/index.php?section=kalimera 

Artek „Pionýrský tábor“ 
výše dotace 320 000,- Kč 
vydání 6x ročně 
cena výtisku 50,- Kč 
celkový náklad 1500 ks / číslo, celkem 9 000 ks 
celkové náklady 524 000,- Kč / S 562 138,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 56,9 % 
příjmy z prodeje 39 113,- Kč 
příjmy (jiné) 133 025,- Kč 
remitenda žádná, zdarma rozdáno 8 023 ks 
vklad realizátora projektu 70 000,- Kč 

Russkoje slovo Ruské slovo 
výše dotace 920 000,- Kč 
vydání 10x 
cena výtisku 50,- Kč 
celkový náklad 1 000 ks / číslo, celkem 10 000 ks 
celkové náklady  1 314 700,- Kč / S 1 524 150,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 % / S 60,3% 
příjmy z prodeje 16 013,- Kč 
příjmy (jiné, z inzerce …) reklama 537 240,- Kč 
remitenda zdarma rozdáno 700 ks/ číslo 

350 000,- Kč  
vklad realizátora projektu  50 553,- Kč 

Kalimera Dobrý den 
výše dotace 210 000,- Kč 
vydání 6x ročně 
cena výtisku 60,- Kč / za příspěvky 
celkový náklad 1000 ks / číslo, celkem 6000 ks 
celkové náklady 388 000,- Kč / S 361 316,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 58 %  
příjmy z prodeje bezplatná distribuce, za příspěvky 
příjmy (ostatní)  
remitenda neuvedena, vše rozešlou a rozdají 
vklad realizátora projektu 113 185,-Kč 
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SLOVENSKÁ MENŠINA 

○ Listy 82 

Vydavatelem je sdružení Dokumentační 
a muzejní středisko slovenské 
národnostní menšiny v České republice. 
Časopis je nově koncipován tak, aby 
vedle udržení jazyka byl přínosem i pro 
mladý obor slavistiky v ČR. Bývalý 
realizátor projektu, Klub slovenské 
kultury, se na realizaci podílí i nadále. 
Stejně jako Slovensko-česká společnost. 
Časopis píše i o dalších projektech 
sdružení. Z každého čísla je bezplatně 
distribuováno cca 60 % nákladu, zejména starším členům sdružení, případně školám 
a knihovnám.  

o Slovenské dotyky83 

Měsíčník vydával Slovensko-český klub 
v ČR. Charakter časopisu se nemění, byl 
zaměřen nejen na členy slovenské 
komunity, ale na celou společnost v ČR. 
I tohoto časopisu se dotklo snížení 
dotací, vyšel pouze 8x, ale podařilo se 
zachovat vysoký náklad. Časopis je 
příznivě přijímán. Projekt byl podpořen 
i Úřadem pro Slováky žijící v zahraničí 
(SR), částkou 2 500,- EUR. Přispěl 
i dotační program Úřadu vlády ČR 
částkou 90 000,- Kč. Časopis má sice i svou internetovou podobu, ta ale ani v roce 2013 
nebyla aktualizována. Pro většinu starší generace je však rozhodující tištěná podoba časopisu. 
Problémem je stále se snižující hodnota dotace. 

o Džavotanie84 

V rámci projektu, jehož realizátorem je 
sdružení BONA FIDE, byla podpořena 
výroba 11 premiérových hodinových relací 
ve slovenštině, které byly odvysílány 
Českém rozhlasem nejdříve na stanici 
Leonardo a v 2. pololetí na programu ČRo 
Plus, v cyklu Historie Plus. Na financování 
projektu se podílel i ČRo, jenž dal k dispo-
zici techniku a studia. Další prostředky byly 
získány z dotačního programu Úřadu vlády 
ČR. Podíl obou institucí představuje 48,2%. 
Ohlasy jsou velmi příznivé a všechny relace 
jsou k poslechu na webových stránkách 
sdružení. 

                                                 
82 http://www.klubsk.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=14 
83 http://www.czsk.net/dotyky/archiv.html 
84 http://www.rozhlas.cz/leonardo/veda/_zprava/688467 

Listy 
výše dotace 1 245 000,- Kč 
vydání 10 x  
cena výtisku 30,- Kč 
celkový náklad 1 700 ks číslo/celkem 17 000 ks 
celkové náklady 1 779 700,- Kč / S 2 017 388,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 61,7 % 
příjmy z prodeje časopis distribuován za příspěvky
příjmy z projektu - reklama, inzerce 480 000,- Kč 
remitenda není 
vklad realizátora projektu 30 000,- Kč 

Slovenské dotyky 
výše dotace 1 245 000,- Kč 
vydání  8x 
cena výtisku 18,- Kč, předplatné 10,- Kč  
celkový náklad 8000 ks/číslo, celkem 64 000 ks 
celkové náklady 3 100 000,- Kč / S 2 837 602,- Kč 
podíl dotace na projektu do 70 %, S 45 % 
příjmy z prodeje (neočištěno o 50% rabat) 1 036 800,- Kč 
příjmy z inzerce, od partnerů 80 000,- Kč + 160 000,- Kč 
remitenda 1,5 % = 960 ks, 17 280,- Kč 
vklad realizátora projektu 161 314,- Kč 

Džavotanie Rozprávění 
výše dotace 60 000,- Kč 
účelové určení   minimálně 10 maximálně 

12premiér -/relace ve 
slovenštině 50/60 min/ výroba 

vysílání relací Český rozhlas 
celkové náklady 541 000,- Kč 
podíl dotace na projektu do 70%, S 11 %  
honoráře honoráře  
vklad realizátora projektu 40 000,- Kč 
Dotace z programu Podpory 
implementace Evropské 
charty regionálních 
menšinových jazyků 

201 000,- Kč 
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SRBSKÁ MENŠINA 

o Srpska reč85 

Vydavatelem periodika bylo občanské 
sdružení Srbské sdružení Sv. Sáva. Jde 
o jediný projekt podporovaný v rámci 
srbské menšiny. Z důvodů úspory byl 
snížen náklad, i tak tiskárna posílá o 100-
200 kusů více, ty tiskne z technických 
důvodů, pro ověření správnosti rozběhu 
stroje. I v tomto roce byla část projektu 
realizována z darů, kdy se dopisovatelé 
a redakce časopisu zřekla nároku na 
odměnu. Počet abonentů se mírně zvýšil 
a zapojil se i širší okruh přispěvatelů, což 
je i příslibem do budoucna. Ani tento 
projekt nelze bez podpory realizovat. 

UKRAJINSKÁ MENŠINA 

o Porohy86 

Vydavatelem časopisu je občanské 
sdružení Ukrajinská iniciativa v ČR. 
Časopis má stálý okruh čtenářů, má 
pravidelné rubriky, které zahrnují 
kulturně-historické, politicko-analytické, 
sociálně-migrační okruhy, které jsou pro 
členy menšiny zde žijící a pracující 
důležité. Přechod k novinovém formátu 
se osvědčil a ukázal možnou cestu 
prezentace v rámci menšiny. Snížení 
hodnoty dotace mělo za následek 
i snížení počtu vydaných čísel. Vedle prodeje byly prostředky do projektu získány pomocí 
inzerce a darů. 

o Ukrajinský žurnál87 

Tento projekt je realizován občanským 
sdružením Ruta. I když dotace byla v roce 
2013 vyšší, podařilo se vydat pouze 6 
čísel. Tím, že část předplatného z roku 
2012 byla použita pro rok 2013, příjem byl 
nižší. Časopis má stabilní čtenářskou obec 
i rozšiřující se okruh přispěvatelů. Je 
vyhledáván i zájemci z řad Ukrajinců, kteří 
přichází na území ČR za prací. Časopis je 
přístupný i webu a také na facebooku. Část 
článků je uveřejňována i v češtině, 
z nedostatku peněz již druhým rokem nejsou vydávána speciální čísla v českém jazyce. 

                                                 
85 http://sv-sava.cz/casopis-srpska-rec 
86 http://www.ukrajinci.cz/porohy 
87 www.urkzurnal.eu 

Srpska reč Srbské slovo 
výše dotace 300 000,- Kč 
vydání  6 x 
cena výtisku 50/60,- Kč 
celkový náklad 400 ks / číslo, celkem 2 400 ks 
celkové náklady 800 000,- Kč / S 800 429,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70 % / S 37 % 
příjmy z prodeje 118 320,- Kč 
příjmy, služby, dary 52 000,- Kč 
remitenda 100120 ks./č., 660 ks 36 300,- Kč  
vklad realizátora projektu 30 000,- Kč, ve prospěch 

projektu byly provedeny práce 
v hodnotě 300 190,- Kč  

Porohy Prahy 
výše dotace 480 000,- Kč,  
vydání  12x  
cena výtisku 10,- Kč 
celkový náklad  1000 ks/číslo, celkem 12 000 ks 
celkové náklady 690 000,- Kč / S 690 200,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70%, S 69,5 % 
příjmy z prodeje 108 000,- Kč 
příjmy z inzerce, jiné 102 200,- Kč 
remitenda 1 200 ks rozdáno na akcích, 12 000,- Kč  
vklad realizátora projektu 10 000,- Kč  

Ukrajinský žurnál 
výše dotace 595 000,- Kč 
vydání  6 x 
cena výtisku 30,- Kč 
celkový náklad  1 200 ks/ číslo, celkem 7 200 ks 
celkové náklady 850 000,- Kč / S 849 527,- Kč 
podíl dotace na projektu  do 70%, S 70%  
příjmy z prodeje, předplatné 111 380,- Kč 
příjmy z inzerce, jiné 43 405,- Kč 
remitenda 178 ks; 5 340,- Kč/*  
vklad realizátora projektu 57 872,- Kč 
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ŽIDOVSKÁ MENŠINA 

o Maskil88 

Vydavatelem titulu bylo občanské 
sdružení Bejt Simcha. Jde o kulturní 
měsíčník, který je distribuován zdarma 
do všech židovských obcí a institucí 
v ČR, do domovů seniorů, na fakulty 
judaistiky či studentům Lauderova 
židovského gymnasia v Praze. Náklad 
byl navýšen o 50 ks, ale bylo vydáno jen 
10 čísel, tím se počet vydaných časopisů 
vyrovnal roku 2012. Projekt je dále 
financován ze sponzorských darů 
jednotlivců, nadací a fondů v celkové 
hodnotě 117 328,-Kč. Časopis nabízí 
čtenářům, i mimo židovskou komunitu, vyvážený poměr vzdělávacích textů, informací o 
kulturním dění a životě komunity a je i platformou diskusí na aktuální témata. 

příjemce dotace projekt dotace v Kč 

BULHARSKÁ MENŠINA  
Bulharská kulturně osvětová organizace, o. s. Roden glas 387 000 
Vazraždane, o. s. Balgari 387 000 

celkem 774 000 

MAĎARSKÁ MENŠINA 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, o. s. Prágai Tükör - Pražské zrcadlo 510 000 
  
NĚMECKÁ MENŠINA 
Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, o. s. Landeszeitung 1 172 000 
Svaz Němců – region Chebsko Eghaland Blådl 40 000 
Německý jazykový a kulturní spolek Brno, o.s. Malý brněnský zpravodaj 15 000 

celkem 1 227 000 

POLSKÁ MENŠINA 
Kongres Poláků, o. s. Głos ludu 4 000 000 
Polský kulturně osvětový svaz v ČR, o. s. ZWROT 1 190 000 

celkem 5 190 000 

ROMSKÁ MENŠINA 
Demokratická aliance Romů, o. s. Kereka 933 000 89 
Romea, o. s. Romano voďi 800 000 
Společenství Romů na Moravě, o.s. Romano hangos 660 000 

celkem 2 293 000 

RUSÍNSKÁ MENŠINA 
Společnost přátel Podkarpatské Rusi, o. s. Podkarpatská Rus 85 000 
  

 

RUSKÁ MENŠINA 
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice, o. s. Ruské slovo 920 000 
Spolek rusky mluvících studentů ARTEK Artek 320 000 

celkem 1 240 000 
  

                                                 
88 http://www.maskil.cz/ 
89 Je započítána i částka 100 000,- Kč z programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin. 

Maskil Vzdělání 
výše dotace 140 000,- Kč 
vydání 10x, 1 dvojčíslo 
cena výtisku zdarma v komunitě, platby 

v knihkupectvích 
celkový náklad 650 ks / číslo, celkem 6 500 ks 
celkové náklady 342 740,- Kč / S 302 411,- Kč 
podíl dotace na projektu R do 70 %, S 46,3 % 
příjmy z inzerce  3 000,- Kč 
příjmy z prodeje 2 600,- Kč 
remitenda bezplatná distribuce komunitě 

520 ks / číslo; 25 – 35 ks/ číslo 
vklad realizátora projektu 39 423,- Kč 
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ŘECKÁ MENŠINA 
Řecká obec Praha, o. s. Kalimera 210 000 

  
SLOVENSKÁ MENŠINA 
Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR o. s Listy Slovákov a Čechov 1 245 000 
Slovensko-český klub, o.s. Slovenské dotyky 1 245 000 
BONA FIDE, o.s  Džavotanie 60 000 

celkem 2 550 000 

SRBSKÁ MENŠINA 
Srbské sdružení sv. Sáva, o. s.  Srpska reč - Srbské slovo 350 000 
  

UKRAJINSKÁ MENŠINA 
Ukrajinská iniciativa, o. s . Porohy 480 000 
RUTA, o. s.  Ukrajinský žurnál 595 000 

celkem 1 075 000 

ŽIDOVSKÁ MENŠINA 
Bejt Simcha, o. s. Maskil 140 000 
  

celkem přiděleno a vyplaceno 15 694 000 Kč 
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Příloha 8 

Projekty s tematikou národnostních menšin dotované v oblasti kinematografie a médií 
v rámci programu Kulturní aktivity v roce 2013 

(oddělení kinematografie odboru médií a audiovize ministerstva kultury) 

Žádný z festivalů podpořených v roce 2013 nebyl výhradně věnován problematice 
národnostních menšin. Podporovány byly projekty zaměřené na dokumentární filmy 
(problematika národnostních menšin bývá jejich námětem), projekty, které seznamují 
s kulturními aktivitami národnostních menšin s vědomím, že poznání kultury a životního stylu 
národnostních menšin přispívá k lepšímu vzájemnému soužití. 

V roce 2013 byla situace o to vážnější, že bylo v rozpočtu tak málo prostředků, že neproběhlo 
ani jednání dotační komise, jednotlivé projekty byly podpořeny buď z rezervy ministerstva 
nebo byly přímo podpořeny z rozpočtu ministerstvem financí. 

Významným projektem, podpořeným i v tomto roce, byl XIV. ročník mezinárodního festivalu 
česko-německo-židovské kultury Devět bran 2013, dotace 2 000 000,- Kč, podpořený 
Ministerstvem kultury již po jedenácté. 

Dalšími projekty, kde se často objevuje tematika národnostních menšin, jsou festivaly 
dokumentárních filmů. Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni realizovala 
15. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech – JEDEN SVĚT, 
podpořený ministerstvem dotací 2 800 000,- Kč 

Sdružení Jihlavský spolek amatérských filmařů JSAF obdržel od ministerstva dotaci ve výši 
4 900 000,- Kč na projekt 17. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2013.  

Uvést lze ještě projekt od společnosti Tokada, s.r.o. – Festival íránských filmů, který v roce 
2013 od resortu kultury obdržel dotaci 80 000 Kč. Hlavním cílem festivalu bylo představit 
živý obraz íránské kinematografie a poskytnout prostřednictvím filmu platformu pro 
multikulturní dialog. Festivalu se v prvním roce podařilo přilákat širokou škálu publika 
z rozmanitého zázemí. Vzhledem k tomu, že tématem festivalu byly Ženy v íránské 
kinematografii, značný podíl návštěvníků byli jednotlivci z oblastí, jakými jsou práva žen, 
multikulturní studia, Blízký Východ a íránistika, kteří ve festivalu našli vzácnou příležitost 
pozorovat a studovat sociální podmínky Íránu očima íránských umělců. 
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Příloha 9 

Ministerstvo kultury - Program na podporu integrace příslušníků romské komunity 
v roce 2013 

předkladatel, místo projekt dotace (Kč) 
Čhavorikano Luma-kroužek her a nápadů o. s., 
Krupka Kulturní výchova dětí ze sociálně slabých rodin 50 000 
Demokratická aliance Romů v ČR, Valašské 
Meziříčí  

Romská píseň 2013 108 000 

Drom, romské středisko, Brno Tvořivost je pro všechny 75 000 
Duhovka, o. s., Obrnice Festival „Colours of rainbow“ 10 000 
Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci  
a diakonii Opava, o. s., Opava 

Život v rytmu - taneční a hudební aktivity 
pro romské děti a mládež 20 000 

Komunitní centrum Chánov, Most Naše písně a tance 2013 65 000 
Muzeum romské kultury, s. p .o., Brno Doprovodné audio-vizuální aktivity 

pro veřejnost do Stálé expozice MRK 224 000 

Nakladatelství Triáda, s. r. o., Praha 1 Andrej Giňa: Paťiv. Ještě víme, co je úcta  92 000 
Občanské sdružení Květina, Oldřichov 
u Duchcova 

Tančíme a prezentujeme romskou kulturu 20 000 

o. s. Miret, Bystré Čhavorenge 2013 45 000 
o. s. "Sdružení Romů Severní Moravy Karviná 14. Karvinský romský festival 2013 93 000 

Občanské sdružení Vzájemné soužití, Ostrava Hudba je náš hlas 40 000 
Pochopením k respektu 25 000 

Oblastní charita Vimperk Roma Star 30 000 
Petrov, občanské sdružení pro práci 
s dětmi a mládeží brněnské diecéze, Brno 

Taneční kroužek Romane čhave 30 000 

R-Mosty, o. s., Praha 3 Bašaven čhavale! Hudební aktivity  
v NZDM R-Mosty  140 000 

Romea, Praha 1 Dokumentace romské kultury a její trvalé 
zpřístupnění široké veřejnosti v roce 2013 80 000 

Sdružení Romano jasnica, Trmice 9. Různobarevný festival 93 000 
Sdružení romských občanů v Lysé nad Labem XIII. Romský hudební festival v Lysé  

nad Labem 50 000 

Taneční soubor Mirikle  50 000 
Slunowrat Tábor, Tábor 7. ročník festivalu romské kultury Kerekate –  

v kruhu 50 000 

Společenství Romů na Moravě, Brno Django Fest 12. ročník  40 000 
Romani giľi Olomouc 30 000 

celkem 1 460 000 
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Příloha 10 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Program na podporu integrace romské 
komunity v roce 2013 

organizace projekt dotace (Kč) 

Základní škola Kojetín, okres Přerov Chci být úspěšný 103 000 
OS Salinger, Hradec Králové Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská 300 000 
Darjav, Pardubice Rovné šance 83 750 
Dokořán, Náchod Učení je hra 2013 250 000 
Charita Olomouc Školička Khamoro 250 000 
Romské sdružení občanského porozumění Nymburk Podpora R-studentů COP Nymburk 100 000 
OS Slovo 21, Praha Pošli to dál 250 000 
Amaro suno feder dživipen, Bulovka-Liberec Nízkoprahový klub 2013 450 000 
CSVČ sv. Jana Boska v Havířově Nenuď se 170 825 
Sdružení Romano jasnica, Trmice Vzdělávací centrum Trmice 350 000 
Oblastní charita Ústí nad Labem Komunitní centrum Světluška 363 000 
Základní škola a mateřská škola Hranice  Pohádkové učení 70 000 
Ořech, o.s., Hrádek nad Nisou Děti, pojďte do školy! 200 000 
Charita Šternberk Jiloro- Srdíčko 240 000 
Sdružení romských občanů v Lysé nad Labem Volný čas dětí a mládeže v roce 2013 150 000 
Millíčův dům Jaroměř Klub Malého Bobše 2013 250 000 
Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení, (RADKA) Předškolní klub 364 941 
Základní škola Němčice nad Hanou Táhneme za jeden provaz 138 800 
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou Uč se, mysli, poznávej 50 400 
Naděje o.s, Praha Naděje - Slunečnice 150 000 

OS Květina, Oldřichov u Duchcova Klub Květina 200 000 
Rozumím tomu 100 000 

Nová škola, o.p.s. Praha Tandem II. 398 420 
KoCeRo - komunitní centrum Romů, Český 
Krumlov 

Rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže 200 000 
Můj volný čas 300 000 

RATOLEST BRNO  Příležitost pro děti v NZDM Pavlač 136 000 
Liberecké fórum, Liberec Dobiášovka 2013 500 000 
Oblastní charita Přerov Máme se kde setkávat  100 000 

ZŠ a MŠ, nám. 28. října 22, Brno Příspěvek na žáka ze sociálně 
znevýhodňujícího prostředí 90 000 

Petrov, občanské sdružení, Brno Zábrdovice Předškolní příprava v Dětském domě 
Zábrdovice 180 000 

OS Světlo Kadaň Zájmový klub Světlo 600 000 

Romodrom, Praha Romodrom pro děti - Centrum 
předškolního vzdělávání 2013 702 960 

KHER, o.s, Praha 7 
Inkluze nebolí! (Metodickou podporou 
pedagogů 1. a 2. stupně ZŠ k 
úspěšnému vzdělávání romských dětí) 184 500 

Oblastní charita Šluknov Předškolní klub Ambrela 470 000 

Šance pro Tebe o.s., Chrudim Předškolní příprava a včasná péče na 
Chrudimsku 500 000 

DUHOVKA, o.s., Ústí nad Labem Společně k úspěchu 300 000 

DROM, romské středisko Brno Environmentální výchova dětí ze 
sociálně vyloučené lokality města Brna 63 200 

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA, 
Kladno 

Předškolní příprava romských dětí ve 
vyloučené lokalitě 89 880 

Městská charita České Budějovice NZDM Srdíčko-Jiloro 480 438 
IQ Roma servis, o.s. Brno Brána ke vzdělání 150 000 
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Kostka Krásná Lípa Profesní orientace 2013 250 000 
Salesiánské středisko volného času Don Bosco, 
Ostrava Oratoř na ulici 130 000 

RomPraha, Praha 

Komplexní poradenství romským 
rodinám a vedení romských rodin 
s cílem zvýšení zapojenosti romských 
dětí do institucionální předškolní přípravy 438 968 

Děti a Rodina, Děčín Vzdělávací centrum Vilík 200 000 
Demokratická aliance Romů ČR, Valašské 
Meziříčí 

Podpora vzdělávání romských dětí 
a mládeže Centrem Avarde 150 000 

EUROTOPIA Opava o.p.s. Žijeme tu společně 85 000 
Dům dětí a mládeže Hranice  Se vzděláním dál 79 310 
Bunkr, o. s., Třinec Odpoledne nap(i)lno 190 000 
Romské středisko Hodonín Romské středisko Hodonín, o. s. 2013 200 000 

celkem 11 753 392 
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Příloha 11 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
a Integrovaný operační program 

a) Operační program lidské zdroje a zaměstnanost  

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost má ministerstvo práce 
a sociálních věcí (Odbor implementace fondů EU) jako zprostředkující subjekt na starosti 
administraci grantových a regionálních individuálních projektů Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 1 Adaptabilita, oblasti podpory, 1.2 Zvýšení adaptability 
zaměstnanců restrukturalizovaných podniků, v prioritních osách 2a a 2b Aktivní politiky trhu 
práce, oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti a v prioritní ose 3 Sociální 
integrace a rovné příležitosti, oblasti podpory 3.1 Podpora sociální integrace, 3.2 Podpora 
sociální integrace romských lokalit a 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu 
práce. Zlepšení postavení národnostních menšin v ČR na pracovním trhu se týká zejména 
prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, ostatní prioritní osy, které spravuje 
zprostředkující subjekt, se týkají situace národnostních menšin pouze nepřímo. 

- Individuální projekty v oblasti podpory 3.1 

Národnostní menšiny jsou v oblasti podpory 3.1 zpravidla jednou z několika podporovaných 
skupin, žádná výzva není přímo na národnostní menšiny zaměřena. 

V oblasti podpory 3.1 byly k 31. lednu 2013 realizovány 4 individuální projekty Ministerstva 
spravedlnosti (Probační a mediační služba) ve výši 70 mil. Kč. Projekty jsou zaměřené na 
systémovou podporu probačních programů, rozvoj nástrojů pro řešení kriminality mládeže, 
podporu a poradenství obětem trestné činnosti, práci s odsouzenými ve výkonu trestu před 
podmínečným propuštěním. Z uvedeného počtu došlo k řádnému ukončení 1 projektu v roce 
2013, ostatní 3 projekty pokračují v realizaci. 

U výzvy č. 5 zaměřené na podporu krajů při plánování a poskytování sociálních služeb, 
vzdělávání pracovníků a dalších procesů, která byla vyhlášena již v roce 2008, došlo v závěru 
roku 2013 k prodloužení realizace projektů do 31. října 2015. K 31. prosinci 2013 podalo 
nové projekty 6 krajů, celková výše podpořených projektů činí 6 746 194 000,- Kč. 

V začátku roku byla vyhlášena nová výzva A9 zaměřená na podporu krajů při plánování 
sociálních služeb, vzdělávání pracovníků a dalších procesů. Celková alokace dané výzvy je 
stanovena ve výši 350 mil. Kč. V roce 2013 bylo podáno celkem 12 projektů v hodnotě 
109 573 705,- Kč. 

- Grantové projekty v oblasti podpory 3.1 

Od roku 2008 došlo k vyhlášení 12 výzev. V roce 2012 byly vyhlášeny 2 výzvy, které se 
okrajově týkaly národnostních menšin. V roce 2013 nebyla vyhlášena žádná nová výzva 
tematicky zaměřena na oblast národnostních menšin. 

Výzva č. 86 na podporu sociálních služeb a dalších aktivit, které vedou k sociálnímu 
začleňování a výzva č. 97 na podporu zavádění, realizace a vyhodnocování procesu 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na místní úrovni. V obou případech byla 
velká poptávka ze stran žadatelů a alokované částky na tyto výzvy byly téměř rozděleny 
(u výzvy č. 86 bylo dokonce v průběhu hodnotícího procesu požádáno o navýšení alokace na 
dvojnásobek původní částky). 

Ve výzvě č. 86 bylo podpořeno 60 projektů v celkové výši 262 396 534,22 Kč. Ve výzvě 
č. 97 bylo podpořeno celkem 33 projektů v celkové výši 61 049 972,34 Kč. U obou výše 
uvedených výzev probíhala v roce 2013 realizace podpořených projektů. 
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Specifická je také podpora sociální ekonomiky, díky níž vznikají nové subjekty působící 
v této oblasti a jsou vytvářena pracovní místa pro znevýhodněné skupiny. V roce 2013 došlo 
k opětovnému navýšení alokace na tuto oblast, výsledná alokace činila v roce 2013 téměř 418, 
3 mil. Kč. Žádosti o podporu bylo možné podávat do 31. října 2013, poslední kolo 
výběrového procesu probíhalo v lednu 2014. V rámci této výzvy (č. 30) bylo ke konci roku 
2013 (včetně posledního kola výběru projektů v lednu 2014) podpořeno celkem 17 projektů, 
které pracují výhradně nebo částečně s cílovou skupinou příslušníci sociálně vyloučených 
romských komunit/lokalit. 

- Individuální projekty v oblasti podpory 3.2 

Výzva č. 15 byla ukončena, realizace projektů stále v roce 2013 probíhá. Bylo podpořeno 
celkem 11 projektů, ve výši 270 044 660,- Kč. V roce 2013 byla vyhlášena výzva B4 pro 
kraje, výše alokace činí 105 mil. Kč). K 31. prosinci 2013 byly podpořeny 4 projekty ve výši 
89 908 309,- Kč. 

V roce 2013 byl řádně ukončen projekt Úřadu vlády, který realizovala Agentura pro sociální 
začleňování v romských lokalitách. Skutečné čerpání projektu bylo ve výši 39 447 692,- Kč. 
Projekt výrazně podpořil vznik místních partnerství při přípravě a realizaci intervencí 
ve vyloučených lokalitách. V rámci projektu je průběžně mapována a vyhodnocována situace 
v jednotlivých lokalitách a dopady realizovaných intervencí. Projekt je koncipován jako nástroj 
pro ověření všech potenciálních řešení na lokální a centrální úrovni v oblasti sociálního 
začleňování a produkuje metodiku státní politiky sociálního začleňování v romských, respektive 
vyloučených lokalitách. Od 1. ledna 2013 začal běžet nový navazující projekt ve výši 
51 368 256,- Kč. Komplexnost a provázanost všech aktivit potřebných pro posílení integrace 
romských lokalit v problematických oblastech je podpořena i ve výzvě č. 55 (IP obcí), kdy 
prostřednictvím této výzvy dochází k propojení obou operačních programů (spojení investiční 
a neinvestiční podpory). Celková alokace výzvy je 250 mil. Kč. K 31. prosinci 2013 je podpořeno 
celkem 19 projektových žádostí v celkové výši 239 579 883,- Kč. Podporované aktivity/činnosti 
jsou zejména směřovány na podporu poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením 
na návrat osob zpět do společnosti, na trh práce nebo udržení se na trhu práce či k přístupu ke 
službám umožňujícím návrat na trh práce. A dále podpora dalších činností a aktivit umožňující 
prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc příslušníkům sociálně vyloučených romských 
komunit/lokalit. 

- Grantové projekty v oblasti podpory 3.2 

V červenci 2008 došlo k vyhlášení průběžné (kolové) výzvy č. 19. Celkem proběhlo 13 kol 
hodnocení podaných projektů. K 31. listopadu 2011 došlo k uzavření této výzvy. Důvodem bylo 
vyčerpání stanovené alokace. Z celkového počtu 324 podaných žádostí bylo 76 projektů 
schváleno k realizaci. Celková přidělená částka na realizované projekty ve výzvě č. 19 je 
458 146 434,41 Kč. Také v roce 2013 probíhala realizace podpořených projektů. 

Schválené projekty usilují zejména o zajištění komplexního přístupu k cílové skupině, a to jak 
rozsahem působení, který zahrnuje kromě účastníka projektu také sociální práci s jeho rodinou 
a případné zapojení dalších subjektů, tak velkou šíří spektra poskytovaných intervencí. 
Komplexní přístup v projektech umožňuje lépe snižovat dopady kumulace handicapů, která se 
u cílové skupiny objevuje a brání jejich uplatnění na trhu práce. Vzhledem ke specifickým 
problémům cílové skupiny jsou intervence často orientovány také na vzdělávání v oblasti finanční 
gramotnosti, prevenci kriminality a sociálně aktivizační služby. Dalším specifikem pro vyloučené 
lokality je široké uplatňování terénní sociální práce a poskytování služeb v místě bydliště. 

V roce 2013 byla vyhlášena výzva č. A8. Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování 
příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištění dostupnosti, kvality a kontroly 
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služeb, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání a v přístupu 
k investiční podpoře. 

Příjem projektů probíhal v období od 13. února 2013 do 31. října 2013, celková alokace výzvy 
činila 50 mil. Kč. I přes opakované konzultace projektových záměrů nebyl o výzvu takový zájem, 
jak bylo predikováno, ve výsledku došlo k podpoře pouze 4 projektů v celkové výši 13,2 mil. Kč. 

○ Popis zaměření jednotlivých oblastí podpory 

- Oblast podpory 3.1 

Oblast podpory se zaměřuje na podporu začleňování sociálně vyloučených osob nebo osob 
ohrožených sociálním vyloučením s cílem jejich návratu do společnosti a na trh práce. Podpora 
se zaměří především na poskytování sociálních služeb a tvorbu a realizaci sociálně 
preventivních programů pro cílové skupiny osob, dále na podporu zvyšování odborné a profesní 
kvalifikace pracovníků v sociální oblasti a na podporu procesů řízení a managementu organizací 
a subjektů poskytujících služby, především při vstupu do podnikatelského prostředí s cílem 
posílení možností integrace cílových skupin. Oblast podpory se také zaměří na podporu 
systémových a národních aktivit v oblasti poskytování služeb zaměřených na sociální integraci. 

Specifické cíle podpory: 

� Přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených ze společnosti 
a z trhu práce. 

� Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb. 

� Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality. 

� Podpora systémových aktivit v systému sociálních služeb především ve vztahu k zákonu 
o sociálních službách, souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb. 

� Posílení managementu a řízení subjektů a organizací poskytujících služby pro cílové 
skupiny nebo podporujících poskytování sociálních služeb. 

V oblasti podpory 3.1 jsou z hlediska národnostních menšin stěžejní grantové výzvy 
zaměřené na podporu sociální integrace a sociálních služeb (výzvy č. 21, 43, 67, 86). Projekty 
z výzvy č. 21 již skončily svoji realizaci. Postupně jsou ukončovány projekty ve výzvě č. 43. 
V současnosti jsou v realizaci především projekty výzev č. 67 a 86. Jednou z cílových skupin 
byla ve výzvě uvedena cílová skupina etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního 
prostředí mimo aktivity zaměřené na příslušníky sociálně vyloučených romských komunit/ 
lokalit, kterým je věnována samostatná oblast podpory 3.2, a etnické a národnostní menšiny, 
které dlouhodobě žijí na území ČR. Žadatelé zde mohli žádat finance na aktivity směřující 
k prevenci sociálního vyloučení nebo na přímou podporu dané cílové skupiny se zaměřením 
na trh práce. Ze 109 realizovaných projektů ani jeden z projektů není přímo zaměřen 
na národnostní menšiny. 19 projektů v realizaci je zaměřeno na podporu cizinců legálně 
pobývajících na území ČR déle než jeden rok.  

V individuálních projektech krajů zaměřených na podporu vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, 
uživatelů v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování, podporu sociálních služeb a dalších 
nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin a procesů poskytování sociálních 
služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni jsou cílovými skupinami také 
etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti. Předložené 
projekty se na tyto cílové skupiny primárně nezaměřují. 

- Oblast podpory 3.2 

Sociálně vyloučené romské komunity jsou označovány za skupinu nejvíce ohroženou riziky 
provázejícími sociální vyloučení. Cílem této oblasti podpory je především intenzivní podpora 
a rozvoj stávajících i nových sociálně preventivních programů a sociálních služeb 
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realizovaných v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách. Podpora je 
směřována na přímou podporu jednotlivců v procesu sociálního začleňování, na vzdělávání 
subjektů působících v dané oblasti, ale i na samotné vzdělávání cílové skupiny. 
Nezanedbatelná oblast podpory bude také směřována na změnu negativního přístupu a postoje 
veřejnosti a na změnu veřejného mínění majoritní společnosti proti sociálně vyloučeným 
romským komunitám. Podporované aktivity budou významně doplňovány jednotnou 
systémovou podporou z národní úrovně. 

Specifické cíle podpory: 

� Přímá podpora příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, kterým je omezen 
přístup ke službám a na trh práce. 

� Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb směřujících k integraci 
příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, včetně podpory v přístupu  
k investiční podpoře. 

� Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality. 

� Podpora systémových aktivit systému sociálních služeb pro příslušníky sociálně 
vyloučených romských komunit, především ve vztahu k zákonu o sociálních službách, 
souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb, včetně podpory 
evaluace efektivnosti služeb. 

� Posílení kapacity a řízení subjektů a organizací poskytujících nebo podporujících 
poskytování služeb směřujících k integraci příslušníků sociálně vyloučených romských 
komunit, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni. 

V oblasti podpory 3.2 je stěžejní grantová výzva č. 19. Výzva je zaměřena na podporu 
vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb působících v oblasti sociální 
integrace příslušníků romských lokalit, dále pak na podporu sociálních služeb a dalších 
nástrojů ve prospěch sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených romských 
komunit/lokalit a v neposlední řadě na podporu procesů poskytování sociálních služeb, včetně 
podpory partnerství na místní a regionální úrovni.  

- Příklady předložených projektů:  

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00016 

Žadatel: Sdružení Romano jasnica Název projektu: Poradenské informační centrum Trmice 

Stručný obsah projektu:  

Sdružení Romano jasnica působí v Trmicích, kde poskytuje odborné sociální poradenství, 
terénní program a volnočasové aktivity pro děti a mládež. Hlavním cílem projektu byla 
podpora sociálně vyloučených Romů ke vstupu, návratu, či zlepšení jejich pozice na trhu 
práce. Klíčovým prvkem této podpory byli osoby, které vykonávali práci asistenta pro 
vyhledávání zaměstnání v cílové skupině. Tento projekt spočíval v zachování sociálních 
služeb, které poskytuje Poradenské informační centrum Trmice a jejich propojení 
s „personální asistencí“, která si kladla za cíl stát se prostředníkem mezi poskytovateli 
pracovních míst a uchazečem o zaměstnání. Tento systém v sobě zahrnoval součinnost tří 
služeb: odborné sociální poradenství, terénní program, asistované umísťování uchazečů 
o zaměstnání. Přínosem projektu byl komplexní přístup k řešení sociálně vyloučeného 
obyvatelstva v rámci nezaměstnanosti a nízké zaměstnatelnosti (nízká vzdělanost, 
kvalifikace). A zvýšení motivace k zaměstnání, vzdělávání a získávání dovedností potřebných 
na trhu práce a sociální integrace. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/55.00004 

Žadatel: Ostrava - Kunčičky Název projektu: Provoz nízkoprahového a poradenského centra 
v Ostravě - Kunčičkách 
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Stručný obsah projektu:  

Záměrem projektu je vybudování nového centra. V novém centru by mělo vzniknout zázemí, 
kde budou poskytovány sociální služby odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi. Obě sociální služby, zaměřené na sociální problematiku obyvatel 
sociálně vyloučené lokality, budou poskytovány v ambulantní i terénní formě. Součástí bude 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož provoz bude zajištěn samostatným projektem 
provozovatele nízkoprahového zařízení. Cílem je pomocí realizovaných služeb podpořit 
sociálně znevýhodněné osoby v rozvoji sociálních dovedností a kompetencí tak, aby dokázali 
řešit své problémy a pomocí volnočasových, osvětových a vzdělávacích aktivit vytvořit 
prostředí, jež bude působit jako prevence špatných životních strategií. 

- Oblast podpory 3.3 

Jedná se o projekty s cílovou skupinou „Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního 
prostředí“, které se zaměřují převážně na romskou menšinu, jejichž cílem je řešit sociální 
vyloučení s ohledem na trh práce a cílem je nalézt dané skupině pracovní uplatnění, nejde 
o kulturní podporu menšin. Některé z projektů jsou však zároveň cíleny i na jiné skupiny, 
kterých je v oblasti podpory 3.3 celkem 11. Členové menšin se naopak účastní projektů 
zaměřených i na jiné cílové skupiny, např. fyzické osoby starší 50 let, osoby do 25 let věku 
a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace a osoby se zdravotním 
postižením. 

oblast podpory 3.3 počet 
projektů 

souhrnná výše dotací za projekty v příslušné 

výzvě (Kč) 

1. výzva 31 (v roce 2013 již ukončené) 4 17 064 978,80 
2. výzva 56 (v roce 2013 již ukončené) 6 33 184 890,65 
3. výzva 68 8 40 421 759,12 
4. výzva 75 7 37 880 462,78 
5. výzva 96 18 95 779 339,69 
celkem realizovaných projektů (ukončených i stále v realizaci) 43 224 331 431,04 

b) Integrovaný operační program 

Odbor implementace fondů EU je zprostředkujícím subjektem Integrovaného operačního 
programu zaměřeného mimo jiné na podporu sociální integrace a zlepšování infrastruktury 
pro oblast sociálních služeb. Tato podpora je realizována prostřednictvím oblasti intervence 3.1 
Služby v oblasti sociální integrace (dále OI 3.1) a jejich aktivit b) a c), zaměřených na: aktivita b) 
investiční podporu při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků 
nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti 
(dále 3.1 b) a aktivita c) investiční podporu poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům 
a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky (dále 3.1 c).  

- Aktivita 3.1 b) 

Specifický cíl podpory: 

� Zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských 
lokalitách, které umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce. 

Aktivita 3.1b je zaměřena na vytvoření zázemí nových, rozšiřujících se a inovujících se 
vybraných sociálních služeb a na ně navázaných fakultativních činností, jejichž posláním je 
návrat uživatelů těchto služeb na trh práce a do společnosti. Tato investiční podpora je 
provázána s výzvami č. 55 OP LZZ a od 20. února 2013 i výzva A8 OP LZZ, které mají 
zajistit financování neinvestičních výdajů zejména v provozní části investičních projektů. 
V rámci aktivity byla dne 30. září 2009 otevřena výzva číslo 3 OI 3.1 IOP s kontinuálním 
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příjmem projektů, který probíhal až do uzavření výzvy dne 28. února 2011. K uzavření výzvy 
došlo na základě revize hodnotícího systému (změna hodnotících kritérií a zrušení hodnotící 
komise) a nutnosti reflektovat nízký počet předložených projektů rozšířením absorpční 
kapacity výzvy a nastavení nových podmínek výzvy.  

Do výzvy č. 3 OI 3.1 bylo předloženo celkem 29 projektů, z nichž bylo 13 projektů 
schváleno. Ze schválených projektů byla u 12 zahájena realizace, z nich je již 9 ukončeno a tři 
jsou dosud realizovány. Celkové aktuální způsobilé výdaje těchto 12 projektů činí 
100 922 293,- Kč.  

Výzva č. 3 OI 3.1 byla z hlediska územního zaměření podpory určena pouze pro vybrané 
lokality ČR, což bylo v kontextu absorpční kapacity limitující. Na základě výše uvedených 
změn došlo dne 31. května 2011 k vyhlášení nové výzvy č. 6 OI 3.1, která zvýšila absorpční 
potenciál rozšířením území podpory na všechny vyloučené lokality v České republice mimo 
území hl. m. Prahy a zohlednila všechny nezbytné úpravy podmínek výzvy. Do výzvy č. 6 OI 
3.1 je možné podávat projekty kontinuálně od vyhlášení do 30. června 2013, kdy je plánováno 
její ukončení. Alokovaný objem prostředků činí 260 433 287,- Kč.  

Do výzvy č. 6 OI 3.1 bylo do konce roku 2013 předloženo 44 projektů s celkovými nároky 
558 201 598,01 Kč. Do konce roku 2013 bylo podpořeno 24 projektů s celkovými 
způsobilými výdaji 306 880 000,- Kč. V roce 2013 bylo předloženo 13 projektů s celkovými 
způsobilými výdaji 159 475 975,27,- Kč, které nebyly doposud schváleny. Z důvodu 
nedostatku volných finančních prostředků v aktivitě b) došlo k ukončení přípravy 
projektového zásobníku a žádný z těchto projektů proto nebude podpořen. U všech 
schválených projektů byla do konce roku 2013 zahájena realizace. 5 projektů bylo již 
ukončeno a 15 je doposud realizováno. Celkové aktuální výdaje těchto 20 projektů činí 
235 260 641,- Kč. 

Výzva č. 6: 

Minimální výše podpory na jeden projekt: 500 000,- Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 000 000,- Kč. 

Výše podpory projektu v IOP 3.1b může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. 

Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků strukturálních fondů 
a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu. 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. června 2015, popř. po schválení 
prodloužení ŘO IOP do 30. listopadu 2015. 

- Příklady předložených projektů:  

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.00/06.08143 

 Žadatel: Statutární město Chomutov Název projektu: Sociální centrum Kamínek 
v Chomutově – rekonstrukce a vybavení 

Stručný obsah projektu: Cílem projektu je vytvoření zázemí pro 2 nově poskytované sociální 
služby: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (SAS), včetně fakultativních činností, v sociálně vyloučené lokalitě sídliště 
Kamenná v Chomutově. Pro tyto účely byl vybrán nevyužívaný areál pavilonů bývalého 
Ústavu sociální péče, který byl komplexně zrekonstruován a vybaven. Rekonstrukcí 
jednotlivých objektů došlo k novému dispozičnímu uspořádání, které umožňuje jejich funkční 
využití. Projekt rovněž zahrnoval úpravy bezprostředního okolí a venkovní zeleně, včetně 
osazení mobiliáře a úpravy terénu, kde budou instalovány venkovní posilovací prvky. Díky 
umístění Sociálního centra Kamínek přímo do lokality Kamenná, která vykazuje v největší 
míře nepříznivé znaky sociálního vyloučení, jsou nabízené služby dostupné, jsou poskytovány 
v odpovídajícím prostředí a za využití kvalitních pomůcek a vybavení. 
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Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.1.00/06.08080 

Žadatel: Obec Obrnice Název projektu: Šance pro komunitní život v Obrnicích I. - rovné 
příležitosti pro dospělé a rodiny 

Stručný obsah projektu: Projekt je součástí obecnějšího projektového konceptu Šance pro 
komunitní život v Obrnicích, jehož účelem je komplexní zavedení sociálních služeb 
zaměřených na obyvatele sociálně vyloučené lokality Velké a Malé sídliště v Obrnicích. 
Dlouhodobým cílem projektu je bezproblémové občanské soužití a aktivní komunitní život 
v obci respektující rovné příležitosti. V projektu Šance pro komunitní život I byla 
rekonstruována a vybavena 2 nová zařízení: kancelář programu Spolu v ulicích sloužící jako 
zázemí pro terénní programy a doprovodné pracovní a finanční poradenství, rodinné centrum 
Olivín poskytující sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS). Projekt tak reaguje 
na dlouhodobou nedostupnost sociálních služeb v lokalitě a absenci podpůrných aktivit 
zaměřených na sociálně vyloučené občany. 

- Aktivita 3.1 c) 

Specifický cíl 3.1c):  

Zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském 
prostředí včetně jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb.  

Z původní výzvy č. 1 OI 3.1 vyhlášené dne 10. dubna 2009 a uzavřené dne 1. dubna 2011 
bylo možné financovat investiční výdaje na rozvoj sociálního podnikání, jehož součástí bylo 
mimo jiné zaměstnávání znevýhodněných cílových osob. Mezi cílovými skupinami byly také 
etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí a cizinci. Ve výzvě 
č. 1 bylo podpořeno celkem 6 projektů, které se zaměřily na podporu zaměstnávání etnických 
a národnostních menšin (případně cizinců) v celkovém objemu 10 227 895,- Kč. 

Po uzavření výzvy č. 1 OI 3.1 došlo k otevření nové výzvy č. 8 OI 3.1, která přestože vycházela 
z předchozí výzvy č. 1, nepřebírala veškeré původní výzvou stanovené podmínky. V případě 
cílových skupin etnické a národnostní menšiny a cizinci došlo v nové výzvě č. 8 k nahrazení 
těchto cílových skupin skupinami: osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 
rok vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR a další nespecifikované sociálně 
vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby, které byly bezprostředně (tj. max. 
3 měsíce před nástupem do zaměstnání) či jsou uživateli registrované sociální služby podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Příjem projektových žádostí probíhal do 6. května 2013. V roce 2013 bylo výběrovými 
komisemi odsouhlaseno celkem 14 projektů, z nichž 3 do konce roku od realizace odstoupily. 
Podpořeno tak bylo 11 projektů v celkové výši 37 614 773,- Kč. Z těchto podpořených 
projektů je 6 (výše dotace všech šesti projektů je 20 888 185,- Kč) výhradně či částečně 
zaměřeno na práci s cílovými skupinami osob dlouhodobě nezaměstnaných, dalších 
nespecifikovaných sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob, které 
byly či jsou uživateli registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, do kterých spadají mimo jiné příslušníci sociálně 
vyloučených romských komunit/lokalit.  

Výzva č. 8: 

Minimální výše podpory na jeden projekt: 300 000,- Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt: 4 901 800,- Kč, resp. 200 000 € na jednoho 
příjemce.90 

                                                 
90 Pro přepočet byl použit kurs 24,509 Kč/EUR ECB. 
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Maximální výše podpory je do výše 80% způsobilých výdajů projektu, přičemž tyto 
prostředky budou hrazeny z 85% ze strukturálních fondů (ERDF – Evropský fond pro 
regionální rozvoj) a z 15% ze státního rozpočtu ČR.  

Příjemce zajišťuje minimálně 20% způsobilých výdajů projektu z vlastních (jiných) zdrojů. 
Maximální výše podpory je vymezená limitem de minimis. 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. listopadu 2015. 

- Příklad předloženého projektu:  

Registrační číslo: CZ.1.06/3.1.02/08.08359 

Žadatel: Zahradní centrum Strakovo s.r.o. Název projektu: Strakovo zahradnictví - sociální firma 

Stručný obsah projektu: Cílovou skupinou projektu jsou osoby sociálně vyloučené, resp. 
sociálním vyloučením ohrožené, konkrétně se jedná o osoby dlouhodobě nezaměstnané, 
evidované déle než 1 rok na úřadu práce v evidenci uchazečů o zaměstnání. Hlavním cílem 
sociální firmy Zahradní centrum Strakovo s.r.o. je zahájením nové podnikatelské aktivity 
přispět k místnímu rozvoji Mikroregionu Bystřicko prostřednictvím vytvoření tří dlouhodobě 
udržitelných nových pracovních míst (z toho dvou pro osoby znevýhodněné na trhu práce), 
posílení sociální soudržnosti a podpoření rovných příležitostí, postupné revitalizace 
zanedbaného areálu v centru Bystřice nad Pernštejnem a zvýšení ekonomické aktivity 
regionu. Pro účely projektu bude nově postaven objekt prodejny a zahradního pavilonu na 
dlouhodobě nevyužívaném pozemku bývalého zahradnictví, budou obnoveny zchátralé 
skleníky a provedeny úpravy okolních ploch. Hlavním předmětem podnikání zahradního 
centra bude nákup a prodej dřevin, stromů, semen a nářadí. Podpůrnou činností bude 
květinové a floristické studio a jako doplňková aktivita zde budou pořádány zájmové kroužky 
aranžování a floristiky pro děti a mládež.  
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Příloha 12 
Reflexe národnostních menšin 

Tato příloha je tvořena výlučně texty zástupců národnostních menšin. Ty nejsou z věcného 
hlediska korigovány, ve výjimečných případech k nim je přičiněna poznámka pod čarou. 
Jednotliví autoři jsou jmenovitě uvedeni v poznámkách pod čarou. 

- Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich vzájemnou spolupráci, 
způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob financování jejich činnosti atd.). 

BĚLORUSKÁ MENŠINA
91 

Činnost běloruských organizací se zaměřuje zejména na udržování běloruských tradic. 
Pořádají např. oslavy lidových svátků určených nejenom pro Bělorusy, žijící v Čechách, ale 
i pro širokou veřejnost, aby také ta se seznámila s běloruskou kulturou. Menšina hodnotí 
kladně vzájemnou spolupráci a komunikaci v rámci menšinových společenství. Financování 
činnosti běloruské menšiny je z vlastních soukromých prostředků některých členů menšiny. 

BULHARSKÁ MENŠINA
92 

V roce 2013 v rámci bulharské menšiny na území ČR vyvíjely činnost tyto organizace: 

○ Bulharská kulturně osvětová organizace sv. Cyril a Metoděje, Praha 

○ Občanské sdružení Vazraždane, Praha 

○ Občanské sdružení Zaedno, Praha 

○ Bulharské kulturně osvětové sdružení, Brno 

○ Občanské sdružení Pirin, Brno 

○ Bulharský kulturně osvětový klub Ostrava 

V roce 2013 vycházely na území ČR tři časopisy bulharské menšiny: časopis Balgari (vydává 
sdružení Vazraždane), časopis Roden glas (vydává Bulharský kulturně osvětový klub Praha) 
a časopis pro děti Kamarádi (vydává sdružení Zaedno). Hlavními zdroji finančních prostředků na 
vydávání všech časopisů jsou ministerstvo kultury a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Časopis Balgari vychází od roku 2001, od začlenění bulharské menšiny do Rady. Jeho cílem je 
odpovídat potřebám příslušníků bulharské menšiny v ČR, s demokratickými názory na literaturu, 
kulturu, politiku, žurnalistiku a média. Časopis se distribuuje formou předplatného v Praze, Brně, 
Ostravě, Ústí nad Labem, Plzni, Mostě, Děčíně a Kladně (Česká pošta). Posílá se i Bulharské 
škole v Praze, Bulharskému velvyslanectví a Univerzitě Karlově. V roce 2013 vyšlo 6 čísel (cena 
30,- Kč/ks, dvojčíslo 60,- K/ks; náklad 600 ks/číslo). Časopis Kamarádi je určen pro děti 
z menšin a národnostně smíšených rodin. Časopis je multijazyčný a srozumitelný pro více 
jazykových skupin. Je určen dětem na I. stupni ZŠ. Jeho cílem je mj. předat dětem znalosti 
o jejich národní kultuře a podpořit výuku menšinových jazyků. Časopis je distribuován 
zdarma. Hlavním tématem loňských Kamarádů byla mnohojazyčnost. V roce 2013 byla 
distribuovaná 4 čísla časopisu a 1 příloha.93  

                                                 
91 Text zpracoval George Stankevich, bývalý host v Radě. 
92 Text zpracovala Světlana Lazarova, členka Rady; od některých organizací se nepodařilo získat informace. 
93 www.kamaradi.zaedno.org 
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Skoro všechna sdružení na území ČR jsou aktivní a většina z nich navzájem komunikuje. 
Zaedno má internetovou stránku s archivem a udržuje facebookovou stránku Balgari v Praga, 
kde probíhají různorodé diskuse a výměna informací.94  

Na financování kulturních a dalších aktivit bulharské menšiny se v roce 2012 výrazně 
podílely ministerstvo kultury, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hl. m. 
Prahy, Magistrát města Brno. 

Bulharský kulturně osvětový klub Ostrava je kompaktní, sjednocený, má svou vlastní budovu, 
kde působí a sám finančně zabezpečuje klubovou činnost. Poskytuje každoročně finanční 
pomoc na kulturně-osvětovou činnost bulharským klubům v Ústí/n. Labem a Mostu (30 000,- 
Kč, Plzeň 26 000,- Kč). Folklorní soubor při sdružení Zaedno působil v roce 2013 velmi 
intenzivně, podařilo se mu za podpory ministerstva kultury zakoupit nové kroje. V rámci 
sdružení Pirin působí i nadále stejnojmenný tanečný soubor. V roce 2013 prezentoval již po 
čtvrté bulharskou menšinu na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. Některé 
organizace, jako např. sdružení Pirin z Brna, Zaedno z Prahy, Vazraždane z Prahy se v roce 
2013 aktivně zúčastňovaly kulturního života, ale také prezentovaly bulharskou menšinu na 
četných akcích městského, krajského i celorepublikového charakteru. Činnost sdružení je 
zaměřena na uchování bulharské kultury a její prezentaci před českou veřejností. 

CHORVATSKÁ MENŠINA
95 

Zastřešující organizací zastupující zájmy chorvatské menšiny v ČR je Sdružení občanů 
chorvatské národnosti. Organizace pořádá akce pro příslušníky menšiny, ale i veřejnost. 
Pečuje o zachování tradic a kultury Moravských Chorvatů a snaží se navazovat kontakty 
s organizacemi podobného zaměření, především v ČR, Chorvatsku, Německu, Rakousku, na 
Slovensku a v Maďarsku. Další neméně důležitou činností je práce na přípravách muzea 
moravských Chorvatů v Jevišovce. 

Další organizací podílející se na činnosti menšiny je organizace Moravští Chorvaté, členové 
sdružení spolupracovali na několika projektech se Sdružením občanů chorvatské národnosti. 

Organizace prochází postupným vývojem a daří se zapojovat do činnosti mladší generace, což 
se projevuje kvalitnějšími akcemi a také jejich množstvím.  

MAĎARSKÁ MENŠINA
96 

Maďarskou menšinu i v roce 2013 reprezentovaly stejné organizace jako v roce předchozím, 
a to: Svaz Maďarů žijících v českých zemích, politicko-občanské hnutí Coexistentia-Soužití – 
Maďarská sekce, Česko-maďarská obchodní komora, Spolek maďarských lékařů v ČR, 
Společnost Artura Görgeyho, Nadace Rákóczi, Spolek Iglice v Praze a pražský spolek 
Maďarské reformované církve. 

Kromě těchto organizací stále aktivně působí dva maďarské studentské spolky: Spolek Endre 
Adyho v Praze (AED) a Spolek Ference Kazinczyho (KAFEDIK) v Brně. Tyto spolky sdružují 
vysokoškolské studenty maďarské národnosti v uvedených městech. Ve většině případů se 
jedná o občany Slovenské republiky. Tyto spolky aktivně spolupracují s ostatními 
maďarskými organizacemi.  

Největší organizací zůstává nadále Svaz Maďarů, který má šest základních organizací: OJ 
Praha, OJ Ostrava a Olomouc, OJ Brno, OJ Teplice, OJ Plzeň a OJ Lovosice. Vlastní největší 
členskou základnu. Svou činností se ze všech organizací nejpodstatněji podílí na prezentaci 

                                                 
94 http://www.zaedno.org/;  
95 Text zpracoval Ing. et Ing. Jan Kopřiva, předseda Sdružení občanů chorvatské národnosti. 
96 Text zpracovaly Anna Rákoczi, v roce 2013 členka Rady, a Eva Farkas, Svaz Maďarů žijících v českých zemích. 
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maďarské kultury. Nutno ale opět poznamenat, že členská základna všech maďarských 
organizací se značně překrývá a na uspořádaných akcích se zúčastňují podle charakteru akce 
i jiné spolky. Spolupráce organizací je na velmi dobré úrovni. 

Komunikačním jazykem v rámci organizací je maďarština. Znalost češtiny je v maďarské komunitě 
samozřejmá, s úřady se běžně komunikuje česky, nikdy se nevyskytly komunikační problémy.  

Ke zlepšení součinnosti výrazně přispívá časopis Prágai Tükör (Pražské zrcadlo). Jedná se 
o jediný časopis v ČR vydávaný v maďarštině. Ze strany čtenářů je velký zájem o tento časopis. 

NĚMECKÁ MENŠINA 
97 

Německá menšina je organizována ve dvou organizacích, Shromáždění Němců v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku (SN) a v Kulturním sdružení občanů německé národnosti ČR (KSONN). 

SN je střešní organizací 22 svazů a 15 setkávacích středisek, které působí v celé České 
republice. Vrcholným orgánem SN je tzv. Delegátní konference neboli Zemské shromáždění, 
jež se dle platných stanov svolává dvakrát do roka. Konferenci tvoří jednotliví zástupci 
německých občanských sdružení, podle předem stanoveného klíče. Delegáti jsou ve svých 
domovských organizacích voleni valnou hromadou na příslušné volební období. Počet 
delegátů je dán dle stanoveného klíče, předem schváleného Zemským shromážděním. 
V současné době čítá Zemské shromáždění 51 delegátů. Tito volí Prezídium SN a dále 
prezidenta/prezidentku SN. Volební období je tříleté. Poslední řádné volby proběhly v říjnu 
2013. Prezídium má 7 členů. Statutární zástupce SN je prezident SN. Seskupené svazy SN 
vykazují více než 6000 organizovaných členů.  

SN je zřizovatelem dvou Obecně prospěšných společností, a sice Bohemia Troppau a Busow. 
První z nich se zabývá ekonomicko-hospodářskou činností a podporuje podnikání v řadách 
německé menšiny v ČR. Busow je společnost sociálně zaměřená a zabývá se zejména 
projekty v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit pro mládež a seniory, především 
příslušníků německé menšiny v ČR. SN je zřizovatelem gymnázia Thomase Manna 
a Základní školy česko-německého porozumění v Praze. SN je vydavatelem periodika 
Landeszeitung, v současnosti jediného celostátního periodika německé menšiny na území ČR.  

Komunikace s předsedkyní KSONN je na dobré úrovni.  

Spolupráci mezi jednotlivými svazy, které SN zastřešuje, lze považovat za velmi přátelskou, 
přínosnou a efektivní.  

Financování činnosti má následující strukturu: 

- Provozní a personální náklady  
Financování 15 Kulturně setkávacích středisek je v současné době zajištěno převážně státními 
dotacemi Německé spolkové republiky. Příděl dotací je realizován přes Německé 
velvyslanectví v Praze. SN rozděluje finanční prostředky přímo svazům, kontrolu vyúčtování 
a komunikaci se svazy.  

- Programové náklady-projekty 
Financování projektů je zajišťováno z různých pramenů. Jednak přes dotace Ministerstva 
vnitra NSR a Ministerstva kultury ČR a dále pak různými institucemi, fondy apod. 
Významnou institucí stran financování je Česko-Německý fond budoucnosti.  

Činnost KSONN se odehrává především ve 20 základních organizacích v pohraničí. Přesto, že 
členská základna je ve velmi vysokém věku, scházejí se členové pravidelně ke kulturním 
a společenským akcím. Akce se převážně odehrávají v místě základní organizace, jejíž 
předsednictvo je většinou ve spolupráci s obcí a jinými místními organizacemi pořádají. 
Financování KSONN v roce 2013 se děje prostřednictvím dotace ministerstva kultury, dotace 
                                                 
97 Text zpracovali Martin Dzingel a Irena Nováková, členové Rady v roce 2013. 
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Magistrátu hl. m. Prahy, některých obcí, kde působí ZO (projektová činnost - velvyslanectví 
SRN). Vzájemná spolupráce se SN je dobrá.  

POLSKÁ MENŠINA 
98 

V roce 2013 působilo v ČR 32 polských spolků, z nichž 31 je sdružených v Kongresu Poláků 
v ČR. Jedná se o 29 tradičních organizací a dvě místní skupiny, které se k němu přihlásily 
(Cieszyńkie Towarzystwo Fotograficzne, Harcerstwo Polskie w RC, Klub Polski w Pradze, 
Klub Kultury, Koło Polskich Kombatantów, Macierz Szkolna w RC, Polski Związek Byłych 
Więźniów Politycznych (dočasně pozastavena činnost), Polski Związek Kulturalno - 
Oświatowy (dále PZKO), Polskie Towarzystwo Medyczne, Polskie Towarzystwo Artystyczne 
„Ars Musica“ , Polskie Towarzystwo Śpiewacze Collegium Canticorum, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno Sportowe „Beskid Śląski“ , Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Stowarzyszenie 
Osób Pracujących i Uczących się za Granicą (dočasně pozastavena činnost), Stowarzyszenie 
Szkoła Polonijna w Pradze, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Emerytów 
Polskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, 
StowarzyszenieArtystów i plastyków, Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich, Zaolziańskie 
Towarzystwo Fotograficzne, Zrzeszenie Literatów Polskich, Zrzeszenie Śpiewaczo-muzyczne 
Przyjaźń, Klub „Polonus“ w Brnie, Towarzystwo Avion, Stowarzyszenie Kurier Praski, 
Twarzystwo Beskidzkich Kucharzy, Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. Franciszka 
Żwirki i Stanisława Wigury, MK PZKO Karwina-Nowe Miasto (místní skupina), Macierz 
Szkolna w Wędryni - místní skupina). Mimo jeho struktury stojí jediné polské občanské 
sdružení Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. 

V rámci Kongresu Poláků v ČR pracuje neformální skupina Klub Stypendystów Fundacji 
Semper Polonia, v rámci PZKO Sekcja Akademicka „Jedność” . Jedná se o neformální 
sdružení akademické mládeže studující v Polsku a ČR. 

Výkonným orgánem Kongresu Poláků je Rada Kongresu Poláků. Organizace reprezentuje 
společné zájmy všech organizací a jiných menšinových iniciativ. Jinak všechny organizace 
jsou absolutně samostatné a vyvíjejí vlastní, nezávislou činnost. 

Zástupci všech organizací se minimálně čtyřikrát ročně scházejí společně se zástupci 
těšínských obcí a měst, ve kterých žije větší množství polské menšiny, ke společnému jednání 
- Radě představitelů (Rada Przedstawicieli KP). Na těchto setkáních je projednáván společný 
postup ve věcech týkajících se všech Poláků v ČR (média, regionální politika, financování). 

ROMSKÁ MENŠINA 
99 

Zástupce zmiňuje, že „všechny aktivity v roce 2013, a to jak v kulturní sféře, tak 
i v spolupráci s obcemi a kraji, v oblasti zaměstnanosti, vzdělávaní, z důvodů podfinancování 
nemohly být realizovány tak, jak by Romové chtěli, z důvodu krácení finančních dotací“. Viní 
z toho bývalého ministra práce a sociálních věcí. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA 
100 

Stav rusínské menšiny nedoznal od minulého období výraznějších změn. Podstatně se 
nezměnila ani členská základna menšinových organizací. V průběhu let 2012 a 2013 zemřelo 
několik významných Rusínů, mj. zakládajících členů organizace Společnost přátel 
Podkarpatské Rusi (SPPR); naproti tomu přibyli noví členové. Nelze ovšem zastírat, že 

                                                 
98 Text zpracovali Tadeusz Wantuła, bývalý člen Rady, ThDr. Józef Szymeczek a Petr Polok (Kongres Poláků v ČR).  
99 Text zpracoval Štefan Tišer, člen Rady. 
100 Text zpracovala Agáta Pilátová, členka Rady v roce 2013. 
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členská základna stárne. Na vyšší aktivitě rusínské komunity v posledních letech má důležitý 
podíl iniciativa skupiny mladých Rusínů ze Slovenska, usídlených v ČR (sdružení Rusíni.cz) 
a vzájemná efektivní spolupráce obou organizací. 

Příslušníci rusínské menšiny se také v uplynulém období, stejně jako v minulých letech, 
potýkali s řadou ekonomických a sociálních problémů v souvislosti s trvajícím útlumem 
ekonomiky. Tyto problémy se netýkají pouze tzv. cizinců, kteří (dosud) nejsou občany ČR 
a ze zákona nepatří mezi národnostní menšiny (i když v posledních letech se národnostní 
politika ČR zcela správně zaměřuje i na imigranty – cizince), ale i dalších příslušníků 
komunity. Rusíni přicházející do naší země za prací jsou většinou zaměstnáni jako pomocné 
pracovní síly (ačkoliv mají často, ne-li v převážné míře, vyšší kvalifikaci). Nelehká existenční 
situace ovlivňuje celkovou atmosféru uvnitř komunity. Podle informací také proto v poslední 
době přiliv přistěhovalců z bývalé Podkarpatské Rusi slábne.  

Při posuzování stavu menšiny Rusínů v ČR je třeba alespoň v některých aspektech pojímat 
Rusíny jako celek, a to bez ohledu na to, zda ze zákona spadají či nespadají do množiny 
národnostních menšin. Je to ostatně v souladu i s oficiálními trendy národnostní politiky státu. 
Je přitom deprimující, že řada těchto lidí, jak naznačeno výše, nejen pracuje jako pomocné 
síly – zedníci, uklízečky v kancelářích či nemocnicích atd., ale jsou často stále existenčně 
závislí na agenturách, „zprostředkovatelích“ práce, kteří využívají jejich jazykových bariér, 
neinformovanosti atd. Omezení pracovních příležitostí, výrazně ztížené získávání pracovních 
povolení i zdražení víz atd. způsobují, že pro Rusíny jsou prioritní zcela jiné problémy než 
příslušnost k národnosti, z čehož jim v podstatě neplyne žádná výhoda. Mnozí tvrdí, že mají 
instinktivní strach se hlásit ke své národnosti (navíc mnozí z nich ji ani necítí či tak 
nevnímají, považují se spíš za Ukrajince), i když k tomu nejsou objektivní důvody; spíše 
usilují o integraci s majoritou. Říkají, že raději se budou deklarovat jako Češi, že tak možná 
snáze získají např. povolení k trvalému pobytu či občanství.  

V uplynulém období nicméně vzrostl počet organizací, sdružujících příslušníky rusínské 
národnostní menšiny. Aktivitu v tomto směru vyvíjejí zejména Rusíni z východního Slovenska; 
v roce 2011 založili občanské sdružení Rusíni.cz – rusínská iniciativa v ČR, jež chce dle svého 
programu „aktivizovat Rusíny v Česku i další jednotlivce, kteří jsou myšlenkově nebo rodově 
svázáni s krajem, kde Rusíni žijí.“ Pořádají kulturní i společenské akce, např. rusínské plesy, 
výstavy, besedy a přednášky. Mnohé z toho v DNM v Praze. 

Průběžně a dlouhodobě v ČR působí SPPR již od roku 1991. Sdružuje Rusíny a také Čechy, 
jejichž předkové se narodili a žili na Podkarpatské Rusi za První republiky, pracovali či 
studovali tam, měli rodinné kořeny, příbuzné a jiné vazby. SPPR ovšem funguje od začátku své 
existence rovněž jako organizace rusínské menšiny, tak ji pojímají sami Rusíni, státní orgány, 
kulturní a společenské organizace, média i veřejnost. Po Listopadu 1989 žádná jiná rusínská 
národnostní organizace na území ČR neexistovala, také proto se SPPR stala „dvojdomkem“ 
pod jednou střechou. Organizace je otevřena i dalším zájemcům o podkarpatoruský region, 
o její kulturu, pamětihodnosti, historii atd., sdružuje i osobnosti, zabývající se rusínským 
tématem odborně vědecky či publicisticky atd. Určuje to i statut organizace. 

SPPR nadále vyvíjí aktivní činnost odpovídající jejím stanovám a spolupracuje s dalšími 
sdruženími. Připravuje založení asociace, pod jejíž střechou by rusínské organizace 
soustavněji a efektivněji spolupracovaly. 

V roce 2013 se uskutečnila řada aktivit, některé ve spolupráci s dalšími sdruženími. SPPR 
organizuje výstavy, filmové projekce, tematické besedy, dle svých finančních možností 
provozuje ediční činnost, účastní se akcí pořádaných rusínskými národnostními organizacemi. 
Konzultačně se podílí na přípravě televizních pořadů a dokumentárních filmů o Rusínech 
a Podkarpatské Rusi. Činnost organizace je financována především z členských příspěvků, 
z dotací na konkrétní projekty, z příspěvků zastupitelských orgánů (městských úřadů). 
Finanční příspěvky a prostředky, jež má organizace k dispozici, jsou omezené; možnosti 
využití grantů limitují i účetní předpisy. Proto také nelze plně využívat zdrojů z dotačních 
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programů. Platí to pro všechny aktivity (např. pro ediční činnost i kulturní akce), které by se 
jinak daly realizovat ve větším množství a vyšší kvalitě.  

Pro práci rusínských organizací zejména v hlavním městě znamená významný přínos 
působení DNM, kde využívají vlastní kancelář i další prostory pro akce (výstavy, besedy, 
filmové projekce, společenská setkání atd.). 

RUSKÁ MENŠINA 
101 

Ruská menšina a její organizace v roce 2013 byly nadále rozděleny na dvě výrazně odlišné 
skupiny podle orientace jejich hlavní činnosti ve prospěch a s podporou orgánů a institucí Ruské 
federace nebo v zájmu České republiky a evropské hodnotové orientace. Organizace jako Ruská 
tradice, nebo Asociace ruských spolků (Brno) jsou pevně zakotveny v českém kulturně-
společenském prostředí a sdílí hodnoty evropské civilizace, zejména ve vztahu k otázkám 
lidských prav, demokracie, kulturně-historických tradice apod. Jiné organizace jsou orientovány 
výrazně na Rusko, a v jejích aktivitách lze spatřovat orientací na priority a ideologické cíle, která 
přicházejí z Moskvy prostřednictvím Koordinační rady (Координационный совет российских 
соотечественников) se sídlem na půdě Ruského velvyslanectví v Praze. K těmto organizacím 
patři, zejména spolek Artek (předseda spolku A. Barabanov) , kozácké organizace Všekozácký 
svaz v Českých zemích a na Slovensku (ataman M. Dzjuba), Trojická-Velvyslanecká kozácká 
stanice v Praze (ruský kněz otec Sergij Ivannikov), organizace afgánských veteránů Avganvet 
(předseda O.Gončarov), Ruský dům v Mariánských Lázních (předseda S. Komkov), redakce 
ruských komerčních novin InformPraga+Komsomolská pravda (vydavatel P. Gorodnov), 
Pražský Telegraf (hlavní redaktor N. Sudljankova), Pražský eхpress (hlavní redaktor I. Šulcová) 
a další členské spolky Koordinační rady. 

ŘECKÁ MENŠINA 
102 

Lyceum Řekyň v ČR od svého založení intenzivně spolupracuje s nadačním fondem Hellenika, 
dále s Českou společností novořeckých studií, Klubem přátel Řecka a s Řeckými obcemi 
v Bohumíně, v Brně, v Ostravě a v Praze. 

SLOVENSKÁ MENŠINA 
103 

Slováci tvoří nejpočetnější národnostní menšinu v ČR. Aktuální výsledky sčítání publikované 
v roce 2011 ukazují na další pokles (o cca 45 000 za 10 let), a to na 149 140 obyvatel 
ČR (v roce 1991 to bylo 314 000, v roce 2001: 195 000). Jestliže vezmeme v úvahu i zde 
žijící Slováky – cizince (84 380 - tj. ty, kteří zde nežijí trvale a nejsou občany ČR, studenti, 
zaměstnanci, podnikatelé), tak je to 233 520 osob. V skutečnosti je v ČR asi 300 tisíc 
Slováků. Toto číslo je sice neoficiální, ale víceméně všeobecně akceptované u odborníků 
i státních institucí. Jde o druhou nejpočetnější slovenskou komunitu na světe (po USA).  

Od roku 1993 se Slováci v ČR (a jejich příznivci) organizují v národnostně orientovaných 
občanských sdruženích. Patří mezi ně folklórní sdružení a soubory a církevní společenství. 
Sdružení Slováků v Praze vytvorila v roce 1993 neformální Fórum slovenských aktivít 
(FoSA), v roce 2005 bylo přejmenované na Slovenské fórum, kde se představitelé 
jednotlivých spolků scházeli s cílem vzájemně se informovat a koordinovat své aktivity. 
Problémem však je, že část členů předcházejícího fóra tvrdí, že jich se tato (formální) zmena 
nedotkla a nadále setrvávají ve Fóru slovenských aktivít. Formálně existují tedy fóra dvě a ani 

                                                 
101 Text zpracoval Igor Zolotarev, místopředseda Rady v roce 2013. 
102 Text byl zpracován pouze částečně, informace od Lycea Řekyň v ČR, které zpracovala Eva Lioliu, předsedkyně. 
103 Podklad zpracoval člen Výboru pro spolupráci se samosprávou Peter Lipták. Ostatní aktuální informace nebyly dodány. 
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jedno ve skutečnosti nevyvíjí žádnou činnost. Hledání společné řeči a společné postupy je tak 
už prakticky 8 let paralyzované. 

V Karviné na severní Moravě existovala do roku 2000 jediná základní škola s vyučovacím 
jazykem slovenským, která svou činnost pro postupně klesající počet žáků ukončila. Pokus 
o založení Slovenského gymnázia M. R. Štefánika v Praze byl pro malý zájem žáků ukončen. 

Slováci v ČR vydávají několik periodik: Korene – prvý slovenský časopis v ČR (vydává Obec 
Slovákov v ČR), Slovenské dotyky (Slovensko-český klub), Listy (DOMUS a KSK) 
a Zrkadlenie (Slovenský literárny klub).  

Občanská sdružení slovenské menšiny pokračovala i v roce 2013 v aktivní činnosti na 
realizaci velkého počtu kulturních, společenských, vzdělávacích, analyticko-koncepčních 
a uměleckých aktivit. Všechny jsou podrobně dokumentované v jednotlivých časopisech 
vydávaných slovensky. Seznam občanských sdružení slovenské menšiny v ČR (podle Úradu 
pre Slovákov žijúcich v zahraničí:104 Obec Slovákov v ČR (+14 Regionálnych obcí), 
Regionálna Obec Slovákov v Hradci Králové (osamostatnila se od OS v ČR), Analytické 
centrum Slovákov v ČR, Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR, 
Slovensko-český klub, Slovenský literárny klub v ČR, ČeskoSlovenská scéna, Slovensko-česká 
spoločnosť, Klub slovenskej kultúry, Slovenské združenie LIMBORA, Folklórne združenie 
Púčik, Folklórny súbor Šarvanci, Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe, Asociácia 
ETNICA, Gréckokatolícka farnosť u Najsvätejšej Trojice v Prahe, Slovenská rímskokatolícka 
farnosť v Prahe, Slovenské katolícke centrum v Plzni, Bona fide, sdružení SomvPrahe. 

V roce 2013 pokračovala ve své činnosti nejpočetnější organizace slovenské menšiny: Obec 
Slovákov v ČR. V současnosti má v ČR 14 Regionálních obcí po celé ČR a 1 700 členů. 

Za nejvýznamnejší akce se považují Mezinárodní festival slovenského folklóru Jánošíkov 
dukát, kde OS v ČR patří mezi tři hlavní realizátory projektu. Udělená byla též už 17. Cena 
Mateja Hrebendu za rok 2013, dvěma osobnostem za významný přínos k pěstování 
vzájemnosti mezi Čechy a Slováky. V písemné (4 čísla) a internetové podobě (6 čísel) 
vycházel časopis Korene. Jednotlivé Regionální obce Slovákov pokračovaly v organizování 
Dní Česko - slovenskej vzájomnosti, Dní slovenskej kultúry, plesů, koncertů, besed se 
zajímavými osobnostmi, literárních besed, zájezdů po ČR i na Slovensko, oslavách tradičních 
slovenských Vánoc, folklórních akcí a aktivit pro děti. V Regionálních obcích se uskutečnilo 
více než 120 akcí. OS v ČR byla zapojená do realizace evropského projektu Grundtvig 
s názvem Heuréka, věnovanému celoživotnímu vzdělávání a aktivnímu životu seniorů. 
Zapojené byly i organizace z Chorvatska, Maďarska a Slovenska.  

SRBSKÁ MENŠINA 
105 

Aktivní dlouhodobě je jen Srbské sdružení sv. Sáva. Loni pokračovalo již jedenáctým rokem 
ve svých aktivitách. I v roce 2013 sledovalo svou aktivitou prezentaci srbské menšiny 
navenek, organizovat její vnitřní život, udržovat lidovou tradici, zvyky a jazyk Srbů a také 
udržovat spojení s mateřskou zemí, a občas prezentovat srbskou kulturu v České republice 
a udržovat kontakt se živým srbským slovem (k tomu zvalo na návštěvu přední srbské 
spisovatele, vědce). Srbské sdružení sv. Sáva mělo rozsáhlou, bohatou a kvalitní kulturní 
a osvětovou činnost. Sdružení bylo financováno z členských příspěvků a osobních darů svých 
členů. Rovněž se zúčastňovalo grantových výběrových řízení jednotlivými projekty, které pak 
realizuje během roku. Během roku se jednou až dvakrát týdně scházel širší kruh příslušníků 
menšiny (s výjimkou června a srpna) a probíral různá témata spojena se životem menšiny, 
jejím dalším působením a rozvíjením aktivit (připomínání různých výročí, diskuse nad 
aktuálními tématy, tradiční oslavy svátků atd.). 
                                                 
104 www.uszz.gov.sk 
105 Text zpracovala Karin Kubešová, členka Rady v roce 2013. 
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UKRAJINSKÁ MENŠINA 
106 

Ukrajinskou národnostní menšinu reprezentují následující občanská sdružení: Ukrajinská 
iniciativa v ČR (dále UIČR), Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny (dále SUPU) 
a Sdružení Ukrajinek v České republice (dále SU ČR). Tyto organizace koordinují svůj 
celoroční program, spolupracují s ostatními menšinovými organizacemi (sídlí v DNM), dále 
spolupracují s ukrajinskou školou, s organizacemi sdružujícími ukrajinskou emigraci 
a s dalšími organizacemi majority, s církvemi – především s církví řeckokatolickou, 
s vysokými školami, studenty a samozřejmě s Českou asociací ukrajinistů a se sdružením 
RUTA, které je především zaměřeno na vydávání časopisu Ukrajinský Žurnál.  

Kromě výše uvedených existuje v ČR řada organizací, jejichž aktivity jsou širokospektrální: od 
kulturních po politické aktivity. Jejich členskou základnu tvoří občané Ukrajiny dlouhodobě žijící 
v ČR. K nejvýznamnějším organizacím s kulturním zaměřením patří organizace Džerelo - činnost 
je spjata s programy tanečního souboru. Soubor mj. každoročně vystupuje na společných akcích 
národnostních menšin (např. Praha srdce národů, Dny ukrajinské kultury), vystupuje 
celorepublikově, účastní se soutěží a přehlídek nejen v ČR, ale i v zahraničí. K dalším důležitým 
organizacím kulturního zaměření patří pěvecký soubor Berehyňa, který působí v Praze. 
V regionech vyvíjí menšina aktivní činnost kupř. v Brně, Karlových Varech, Chomutově a Plzni. 
Existují také registrované organizace, které vyvíjejí jen občasnou nebo dokonce žádnou činnost, 
některé mají pouze omezenou regionální působnost a nevystupují jako ryze ukrajinská 
organizace, další mají politické zaměření; v ČR působí politická strana Svoboda, ukrajinský 
odborový svaz, řada organizací má komerční charakter. V ČR působí i ukrajinské školy (Praha, 
Karlovy Vary). K osvětové činnosti přispívají i tradiční výše uvedené organizace (UIČR, SUPU, 
SUČR). Některé programy pro mládež jsou pořádány v Praze v DNM, ale i v regionech (např. 
Karlovy Vary). Zároveň se na programech podílí i majoritní středoškolská mládež. Vzájemný 
kontakt majoritní a minoritní společnosti je bezesporu cenným přínosem.  

VIETNAMSKÁ MENŠINA
107 

V roce 2013 ve vietnamské komunitě v ČR vyvíjela aktivity zejména tato sdružení: 

- Svaz Vietnamců České republiky a jeho členská sdružení (viz dále) 

- Svaz Vietnamských podnikatelů v České republice 

- Asociace českých občanů vietnamského původu 

- Občanské sdružení Van Lang 

- Občanské sdružení Vietnamsko-český laskavý domov 

Kromě výše uvedených sdružení, založených z iniciativ samotných Vietnamců, se též zmiňuje 
o občanských sdruženích, které vyvíjely činnosti zaměřené na vietnamskou komunitu: 

- Klub Hanoi 

- Česko-vietnamská společnost 

- Sdružení INFO-DRÁČEK 

V současnosti neexistuje oficiální kompletní seznam všech vietnamských organizací a do této 
zprávy byly zahrnuty pouze organizace s odpovídajícími aktivitami. 

○ Svaz Vietnamců České republiky („Svaz Vietnamců“) 108 

Svaz Vietnamců České republiky je bezpochyby největší vietnamskou organizací na území 
ČR. Je zaregistrován jako občanské sdružení a de facto představuje správní podsložku 
vietnamské ambasády v ČR. Je dobře organizován, místní sdružení má prakticky ve všech 
                                                 
106 Text zpracovala Olga Mandová, členka Rady v roce 2013. 
107 Text zpracoval Huu Uyen Pham, člen Rady. 
108 http://hnvn.cz/ 
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městech. Mezi členy Svazu Vietnamců patří jak jednotlivci, tak i sdružení. Některá z těchto 
sdružení jsou oficiálně zaregistrována jako občanská sdružení a obvykle mají právo delegovat 
svého zástupce do ústředního výboru Svazu Vietnamců. Mezi členskými sdruženími lze najít 
organizace, jako jsou Svaz vietnamských podnikatelů v České republice, Svaz vietnamských 
buddhistů v ČR, Svaz žen, Svaz mládeže a studentů, krajanská sdružení, sportovní kluby atd. 

V roce 2013 Svaz Vietnamců udržuje a stále rozvíjí své četné aktivity různého zaměření (viz 
dále). Sdružení a členské organizace patřící ke svazu si vyměňují informace během 
pravidelných schůzek a setkání. Společně organizují akce pro komunitu. Svaz Vietnamců 
funguje na základě finančních příspěvků a úsilí jednotlivců a ostatních členských sdružení. 

○ Asociace českých občanů vietnamského původu (ACVN)109 

Asociace českých občanů vietnamského původu vznikla původně v rámci iniciativ Svazu 
Vietnamců a vietnamské ambasády v ČR k dosažení začlenění vietnamské komunity do Rady. 
Společně se Svazem Vietnamců za tímto účelem podala oficiální žádost a její představitelé se 
aktivně zapojovali do procesu zastoupení v Radě. Nyní funguje jako běžné občanské sdružení, 
není členem Svazu Vietnamců. 

Kromě výše zmíněných činností Asociace propaguje vietnamskou historii a kulturu 
a poskytuje humanitární pomoc. ACVN financuje své činnosti pomocí příspěvků svých členů 
a českých firem, které jsou ekonomicky aktivní ve Vietnamu. 

○ Občanské sdružení Van Lang110 

Van Lang je nezávislým dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením 
s důrazem na propagaci a prosazování principů občanské společnosti jak ve vietnamské 
komunitě, tak i ve Vietnamu. Sdružení aktivně vyvíjí kulturní a charitativní činnosti směřující 
k ochraně lidských práv. Většina jeho charitativních aktivit je zaměřena na podporu 
prodemokratických iniciativ ve Vietnamu a na podporu rodin aktivistů odsouzených 
v tamních politických procesech. Van Lang také překládá díla českých autorů do 
Vietnamštiny a podporuje jejich vydání a distribuci ve Vietnamu. Sdružení je financováno 
členskými příspěvky a dary od jednotlivců i organizací. Část příjmů sdružení pochází 
z poskytování překladatelských služeb. 

○ Společnost Vietnamsko-český laskavý domov (MAVS)111 

Společnost Vietnamsko-český laskavý domov je nezisková humanitární organizace založená 
vietnamskými a českými občany žijícími v České republice. Jejím cílem je pomáhat 
a předávat dary sirotkům, postiženým či opuštěným dětem nebo dětem, které se dostaly 
do těžkých životních situací. Společnost pomáhá jak vietnamským dětem, tak i dětem jiných 
národností. MAVS spolupracuje s dobrovolnickými organizacemi ve Vietnamu, v ČR 
s organizacemi podobného zaměření, s nemocnicemi či s místními samosprávami. Pravidelně 
pořádá sbírky v Evropě a ve Vietnamu. 

○ Klub Hanoi112 

Klub Hanoi je svými aktivitami orientován výlučně na vietnamskou menšinu v ČR. V roce 
2013 realizoval celkem 7 projektů. Tematicky jsou rozdělené na projekty podporující zařazení 
vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním, projekty rozšiřující sítě česko-
vietnamských interkulturních asistentů, projekty zaměřené na podporu odborného vzdělání 
učitelů ve Vietnamu a na oblasti profesionalizace samotného týmu sdružení. Neméně důležité 

                                                 
109 http://www.acvn.cz/cs.html 
110 www.vanlang.eu 
111 https://www.facebook.com/groups/maiamviet/ 
112 www.klubhanoi.cz 
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jsou kulturní projekty Klubu Hanoi, jako je podíl na výstavě Vietnamské umění v Čechách či 
na vydávání měsíčníku pro světovou literaturu PLAV pro překlady vietnamské prózy a poezie. 

Projekty financují či financovaly Evropský sociální fond (v rámci OP LZZ a OPPA), 
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Česká rozvojová agentura 
a ministerstvo vnitra.  

○ Info-Dráček113 

Sdružení Info-Dráček se po dobu činnosti od roku 2009 zaměřilo na kulturní integraci Vietnamců 
žijících v ČR do majoritní společnosti. Aktivity organizuje formou kulturních akcí, během kterých 
se mají obě strany vzájemně poznávat, srovnávat rozdílnosti svých kultur a zvyklostí. Realizoval 
workshopy českého jazyka přednášené vietnamskými vysokoškolskými lektorkami. Podílel se též 
na organizaci kulturních (např. Miss Vietnamců v ČR), charitativní činnosti obětím Vietnamské 
války či představování vietnamské komunity orgánům veřejné správy. 

Financování činností bylo formou dotace z Emergentního projektu MČ Praha Libuš 
financovaného ministerstvem vnitra.  

○ Česko-vietnamská společnost (ČVS)114 

Česko-vietnamská společnost je občanské sdružení přátel Vietnamu a Vietnamců žijících 
v ČR. Pomáhá Vietnamcům v integraci do společnosti a prohlubuje přátelství i hospodářskou 
spolupráci ČR s VSR. Realizovala v roce 2013 osvětový projekt Stop drogám, zaměřený na 
vietnamskou komunitu v příhraničních oblastech ČR (Ústí nad Labem, Cheb, Liberec, Plzeň, 
Vyšší Brod) ve spolupráci s Asociací českých občanů vietnamského původu, Svazem 
Vietnamců v ČR a velvyslanectvím VSR v ČR. Tento projekt vzniknul v rámci Vietnamsko-
české protidrogové ligy. 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA
115 

Federace židovských obcí v ČR (FŽO) se stále nepřihlásila ke statutu národnostní menšiny, 
protože se i nadále řídí většinovým názorem členů Židovských obcí v ČR, kteří se nepovažují 
za příslušníky národnostní menšiny. Některé problémy, které Rada řeší, jsou nicméně 
společné i pro komunitu, a proto je žádoucí, aby se její zástupce práce Rady i nadále účastnil. 
V tomto smyslu zcela vyhovuje dlouhodobé řešení ve formě statutu hosta Rady. 

FŽO je registrována ministerstvem kultury ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb. o církvích 
a náboženských společnostech. Jejími přidruženými členy jsou některá občanská sdružení. 
Některé Židovské obce spolupracují dlouhodobě samostatně s orgány státní správy 
a samosprávy, např. ŽO Teplice, jejíž zástupce je členem Výboru Ústeckého kraje a ve 
spolupráci s ním již realizovala několik vzdělávacích projektů. 

- Uveďte stručný přehled aktivit organizací. 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

* 5 ledna 2013: Běloruský Vánoční večer (pravoslavný) 
* 25. března 2013: Den Běloruské lidové republiky (Den Svobody)  
* 20. dubna 2013: Den Běloruské Wikipedie 
* 11. května 2013: Prezentace knihy SCENT of DANGER 
                                                 
113 http://info-dracek.cz 
114 http://www.cvs-praha.cz/ 
115 Text zpracoval Tomáš Kraus, stálý host v Radě. 
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* 13. května 2013: Pravoslavné dušičky (bělorusky Radunica) 
* 22. června 2013: Oslava tradičního lidového Běloruského svátku Kupallie 
* 25. července 2013: Večer básníka Janki Kupaly 
* 23. září 2013: Časopis MAKULATURA předčítá běloruskou prózu 
* 2. listopadu 2013: Katolické dušičky (bělorusky Dziady) 
* 21. prosince 2013: Běloruský Vánoční večer (katolický) 

Každý pátek kurs lidových tanců, každou sobotu kurs hry na lidové nástroje, každou sobotu 
a neděli škola běloruštiny pro děti (čtyři lektoři). Většina kulturních akcí se koná v Běloruské 
klubovně. Sdružení Pahonia kromě toho od roku 2008 vydává časopis Kryvija. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Většina bulharských sdružení na území ČR i v roce 2013 ctilo a oslavovalo tyto státní a lidové 
svátky: Babinden v lednu, Trifon Zarezan v únoru, bulharský svátek příchodu jara Baba Marta 
v březnu, státní svátek Osvobození Bulharska 3.března, Mezinárodní den žen v březnu, 
Pravoslavné Velikonoce, lidový svátek Gergjovden v květnu, Svátek bulharského písemnictví 
a kultury a slovanských věrozvěstů sv.sv. Cyrila a Metoděje v květnu, Státní svátek Dne 
nezávislosti Bulharska v září, Nikulden (sv. Mikuláš) v prosinci, Koleda (Vánoce) v prosinci, aj.  

Mezi hlavními projekty sdružení Vazraždane v roce 2013 patřily Dny bulharské kultury, Klub 
Vazraždane a vydávání časopisu Balgari. 

V listopadu a prosinci 2013 proběhl již 10. ročník Dnů bulharské kultury za podpory 
ministerstva kultury a hl. města Prahy. V jejich rámci se realizovaly Vernisáž bulharských 
výtvarníků a Literární večer se spisovatelem Stefanem Kisijovem. K tradičním aktivitám 
sdružení Vazraždane patřil i Vánoční koncert, na kterém v Sukově síni pražského Rudolfina 
vystoupili bulharští operní pěvci a interpreti působící v České republice. 

V roce 2013 činnost sdružení Pirin z Brna byla soustředěna především kolem aktivit 
a působení stejnojmenného tanečního souboru, oslav tradičních bulharských svátků, účastí na 
festivalech Babylonfest а MFF Strážnice. 

Kulturní a osvětová činnost Bulharské kulturně osvětové organizace z Brna spočívala ve 
společenských aktivitách (slavnostní společenské večery, zájezdy, pravidelná setkání členů 
sdružení), činnost spojená s vystoupeními folklorního souboru a akce pro děti). Jednou 
z nejvýznamnějších akcí sdružení byla návštěva archeologického areálu Národního památníku 
v Mikulčicích. Krajanské setkání dne 25. května 2013 se uskutečnilo za účasti krajanů 
z Prahy, Ostravy, Ústí nad Labem, Českých Budějovic, Bratislavy, Budapešti a Vídně 
Taneční sobor Kytka se zúčastnil společenského večera Nikuldenska večeřinka uspořádaný 
v hotelu Slovan dne 14. Prosince 2013. Vystoupil taky v rámci Babylonfestu, vždy za hojné 
účasti přátel Bulharska i na vánočním koncertu v divadle Reduta 

Sdružení Bulharská kulturně osvětová organizace Cyril a Metoděj vydalo v roce 2013 bulharskou 
kuchařku Papričky a knedle od malíře na talíře, s recepty, karikaturami a šprýmy, za podpory 
Magistrátem hl. m. Praha. Sdružení uspořádalo také Večer poezie v prostorách DNM. 

Bulharský kulturně osvětový klub Ostrava uspořádal zájezdy do Mikulčic, Boskovic a Krakowa. 

15. února 2013 sdružení Zaedno uspořádalo již po jedenácté v Praze pro milovníky folklorní 
hudby a tradic oslavu „cara vína“ Trifona Zarezana. Tato akce je oblíbená a je jedním 
z nejnavštěvovanějších každoročních setkání Bulharů a Balkánců v Čechách vůbec. Letos 
přišlo okolo 400 hostů a vystoupilo 50 umělců. Vystoupily hudební skupiny Mijaktic 
Orkestar, taneční soubory Balgari, Pirin a poprvé Zornica z Vídně. Trifon Zarezan je 
oblíbený svátek nejen bulharské menšiny, ale i mnoha mladých Čechů, kteří mají rádi 
a zajímají se o balkánskou hudbu, národní tradice a zvyky. Večer, věnovaný patronovi vinic 
a vína, nabídl bohatý zábavní program. Jak velí tradice, proběhla volba „cara vína“ – 



 
  

12

inscenace zvyku a zábavná soutěž pro publikum. Sdružení Zaedno se v roce 2013 stalo 
pořadatelem 1. ročníku Festivalu dokumentárních filmů Millenium Česká republika. Centrála 
festivalu je v Bruselu a filmy zde promítnuté pak putují do dalších zemí Evropy. Program se 
zabývá otázkami závažných problémů dnešní doby, jako jsou lidská práva, životní prostředí 
a udržitelný rozvoj. Tvůrci filmů přemýšlejí o budoucnosti naší společnosti a nabízejí možná 
řešení bolestných problémů lidstva. Festival je zasvěcen rozvojovým cílům tisíciletí 
iniciovaných OSN. Originálním a bezprostředním způsobem přispívá k vyvolání veřejné 
diskuse a tímto k dosažení cílů tisíciletí. Festival začal 23. dubna v Praze. Filmy Millenia byly 
shlédnuty do 26. dubna v Evropském domě a v Domě ochránců přírody. 

V roce 2013 sdružení Zaedno obnovilo tradiční večery cestovatelů – cestopisné přednášky 
a promítaní fotografií z cest, které byly založeny v roce 2006 spoluzakladatelkou sdružení. 
Byly představeny fotografie členky souboru Balgari z její měsíční cesty do Severní Indie. 
Další večer cestovatelů byl věnován thráckým kulturním a historickým památkám 
v Bulharsku. V rámci večera byla představena i známá vína a kulinářské speciality z Thrákie. 

V roce 2013 proběhnul první ročník dětské soutěže Vícejazyčnost je bohatství, který v rámci 
projektu Kamarádi uspořádalo také sdružení Zaedno. Dne 9. prosince v DNM v Praze předali 
ceny vítězům a zahájili výstavu nejlepších dětských prací ze soutěže. 

Dne 21. listopadu 2013, při příležitosti setkání partnerů celostátní kampaně Rosteme s knihou 
byl prezentován časopis Kamarádi a soutěž Vícejazyčnost je bohatství. Setkání proběhlo 
v Malém sále Městské knihovny v Praze.  

CHORVATSKÁ MENŠINA 

V roce 2013 Sdružení občanů chorvatské národnosti realizovalo následující projekty: 

- Dokumentace osudů a jazyka chorvatské národnostní menšiny (celoroční projekt),  

- Slovník moravské chorvatštiny (celoroční projekt), 

- Rekonstrukce Chorvatského domu v Jevišovce (celoroční projekt), 

- 8. května; Ministerstvo zahraničních věcí, Praha, výstava Moravští Chorvati: zapomenutá 
menšina, 

- 21. května - 7. července; Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, výstava Moravští 
Chorvati: zapomenutá menšina (v den zahájení se uskutečnil seminář k tématu a vernisáž), 

- 1. září; 22. Chorvatský kulturní den v Jevišovce, 

- 21. Září; Znojmo – prezentace menšiny na konferenci Společně na cestách Evropy 

- prohlídky výstav v Chorvatském domě v Jevišovce pro ohlášené skupiny (celoročně)  

MAĎARSKÁ MENŠINA 

○ Svaz Maďarů 

Svaz Maďarů žijících v českých zemích vznikl v roce 1990. Během svého působení vyvíjí 
činnost, která spočívá v zachování maďarského jazyka, národní identity a kulturních tradic.  
- Hlavní činnost se odehrává v základních organizacích (ZO). Vzhledem k rozptýlenosti 

členů, jedinou významnou celostátní akcí je každoročně uspořádané vzdělávací tábor 
spojené s kulturním programem. Koná se pravidelně poslední týden v srpnu. Zájem 
o účast je stoupající, akce je všemi účastníky velice pozitivně hodnocena. V roce 2013 
jsme uskutečnili další celostátní setkání 1. června v Lovosicích, které hlavně využili na 
výuku maďarských lidových písní. 

- Dny maďarské kultury jsou tradičními akcemi v základních organizacích Praha, Brno, 
Ostrava, Teplice a Lovosice. Jedná se o největší kulturní událost ZO Svazu Maďarů. 
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- Mezi pravidelné setkání patří Klubová setkání ve všech ZO v některých ZO jednou týdně, 
jinde 1x – 2x do měsíce. Kromě klubových setkání se v rámci organizací vytvořily skupiny 
i podle zájmových činností, které se scházejí i mimo klubových setkání. Další jejich činnosti 
se zaměřují na volnočasové aktivity mládeže. Pravidelně se setkávají rodiny s dětmi, kde se 
hravou formou seznamují s maďarskými tradicemi, historií, kulturou, avšak nejdůležitějším 
cílem těchto dětských kroužků je zachování maďarského jazyka. 

- Vzpomínkové akce při příležitosti různých národních svátků a výročí. 
- Pietní akt ve Zlaté Koruně, památka padlých maďarských vojáků na konci II. světové války. 

Akce se uskutečňuje ve spolupráci s OÚ Zlatá Koruna a Maďarským institutem v Praze. 
- Pietní akt v Mírově u památníku Jánose Esterházyho s mezinárodní spoluúčastí, 

spolupořadatelem je politické hnutí Soužití – Maďarská sekce. 
- Pietní akt ve Slavkově, památka padlých maďarských vojáků v bitvě. 
- Souznění – kulturní odpoledne v Praze. Program této populární akce je zajištěn 

účinkováním členů ze všech ZO pod názvem Ukaž co umíš. 
- Na různých akcích celorepublikově účinkují: folklorní skupiny Nyitnikék a Köris, pěvecký 

sbor Csalogányok z Ostravy a Mille Do(re)mi z Prahy. 
- Společenské a kulturní akce, jako např. literární odpoledne, přednášky u příležitosti jubileí 

významných osob, významných historických událostí, besedy se současnými spisovateli 
a významnými osobnostmi. 

- Pravidelně se zúčastňují na různých mezinárodních folklorních festivalech v ČR a na 
společných akcích národnostních menšin. 

- Spolupracují s místními úřady a na jejich požádání se podílí na organizaci jejich 
programu, kde představí maďarské kulturní a gastronomické tradice. 

- Žádanými společenskými akcemi jsou maďarské plesy v Praze, Ostravě, Brně a Teplicích. 
- Vydávají časopisy, od roku 1994 periodikum Prágai Tükör (Pražské zrcadlo) a brněnská 

organizace od roku 1995 občasník Brünni Magyar Futár (Brněnský maďarský kurýr). 

○ Soužití-maďarská sekce 

Organizuje akce k různým výročím, jednou týdně pravidelné diskusní kluby k aktuálním 
společensko-politickým otázkám, úzce spolupracuje s polskou sekcí a se Svazem Maďarů. 

○ Česko-maďarská obchodní komora  

Věnuje se maďarsko-českým hospodářským vztahům, zabývá se hlavně poskytováním 
obchodních informací. 

○ Spolek maďarských lékařů 

Organizují dvě celostátní setkání – při té příležitosti se uskuteční odborné semináře 
a společenské akce. Poskytují informace o maďarsky hovořících lékařích podle oboru. 

○ Společnost Artura Görgeyho 

V roce 2013 členové společnosti dvakrát uctili památku Artura Görgeyho u památní tabule. 

○ Spolek Iglice 

Provozuje neformální maďarskou školku i školu v Praze. Organizuje kulturně-vzdělávací 
pořady pro maďarsky mluvící děti a mládež. Finanční prostředky pro svou činnost získávají 
z dotací resortů školství ČR a Maďarska. Podílí se i vlastním vkladem získaným z členských 
příspěvků a účastnických poplatků. 

○ Reformovaná církev 

Bohoslužby se konají jednou týdně v Praze a dle potřeby v Brně a v roce 2013 také dvakrát 
i v Lovosicích. 
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NĚMECKÁ MENŠINA  

Aktivity SN a jednotlivých svazů, jež zastřešuje, jsou velmi různorodé. Jedná se přitom 
o pravidelné projekty, organizované každoročně, a dále o akce, které reagují na aktuální podněty, 
související s cíli SN a jednotlivých regionálních svazů. Větší projekty, které se v roce 2013 
uskutečnily, jsou např. Mládežnické prázdninové tábory, Vzdělávací semináře v regionech, 
Velký festival německé menšiny v Praze, Česko-německé dny v Moravské Třebové a v dalších 
městech, Pravidelné vánoční, velikonoční slavnosti v jednotlivých regionech atd. 

KSONN: Hlavní činnost, která se odehrává v jednotlivých základních organizacích, jsou 
tradiční setkávání členů (minimálně jednou měsíčně – často tematicky zaměřené na roční 
období, svátky), přednášky, promítání, čtení v dialektu, výlety (2-3krát do roka), vzájemné 
návštěvy. Navštěvují se nejen členové z různých základních organizací, ale stále častěji také 
v rámci příhraniční spolupráce členové ze sousedních spolků v SRN. Ve Skalné byla 
instalována dvojjazyčná pamětní deska tamnímu houslařovi, ve Šluknově byla podobně 
instalována dvojjazyčná deska faráři a pedagogovi. 

POLSKÁ MENŠINA 

Největší organizací polské menšiny je PZKO s cca 13 000 členy, působícími v rámci 84 
místních skupin. Vlastní 43 domů PZKO v jednotlivých obcích Těšínského Slezska. V mnoha 
případech tyto domy PZKO jsou jedinými kulturními centry v těšínských obcích. Z toho 
důvodu se pak veškeré kulturní dění v obci kumuluje kolem těchto domů. 

Místní skupiny PZKO organizují mnoho kulturních a společenských akcí. Jako každoročně 
také v srpnu roku 2013 místní skupina PZKO Jablunkov organizovala tradiční Gorolski 
Święto. Tato třídenní akce je největší cyklickou akcí polské menšiny. Jde o mezinárodní 
folklorní festival, kde mimo prezentace všech folklorních souborů, které působí v rámci 
polské menšiny, jsou zváni zahraniční hosté z Polska, Slovenska, ale i jiných států světa. 
Festival každoročně navštíví kolem 10 000 osob. V rámci PZKO působí desítky folklorních, 
pěveckých a divadelních souborů.  

Významnou tradiční cyklickou akcí polské menšiny je Babie Lato Filmowe / Filmové babí 
léto. Jeho organizaci zajišťuje Klub Kultury Třinec. V roce 2013 se akce konala na Hrčavě, 
jedná se o čtyřdenní festival polských, českých a slovenských filmů. Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej organizuje Dni Kultury Studenckiej v Bystřici nad Olzou, kde se schází 
mladí lidé k poslechu místních polských, českých a jiných rockových kapel. Pro děti je 
každoročně organizován Festival dětské písně v Havířově (Ars musica, Macierz Szkolna), 
kterého se účastní asi 100 mladých zpěváků, duetů i vokálních skupin. Velmi hodnotnou akcí 
je pro Poláky každoročně Wystawa Polskiej Książki, organizovaná sdružením Stowarzyszenie 
Przyjaciół Polskiej Książki. Jde o putovní výstavu a o prezentaci významných polských 
nakladatelství. S touto výstavou je spojena řada literárních doprovodných akcí. Tradičně 
každoročně velmi bohatý program připravuje pro své členy turistický spolek PTTS Beskid 
Śląski. 

V oblasti kultury v roce 2013 významně působil pěvecký sbor Ars Musica. Jeho členy je 
v současnosti 17 osob (především pedagogové, umělci a podnikatelé) a 8 členů kolektivních 
(umělecké soubory) - cca 220 osob. Organizace si klade za cíl promoci kultury polské 
menšiny v ČR, obzvláště hudební, lidové a divadelní, dále organizační a finanční zabezpečení 
souborů s vyšší uměleckou úrovní, především mladých lidí. V současnosti působí v rámci Ars 
Musica na zásadách kolektivních členů osm souborů. Sdružení také pořádá nebo spolupořádá 
(s partnery Pedagogické centrum pro polské národnostní školství, Matice školská Polské ZŠ 
v Havířově-Bludovicích, Kongres Poláků v ČR, Slezská církev evangelická a.v. atd.) 
přehlídku školních hudebních souborů, Festival dětské písně, Přehlídku těšínské lidové písně, 
Recitacní soutěž Kresy a Recitacní soutěž křesťanské poezie. Od roku 2004 spolupracuje 
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s SSPaT ŚLĄSK a Kulturním střediskem ve Wiśle na pořádání Mezinárodní folklorní soutěže 
St. Hadyny. Je rovněž zahraničním partnerem KS ve Wiśle při realizaci akcí v rámci 
Visegradského fondu. 

Výsledky celoroční činnosti, úspěchy, nové iniciativy, soubory, osobnosti polské menšiny se 
již tradičně zhodnocuje kulturní akce Kongresu Poláků Tacy Jesteśmy/Takoví jsme 2013. 
Vyvrcholením ankety byl v listopadu 2013 galakoncert v Těšínském divadle.  
Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR v roce 2013 uspořádalo pět původních výstav 
určených pro veřejnost. 

ROMSKÁ MENŠINA 

Zástupce romské menšiny v Radě negativně komentuje aktivity Agentury pro sociální 
začleňování, z romských aktivit zmiňuje pouze světový romský hudební festival Khamoro, 
kde se prezentovala mezinárodní romská kultura a pochodu romské hrdosti ROMA PRIDE, 
jíž se zúčastnily romské organizace a mládež. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Výkonný výbor SPPR se scházel jednou za měsíc, podle potřeby častěji. Řešil koncepční, 
obsahové, organizační i ekonomické otázky organizace, zabezpečení a přípravu akcí, 
spolupráci s dalšími organizacemi atd. Centrum, odbočky i další rusínská společenství 
připravily a uskutečnily kulturní a společenské akce.  

V roce 2013 uspořádalo sdružení Rusíni.cz rusínský ples (9. února) a několik výstav, např. 
výstavu fotografky Ivany Jašminské. SPPR se opět podílela na Knižním veletrhu i na Muzejní 
noci (kvůli povodním odložené na podzim). V rámci Muzejní noci se mj. promítal filmový 
dokument Marka Škopa Osadné, byl představen projekt Rusíni v ČR – mlčící menšina. 
V květnu SPPR uspořádala besedu na téma Z gulagu přes Duklu do Prahy. V DNM se také 
konala výstava karikatur rusínského výtvarníka Fedora Vica a jeho zemřelého přítele 
Vladimíra Jiránka. V dubnu se konala pravidelná valná hromada, v červnu setkání Slatiňáků. 
Sdružení Rusíni.cz uspořádalo přednášku Andy Warhol is Andrij Varhola; dne 17. prosince ve 
velkém sále DNM proběhlo neformální předvánoční setkání s promítáním dokumentů Zdeňka 
Flídra Vyšla Zvizda jasná a Jiřího Kroba a Tomáše Kouckého Koločava. 

Kulturní a společenské akce v Praze se konaly většinou v DNM, v Brně, Jindřichově Hradci 
i jinde v městských kulturních sálech.  

Časopis Podkarpatská Rus vyšel v roce 2013 celkem čtyřikrát, většina čísel v rozšířeném 
rozsahu. Časopis je přijímán příznivě, o čemž svědčí kladný ohlas veřejnosti, hodnocení 
odborníků i průběžné reakce čtenářů. Pro členskou základnu se poskytuje zdarma (v rámci 
členského příspěvku). Je rozesílán řadě organizací doma i v zahraničí: státním institucím, 
knihovnám aj., rusínským organizacím, médiím.  

Časopis v roce 2013 uveřejňoval aktuální informace a obrazovou dokumentaci o činnosti 
organizace i dalších rusínských společenstvích, o tematických besedách, promítání filmů, 
výstavách, které SPPR i další organizace pořádaly. Texty měly zpravodajský i publicistický 
charakter. Přinášel zprávy o životě rusínské národnostní menšiny v ČR i v dalších zemích, 
zejména v na Slovensku. Publikoval články o rusínských umělcích žijících či působících 
v Česku a v SR a rozhovory s nimi, rovněž reportáže, rozhovory s představiteli české kultury, 
kteří navštívili Podkarpatsko. Věnoval se humanitárním aktivitám zaměřeným na pomoc 
Podkarpatí. Zaměřil se na významnou událost evropských Rusínů roku 2013 - na 10. světový 
kongres Rusínů, který se konal v létě 2013 v Užhorodě a Mukačevě. Přinášel články, 
reportáže a fotografie ze současné Podkarpatské Rusi – příspěvky publicistů i čtenářů, kteří se 
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tam vypravili na turistické či poznávací zájezdy. Informoval o aktuálních kulturních 
událostech a akcích týkajících se Rusínů. 

Velkou pozornost časopis nadále věnuje historii rusínské národnosti a Podkarpatské Rusi. 
Pokračoval v historickém seriálu Obrázky z podkarpatských měst, který má velký ohlas; na 
jeho podobě se podílejí i četní pamětníci. Časopis publikoval i další studie a stati historiků 
a publicistů o dějinách a významných rusínských osobnostech. Na osobnosti rusínské historie 
a kultury se zaměřily také portréty v rubrice Rodnyj kraj. Významným tematickým přínosem 
se stala autorská spolupráce historika sportu, který obohatil obsah svými články o dějinách 
sportu na Podkarpatské Rusi i o sportovcích – Rusínech.  

Ohlas časopisu dokládá např. hojná pošta, jež redakci přichází, z níž je patrný jednak pozitivní 
ohlas obsahu časopisu, aktivní reakce na publikovaná témata, a také důvěra v organizaci a jeho 
časopis. Čtenáři se na redakci obrací s žádostí o pomoc při hledání příbuzných, stop po předcích či 
přátelích, i s prosbou o bližší informace o konkrétních lokalitách na Podkarpatské Rusi atd. 
Obracejí se také studenti, diplomanti a badatelé s žádostí o odborné informace. 

Pro cílovou skupinu – tj. pro členy a příznivce SPPR, příslušníky rusínské menšiny i další 
zájemce - působí časopis nejen jako zdroj informací, ale i jako kulturně vzdělávací 
periodikum a platforma výměny názorů, podnětů, a - což je v poslední době zvlášť zřetelné – 
pro občany ČR jako pomocník, jakýsi „listonoš“ při hledání rusínských kořenů či rusínských 
příbuzných. Informace zde publikované využívají např. rusínské organizace na Slovensku 
(internetové noviny RusinFÓRUM), 116 při domácích i mezinárodních rusínských akcích se 
volně přístupná čísla vždy velmi rychle rozeberou. V řadě případů se časopis stal inspirací pro 
publicisty z celoplošných i regionálních médií. 

Problémy časopisu v roce 2013 byly hlavně finanční. Omezené prostředky stále neumožňují 
např. barevnou obálku a (aspoň) některé barevné stránky, ani rozšiřování počtu stránek. 
Dokonce tomu bylo loni spíš naopak. Vzhledem k tomu, že i malá dotace na vydávání 
časopisu, která je resortem kultury poskytována, byla z úsporných důvodů v loňském roce 
zkrácena, musely být např. omezeny (i tak skromné) autorské a redakční honoráře. 

RUSKÁ MENŠINA  

Občanské sdružení Ruská tradice117 

Jednou z hlavních událostí v roce 2013, na niž byla soustředěna hlavní pozornost, bylo 120. 
Výročí významné ruské básnířky Mariny Cvětajevové. Její životu a díle spojeném s Prahou 
a Československém byla věnována výstava v DNM, série publikací v časopise Russkoje slovo.  

Vydávaný s podporou Ministerstva kultury časopis Russkoje slovo vychází již více, než 10 let, 
a jako hlavní periodikum ruské menšiny v ČR je velmi oblíben mezi příslušníky ruské 
menšiny a ostatními rusky mluvícími skupinami. Státní dotace na vydávání časopisu Russkoje 
slovo za poslední 4 roky se zmenšila prakticky na polovinu a je ve své kategorie (měsíčník) 
nejnižší ve srovnání s podobnými periodiky jiných národnostních menšin. Toto je alarmující 
právě u nezávislého ruského menšinového tisku jakým je časopis Russkoje slovo v situaci kdy 
časopis a organizace Ruská tradice čelí soustavným atakům kremelské a velvyslanecké 
administrativy, četným vyhrůžkám soudními procesy, pomluvám a negativním vlivům 
prostřednictvím komerčního tisku, podřízených krajanských spolků, neboť otevřeně deklaruje 
svojí proevropskou orientaci a pravidelně publikuje kritické články k nedemokratickým 
praktikám ruských vládců, církví, jejích posluhovačů. 

V roce 2013 pokračovalo vydávání dětské přílohy časopisu Russkoje slovo s názvem SLOVO 
našim dětjam. Jeho orientace na děti a mládež je vyvolána nutností podpory výuky v ruštině 

                                                 
116 http://www.rusin.sk/index.php?ID=9 
117 http://www.ruslo.cz, předsedou sdružení je Igor Zolotarev. 



 
  

17

v rodinách příslušníků ruské menšiny a jejích seznamování s kulturními hodnotami 
a pozitivními tradicemi ruské menšiny v ČR. 

V roce 2013 pokračovala činnost dětské divadelního studia Krásný SARAFAN, a jeho účast 
v mezinárodním divadelním festivalu v Petrozavodsku byla nejen úspěšnou a inspirující pro 
členy souboru a i pro další činnost divadla.  

Asociace Ruských spolků v ČR 118 

Asociace je jednou z nejstarších organizací ruské menšiny, svého času s velmi aktivní 
a rozmanitou kulturně-společenskou činností: pořádala mezinárodní festival ruské kultury, 
vydávala literárně-poetické sborníky. V současné době činnost asociace je zaměřena na 
podporu činnosti Folklorního souboru Sudaruška a na klubovou činnost. 

Ruský kulturní svaz Praha 119 

V roce 2012 prakticky nevyvíjel žádnou činnost; dřívější divadelní soubor zanikl.  

Svaz ruskojazyčných spisovatelů v ČR 120 

Svaz pokračoval ve své činnosti, s podporou z Ruska, jeho aktivity jsou prakticky výlučně 
orientovány na návštěvníky velvyslaneckého Ruského střediska vědy a kultury v Praze. 

Občanské sdružení Oberig 121  

Občanské sdružení Oberig se ve své činnosti věnuje především otázkám integrace cizinců, 
poskytování pomoci imigrantům žijícím v Ústeckém kraji při jejich plnohodnotné integraci do 
běžného života ve společnosti, a to především pomocí poradenství a vzdělávacích aktivit. A proto 
stejně jako dvě výše uvedené organizace nepatří do národnostně-menšinových organizací.   

Sdružení Artek122 

Sdružení (plný název Spolek rusky mluvících studentů a jejích příznivců ARTEK, o.s.) se 
v roce 2013 věnovalo hlavně vydávání časopisu Artek s podporou Ministerstva kultury. Tento 
časopis podle obsahu publikovaných materiálů patří spíše do kategorie zábavného tisku 
s orientací na rusky mluvicí cizince a mládež. Dlouhodobě je zaměřen na propagaci 
kremelských názorů na „prohnilý Západ“ a blížící se konec západní demokracie a Evropské 
unie. Své aktivity zakládá na podpoře v rámci Koordinační rady krajanů Ruské federace, 
fungující při velvyslanectví Ruské federace v Praze a finančních zdrojů z Ruska. Tuto 
organizaci rozhodně nelze zařazovat k organizacím národnostních menšin ani podle složení 
členské základny (pokud vůbec jsou mezi její členy občané ČR, tak jsou v drtivé menšině), 
ani podle charakteru činností a hodnotové orientace. Podle bližší analýzy nepatří ani 
k integrujícím se cizincům, protože nevykazují žádnou snahu o pochopení a sdílení českých 
reálii a hodnot: svým hlavním cílem deklaruje propagací pozitivního obrazu Ruska 
v zahraničí (spíše pozitivního obrazu ruské administrativy), což není nic jiného než státní 
propaganda Ruska. V této souvislosti vyvstává otázka o vhodnosti financování cizí státní 
propagandy z prostředků českých daňových poplatníků.  

Členy Koordinační rady krajanů Ruské federace jsou také: 

Občanské sdružení КОВЧЕГ-ARCHA, presentuje se jako sdružení ruskojazyčných cizinců.123 

Ruská kulturně-osvětová společnost na Moravě, presentuje se jako sdružení bývalých občanů 
SSSR a jeho sympatizantů na jižní Moravě a jeho členy jsou Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, 

                                                 
118 Brno, předsedkyně Oksana Šmeralová 
119 předseda Jurij Onikij 
120 http://www.literator.cz, předseda Sergej Levitskij 
121 Ústí nad Labem, http://www.oberig.cz, předsedkyně Julie Judlova 
122 http://www.artek.cz, předsedou je Alexandr Barabanov 
123 předseda Anatolij Orlov. 



 
  

18

Tataři, Kazaši, Češi a Slováci. Věnuje se propagaci ruské kultury, rusko-moravské družbě 
a spolupracuje i s Klubem Rudé armády.124 

Ostravský ruský dům se presentuje jako sdružení bývalých občanů SSSR a jeho sympatizantů na 
severní Moravě a jeho členy jsou Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Tataři, Gruzínci a Češi.125 

Klub cestovatelů po Rusku, jde o cestovní kancelář, specializovanou na Rusko a Severní pól.126 

První slovanské gymnázium, jedná se o soukromou školu.127 

Klub podnikatelů zemí SNG (zemí bývalého SSSR) v Čechách; náplní činnosti je organizační 
a informační podpora podnikatelské činnosti. 

Občanské sdružení Pražská inspirace; jde o organizaci ruskojazyčné mládeže. 128 

Zvláštní kategorii stále tvoří Kozácké organizace: 

Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska 129 

Trojická-Velvyslanecká kozácká stanice v Praze130.  

Obě tyto organizace se navenek presentují jako folklorní sdružení kozáckého národa. Jsou ale 
organizovány jako vojenské jednotky, včetně hodnostních označení a hierarchie velitelských 
pravomocí a do těchto jednotek lze vstoupit bez ohledu na národnost. 

Další organizace, jako například: 

Občanské sdružení Istok, sdružení Za Evropskou multikulturní společnost, Ruský kulturní svaz 
v Praze nevykonávají žádné aktivity, nebo jejich aktivity nejsou veřejně známé. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Oddělení národních krojů Lycea, oddělení národních tanců i oddělení umělecké, hudební 
a rytmické výchovy připravilo v roce představení řecké tradiční kultury na vybraných akcích 
a festivalech: Den národnostních menšin v Hodoníně (18. květen), Řecká sobota na hradě 
Veveří (1. červen), Řecký večer v Brně (13. červen), 65. Výročí příchodů Řeků do ČR 
v Ostravě (23. červen), Řecká párty v Brně (19. září), Babylonfest v Brně (21. září), 20. výročí 
založení novořečtiny na Masarykově univerzitě v Brně (25. září), oslava státního svátku 
Řecké republiky v Praze (9. listopad), Regiony Řecka – Malá Asie v Brně (16. listopad). 

Oddělení národních tradic Lycea společně s oddělením svátků a recepcí připravilo pro členy 
Lycea, jejich rodinné příslušníky, přátele a další veřejnost zajímavé akce, ke kterým se váží 
řecké zvykoslovné tradice: Velikonoční svátky, dle řecké tradice v Ledči n./Sázavou 
(1. duben, Návrat rodu Baltazzi na zámek Napajedla (12. duben). 

Oddělení národních krojů celoročně pečuje o údržbu a ochranu celkem 70 řeckých tradičních 
krojů z národopisných regionů celého Řecka. 

Oddělení národních tanců připravilo seminář řeckých tanců s lektorem z Lycea Řekyň 
Kalamaty v Koutech u Ledče nad Sázavou (29. březen – 1. duben) za účelem přípravy na 
vystoupení tanečního souboru Lycea Řekyň na významných kulturních akcích 
a mezinárodních folklórních festivalech. Třikrát v roce byl uskutečněn metodický seminář 
učitelů řeckých tanců a vybraných tanečníků Lycea, a to v květnu, září a v listopadu v Brně. 

                                                 
124 předsedkyně Ljubov Vondroušková. 
125 předsedkyně Sulamith Šímová. 
126 www.moravia-contact.cz, předsedkyně Taťjana Sizova  
127 www.slovgym.cz, ředitelka Taťjana Pergler 
128 http://prazskainspirace.cz/ 
129 www.kazaki.cz, ataman Michail Dzyuba, podnikatel, původním povoláním údajně major MV RF 
130 atamanem byl rozhodnutím moskevské centrály jmenován kněz Sergij Ivannikov, nositel vyznamenání 
udělovaných MV RF. Po jeho povýšení a přeložení na Ural je tato stanice dočasně bez atamana. 
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Cílem seminářů je výměna zkušeností a konzultace problematiky výuky, příprava učebních 
plánů a společných akcí, soustředění tanečníků v návaznosti na výuku v jednotlivých 
skupinách, projednání materiálního vybavení k výuce - CD nahrávky tradičních řeckých 
tanců, videokazety a DVD tradičních řeckých tanců ze všech oblastí Řecka. 

Taneční soubor Lycea Řekyň nastudoval a veřejnosti v premiéře představil řecké tance a písně 
z Kykladských ostrovů a z regionu Malá Asie. 

SRBSKÁ MENŠINA  

Hlavní programy Srbského sdružení sv. Sáva v roce 2013 byly: 

Oslava svátku sv. Sávy dne 27. ledna 2013; Sdružení v roce 2013 již po deváté oslavovalo 
svátek svého duchovního patrona Sv. Sávy, který je zároveň i státním svátkem a svátkem 
všech škol v Srbsku. Nejvýznamnějšího duchovního vůdce, zakladatele srbské státnosti 
a prvního srbského patriarchy Sv. Sáva (žil na konci 12. a začátku 13. st.), jehož jméno naše 
sdružení nese, oslavujeme dle staletých srbských lidových zvyků - s chlebem, pšenici a vínem 
- které se slavnostně na oslavě rozkrojí. Oslava proběhla v tradičním duchu a dle národních 
zvyklostí. Zúčastnilo se jí více než 80 členů sdružení a velký počet hostů. Oslavy se 
zúčastnila též velvyslankyně Srbska v ČR a představitelé ministerstva kultury, různých 
českých sdružení a spolků, národnostních spolků, s kterými sdružení léta spolupracuje. 

VI. Dny srbské kultury v Praze probíhaly od 6. do 30. listopadu 2013 v prostorách Srbského 
kulturního centra. V jejich rámci byly realizovány tyto akce: zahájení dne 6. listopadu (vč. 
zahájení výstavy a koncertu), jehož se zúčastnili představitelé srbského velvyslanectví a hosté 
z řad veřejného života a příslušnici srbské i ostatních menšin. Dne 19. listopadu 2013 byla 
realizována přednáška v rámci srbské oslavy Rok Milánského ediktu Konstantina Velikého, 
pod názvem Setkání církve a státu. Dne 20. listopadu 2013 proběhla oslava - 50. číslo 
časopisu srbské menšiny Srpska reč, které se zúčastnila redakce a v druhé části i hosté. Dne 
24. listopadu 2013 byl realizován básnický večer Ony a oni - prezentace poezie tři srbských 
básnířek a tři srbských básníků. Dne 26. 11. 2013 byla na programu přednáška u příležitostí 
200 výročí od narození největšího srbského básníka Petra Petroviće Njegoše a 27. listopadu 
2013 byl realizován básnický večer. Dne 28. listopadu 2013 byla zahájena výstava dětských 
kreseb na téma Rance a kroje mého národa. Dne 29. listopadu 2013 začala Konference srbská 
menšina v střední Evropě, na které se zúčastnilo na 30 hostů z osmi evropských států 
a z vlády Srbska a její kanceláře pro spolupráci se Srby z diaspory, dne 30. listopadu 2013 
byly slavnostně uzavřeny VI. Dny srbské kultury v Praze. Členové Srbského sdružení sv. Sáva 
oceňují, že i tyto VI. dny srbské kultury byly realizovány za podpory nejvyšších představitelů 
státu a na vysoké kulturní úrovni. Organizačně rozsáhlá akce byla zcela pod kontrolou 
a přispěla zviditelnění srbské menšiny v Praze a České republice.  

Časopis Srbské slovo - Srpska řeč; časopis příslušníků srbské menšiny dbá na svoji 
obsahovou a vizuální stránku, vybírá články, kterými upoutá pozornost, který se nedají na 
jiném místě přečíst, a jsou ze široké škály různorodých zájmů. Časopis je magazínového typu. 
Od jeho založení dodnes bylo vydáno celkem 51 čísel. V roce 2013 vydali čísla 46 až 51. 
Vydávání časopisu přispívá rozvíjení a rozmanitostí multikulturní společnosti v ČR. Pomáhá 
řadě členů vyjádřit svoje myšlení ke konkrétním problémům společností. Koncepčně 
a obsahově oba časopisy jsou oblíbený u čtenářů a zatím jsme se nesetkali ze strany čtenářů 
s návrhem o změnu jejích koncepce a obsahů. Obzvlášť velkým přínosem pro srbskou 
menšinu je to, že jsou časopisy tištěný původním srbským písmem, tj. srbskou cyrilicí. 
Pravidelně tiskne zprávy v podobě nejen textů ale i fotoreportáži o aktivitách Srbského 
sdružení sv. Sáva, zatím jediného aktivního sdružení srbské menšiny v ČR. Po obsahové 
stránce je časopis zaměřen na široký okruh témat: 3 stránky aktualit ze Srbska, 3 stránky 
aktualit z ČR, 4 až 6 stránek textů z kultury, 3 stránky fejetonů, 2 stránky z česko-srbských 
kulturních vztahů, aktuality z kulturních akcí sdružení a oslavy svátku Sv. Sávy, 2 stránky 
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zajímavostí. V roce 2013 kromě zavedených rubrik byly i nové. V Srbsku se po celý rok 
2013oslavovalo 1700. výročí vyhlášení Milánského ediktu císařem Konstantinem Velikým. 
Srbské slovo se připojilo k oslavám tohoto výročí textem na pokračování o životě a díle 
Konstantina Velikého. Projekt počítá i v tomto roce s grantovou podporou resortu kultury, bez 
této podpory by nemohl přežít. Realizátor projekt realizuje s velkou obětavostí - a je nesmírná 
radost z každého vytištěného čísla, jelikož ví, že tak pomáhá vlastní menšině nezapomenout 
na zvyky, tradici, kulturu a především jazyk své původní země, že je časopis oblíben, čten 
a pochvalován odběrateli a lidmi, kteří tomu rozumí a vědí, co obnáší taková práce.  

UKRAJINSKÁ MENŠINA  

UIČR se podílí na programech integrace cizinců, spolupracuje s úřady správy na úrovni 
starostů měst, příslušnými odbory ministerstev (zejména Ministerstvo práce a sociálních 
věcí), dále s příbuznými organizacemi zabývajícími se lidskými právy, pomocí cizincům, 
právními poradnami atp. UIČR poskytuje informační servis tazatelům, kteří se zajímají 
o život ukrajinské menšiny nebo o otázky spjaté s ukrajinským kulturním/profesním životem 
v ČR. UIČR komunikaci s okolím zajišťuje prostřednictvím webu,131 který zajišťuje také 
moment archivační a slouží i příbuzným organizacím, či na profilu FB. UIČR má také svoji 
kapelu Ignis, která vystupuje celorepublikově. 

SUPU se podílí především na kulturních programech spojených s činností pěveckého Sboru 
sv. Vladimíra, spolupracuje s řeckokatolickou církví na úrovni Apoštolského exarchátu, 
s křesťanským centrem v Jihomoravském kraji, s ostatními církvemi zejména v rámci 
udržování a renesance cyrilometodějské tradice; pravidelně zpěvem doplňuje liturgii 
v řeckokatolickém chrámu sv. Klimenta v Praze. SUPU se dále podílí na společných 
programech pro ukrajinské a české děti a mládež. SUPU působí celorepublikově, věnuje 
pozornost hlavně významných výročím, osobnostem, tradicím. SUPU spravuje Mohylu všem 
obětem teroru na Olšanských hřbitovech, která se stala místem uctění památky všem 
zemřelým příslušníkům národnostních menšin. 

SUČR pořádá především kulturní akce spojené se Dnem matek, věnuje se seniorkám 
národnostních menšin, podílí na společných programech, zajišťuje přednášky na aktuální 
témata, podílí se i na údržbě hrobů v Praze, shromažďování archivních materiálů. 

Ukrajinská menšina má svůj periodický tisk: čtrnáctidenník Porohy (UIČR), který informuje 
o životě menšiny, významných osobnostech, událostech, ale i o problémech Ukrajinců nové 
emigrace, o aktualitách z Ukrajiny, historických výročích atd. K dalším periodikům patří 
Ukrajinskyj žurnál (RUTA), který je orientován na Ukrajince žijící doma i v zahraničí, 
většinou je zaměřen na vybrané kulturní/politické aktuální téma. Noviny Ukrajinská gazeta 
nepatří přímo k národnostnímu tisku, ale doplňují periodika psaná v ukrajinštině. Během roku 
vycházejí i příležitostné bulletiny, které mají ráz informativní. 

Hlavní činností organizací je zajištění a provedení kulturních programů, osvětové činnosti, 
udržování tradic a zvyků ukrajinské menšiny včetně jeho jazyka. Mimo to se organizace 
zabývají archivací, vydavatelskou činností, organizují humanitární činnost na Ukrajinu dle 
aktuálních potřeb, pořádají přednášky, výstavy, promítání ukrajinských filmů, rozvíjejí 
klubovou činnost v celorepublikovém měřítku. Pěvecký Sbor sv. Vladimíra (SUPU) se podílí 
svými koncerty na Pražské muzejní noci a Noci kostelů, účastní se mj. přenosů liturgie do 
Českého rozhlasu, prezentuje hudbu ukrajinských hudebních skladatelů doma i v zahraničí. 
Hudební kapela Ignis (UIČR) prezentuje menšinu v regionech, na akcích pořádaných městy 
nebo kraji (např. integrační centra v Plzni, Zlíně, Ml. Boleslavi aj.). Vyvrcholením kulturních 
aktivit je společný říjnový program, Dny ukrajinské kultury pořádané UIČR. Program 
organizací je pestrý, také díky široké členské základně sestávající z příslušníků národnostních 
menšin i cizinců trvale žijících v ČR.  

                                                 
131 ukrajinci.cz 
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K tradičním aktivitám menšiny patří lednový koncert ukrajinských koled a ščedrivek, který 
zabezpečuje SUPU se svým pěveckým sborem sv. Vladimíra v řeckokatolickém chrámu 
sv. Klimenta, kde se také podílí na programu Noci kostelů. V prvním čtvrtletí všechny 
organizace v měsíci březnu vzpomínají památku ukrajinského buditele, malíře a básníka 
Tarase Ševčenka. SUČR a další spolky věnují pozornost organizaci Dne matek. 
Vyvrcholením všech kulturních aktivit a svým způsobem i zhodnocením práce jednotlivých 
organizací jsou podzimní Dny ukrajinské kultury, které tradičně organizuje UIČR a na 
programu se podílejí i ostatní organizace a jejich soubory. 

Kromě uvedeného jsou v průběhu roku promítány filmy (RUTA), organizovány přednášky, 
diskuse, výstavy, celoročně zpívá Sbor sv. Vladimíra v řeckokatolickém chrámu sv. Klimenta 
v Praze a dále i v ČR. Každoročně si ukrajinská menšina připomíná Den nezávislosti 
Ukrajiny, vzpomíná na oběti umělého hladomoru na Ukrajině, jakož i na všechny zemřelé. 
Především UIČR se věnuje i klubové činnosti (v rámci UIČR – dětský klub Smoloskyp), 
regionálnímu působení, poradenské činnosti. V neposlední řadě pak vydávání časopisů 
Porohy (UIČR) a Ukrajinského žurnálu (RUTA), provozování www stránek (UIČR). 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

○ Media, publikace 

Vietnamci v ČR vydávají několik časopisů a provozují řadu zpravodajských portálů. Tyto 
media jsou komerčního charakteru a jsou orientovány hlavně na zprostředkování informací 
a zpráv v ČR, z Vietnamu i ze světa členům komunity. Některé webové stránky mají slušnou 
návštěvnost a pravidelně je navštěvují Vietnamci z celého světa. 

Komerční tištěné časopisy: 

název periodicita náklad 

Tuần tin mới Týdeník 2000-3000 ks 

Thế giới trẻ Týdeník 2000-2500 ks 

Xa xứ Týdeník 1500-2000 ks 

Webové zpravodajské portály: 
- www.vietinfo.eu  
- www.secviet.cz 
- www.vietmedia.eu 
- www.eicvn.eu 
- www.congdong.cz 
- vn24.eu 

○ Charitativní činnost 

Vietnamská komunita vyvíjí charitativní činnost nejen v rámci komunity, ale i do Vietnamu či 
pro české obyvatele. Významné jsou charitativní sbírky pro obyvatele oblasti středního 
Vietnamu, která je každoročně postižena záplavami. Zástupci vietnamské komunity se 
zapojili do organizování charitativního koncertu na podporu projektu Pomoc postiženým 
dioxinem ve Vietnamu.132 Též v současné době probíhá sbírka sloužící k realizaci projektu na 
pomoci nevyléčitelně nemocným dětem ve Vietnamu a zajištění jejich vyšetření a případnou 
léčbu v Evropské unii. Mezi činnosti, které pomáhají obyvatelům České republiky, lze 
zahrnout spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy na pomoc obětem záplav jak v Praze, tak 
i v Teplicích, Ústí nad Labem a v Sokolově. Konkrétně pro přehled: 

- Uspořádání finanční sbírky na podporu středního Vietnamu po záplavách (Svaz Vietnamců), 

                                                 
132 jedná se o jed modifikující lidské DNA použitý Američany ve válce. 
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- Pomoc obětem záplavy v ČR (Praha, Ústí n/L; Svaz Vietnamců, ACVN), 

- Podpora postiženým a opuštěným dětem (MAVS), 

- Podpora rodinám osob nespravedlivě stíhaných a odsouzených ve Vietnamu (Van Lang), 

- Sbírka na podporu rodin a osob v nouzi (Svaz Vietnamců), 

- Návštěvy a předávání dárků dětem, dětským domovům a nemocnicím (MAVS), 

- Příprava s partnery na charitativní koncert v roce 2014 pro podporu projektu Pomoc 
postiženým dioxinem ve Vietnamu (Info-Dráček). 

○ Ostatní aktivity 

O aktivitách vietnamské komunity lze říct, že jsou velmi různorodé, ať se již jedná 
o sportovní, kulturní akce či akce vzdělávacího a duchovního rázu či integračního zaměření. 
Akce jsou pořádány pravidelně nebo v reakci na aktuální události a potřebám. Zde uvádíme 
pouze stručný přehled vybraných aktivit (v závorce je seznam organizací, které se podílely na 
jejich organizování). 

- Uspořádání vítání asijského Lunárního nového roku v Praze a v dalších lokalitách (Svaz 
Vietnamců, ACVN), 

- Uspořádání asijského dětského dne společně s oceňováním žáků a studentů na školách 
v různých lokalitách (Svaz Vietnamců), 

- Uspořádání sportovních soutěží, kulturních akcí v rámci komunity: golf, tenis, stolní tenis, 
soutěž ve zpěvu (Svaz Vietnamců), 

- Uspořádání vietnamských kulturních dnů v Praze a v dalších lokalitách v ČR (Svaz Vietnamců), 

- Účast na kulturních dnech národnostních menšin v Praze a v dalších lokalitách 
(Chomutov, Ústí nad Labem, Louny, Liberec...; Svaz Vietnamců), 

- Udržování kursů vietnamštiny v Sapě, v Karlových Varech, v Brně a v dalších lokalitách 
(Svaz Vietnamců), 

- Uspořádání oslav MDŽ 8. března a Dne vietnamských žen 20.10. v Praze a dalších 
lokalitách (Svaz Vietnamců), 

- Uspořádání buddhistických dnů pro komunitu: svátek Thượng Nguyên, svátek Vu Lan, 
svátek Nguyên tiêu (Svaz Vietnamců, Svaz budhistů), 

- Uspořádání akce na prevenci užívání drog (Svaz Vietnamců, ACVN, ČVS), 

- Konzultace se zástupci Ministerstva Bezpečnosti Vietnamu o situaci Vietnamců v ČR 
a o možnostech boje proti zločinu v komunitě Vietnamců a českých občanů vietnamského 
původu (ACVN), 

- Kulturní večery k oslavě uznání vietnamské menšiny (Svaz Vietnamců, ACVN), 

- Aranžování souboru vietnamských lidových písní „Quan họ Bắc Ninh“ (ACVN), 

- Návštěvy vietnamských vězňů v českých věznicích (ACVN), 

- Poskytování knihy Stručná historie Vietnamu od autora Trần Trọng Kim (bývalého 
vietnamského premiéra Vietnamu v roce 1945) svým členům a příznivcům (ACVN), 

- Pomoc samizdatovému vydavateli Giay Vun s překladem a revizí esejí Václava Havla 
a s přípravou vydání pro distribuce ve Vietnamu (Van Lang), 

- Organizování semináře a následné debaty s historikem, profesorem Nguyen Nha 
k objasnění svrchovanosti Vietnamu nad souostrovími Hoang Sa a Truong Sa v kulturním 
centru Novodvorská, sbírka na podporu fondu Nguyen Nha Foundation (Van Lang), 

- Organizování petičních akcí k porušování lidských práv ve Vietnamu (Van Lang), 

- Osobní, telefonické a emailové konzultace zájemcům na téma Vietnam, vietnamská 
kultura či vietnamská komunita (Klub Hanoi), 
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- Kurzy češtiny a poradenství v oblasti života v ČR (Klub Hanoi), 

- Konzultace scénáře tvůrci filmu s česko-vietnamskou tématikou (Klub Hanoi), 

- Účast na etnofestivalech Barevná devítka či Poznejme se, sousedé v parku Parukářka 
(Klub Hanoi), 

- Podílení se na výstavě Vietnamské umění v Čechách v Národní galerii (Klub Hanoi), 

- Vydání měsíčníku pro světovou literaturu PLAV, na jehož stránkách se poprvé objevily 
překlady prózy i poezie z Vietnamu (Klub Hanoi), 

- Drakiáda na Libuši (Info-Dráček),  

- Projekt protidrogové prevence Peníze z drog nechci (Info-Dráček), 

- Komentované prohlídky obchodního centra Sapa Praha Libuš pro členy FORS a skupinu 
vedenou starostou MČ Praha Libuš (Info-Dráček), 

- Příprava projektu Miss Vietnam České republiky 2014 Open for Europe (Info-Dráček), 

- Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné správy na všech 
úrovních a ve všech příslušných regionech? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Dobrá, žádné překážky. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Spolupráce organizací příslušníků bulharské menšiny s orgány veřejné správy je velmi dobrá. 
Nespočívá jen v udělení příslušných grantů, ale i v poskytnutí pomoci veřejných orgánů ve 
formě různých informací a rad. Bulharská sdružení úzce spolupracují s velvyslanectvím 
Bulharské republiky v Praze, s Českou televizí, s Českým rozhlasem a s místními deníky. 
Bulharské kulturní osvětové sdružení Brno má skvělou spolupráci s Magistrátem Statutárního 
města Brno. Sdružení Pirin spolupracuje na všech úrovních s ministerstvem kultury 
a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravským krajem a Magistrátem 
Statutárního město Brna. Sdružení Zaedno spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy, 
ministerstvem kultury, ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Evropské komise. 
Sdružení má podporu i od řady firem a institucí. Bulharská kulturně osvětová organizace 
Cyril a Metoděj spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy a ministerstvem kultury. Sdružení 
Vazraždane spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy a ministerstvem kultury. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Obec Jevišovka finančně přispěla na pořádání akce 22. Chorvatský kulturní den, 
Jihomoravský kraj finančně přispěl na částečnou rekonstrukci Chorvatského domu 
v Jevišovce. 

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s orgány veřejné správy jak na celostátní tak i místní úrovni probíhají bez 
problémů. Úředníci na všech institucích ochotně spolupracují, popř. i poradí.  

Na místních úrovních obcí a krajů nejsou všude zřízené výbory nebo komise pro národnostní 
menšiny. Zaznamenali také, že je rozlišné i zařazení národnostních menšin pod odbory, pod 
které svou problematikou patří, např. někde je to odbor kultury, jinde sociální. Domnívají se, 
že národnostní menšiny by ze zákona měly obdržet samostatný statut, jak je to v některých 
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státech EU, na základě kterého by bylo dlouhodobě státem finančně garantované právo na 
činnost, uchování jazyka, národní identity a kulturních tradic.  

NĚMECKÁ MENŠINA  

SN, jakožto jednotlivé Svazy Němců žádaly o dotace v ČR, především u ministerstva kultury. 
V regionech se jednalo také o dotace a spolupráci s městskými či obecními úřady.  
Spolupráce s jednotlivými orgány veřejné správy na všech úrovních byla svazy uvedena jako 
standardní. Žádné stížnosti nebyly zaznamenány.  

KSONN: V Karlovarském a Ústeckém kraji, ve městech Kraslice a Chomutov má KSONN 
zástupce ve Výborech. Všechny ZO spolupracují se samosprávou obcí. Větší spolupráce je 
v Chomutově, v Kraslicích, v Ústí nad Labem, v Novém Boru, díky zde zřízeným Výborům. 

POLSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s orgány veřejné správy probíhá standardním způsobem. 

ROMSKÁ MENŠINA 

Zástupce ji hodnotí jako nevstřícnou, málo spolupracující v některých krajích, ale i obcích, kde 
Strana rovných příležitostí musela napravovat určitou nesnášenlivost a vytvářet komise, kde 
budou participovat Romové ve Výborech. Pomíjí činnost romských sdružení na této úrovni. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Na stavu a úrovni spolupráce se v poslední době mnoho nemění. Společnost přátel 
Podkarpatské Rusi i další organizace spolupracují s Magistrátem hl. m. Prahy, s městskými 
orgány dalších měst, mediálně sleduje a podporuje kupř. družební akce Kraje Vysočina se 
Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Podílí se na činnosti nadace VIA (na fungování Fondu 
manželů Horových poskytujícím finanční příspěvky na aktivity týkající se vzdělávání 
mládeže v Zakarpatské oblasti).  

Městské orgány podporují aktivity a projekty SPPR a jejích odboček v regionech (i když 
vzhledem k úsporným opatřením se podpora zmenšila) i činnost dalších rusínských 
společenství (Skejušan). V Praze, Jindřichově Hradci i Chomutově přistupují městská 
zastupitelstva k rusínským společenstvím a jejich kulturním projektům vesměs vstřícně.  

K stabilizaci i obohacování činnosti rusínských organizací výrazně přispívá DNM v Praze. 
SPPR i rusínské komunity využívají kanceláře i sály pro pravidelné schůze výkonného výboru 
a jednání aktivistů, pro úřední agendu i archiv, pro kulturní akce. Vedení DNM vychází při 
uspokojování požadavků na prostory aj. rusínské menšině vstříc. Zároveň v roce 2013 
podstatně vzrostla spolupráce SPPR s vedením DNM: průběžná spolupráce v programové 
radě DNM, aktivní účast na semináři Magistrátu hl. města Prahy o národnostních menšinách 
v listopadu 2013 (spolupráce na zajištění hostů ze Zakarpatské oblasti, zpracování 
a přednesení příspěvku na semináři), podíl na přípravě nově otevřené knihovny DNM a další.  

Aktivisté SPPR se účastní činnosti Rady, práce grantových komisí, národnostních komisí 
a dalších pracovních týmů.  

RUSKÁ MENŠINA   

Spolupráce organizaci ruské menšiny s organy státní správy a zejména s organy veřejné 
samospráv byla na velmi dobré úrovní. Zástupci ruské menšiny aktivně působí v Radě a jejích 
výborech, v grantových komisích na ministerstvech apod. Toto se odráží i v tom, jaké 
grantové prostředky získávají organizace ruské menšiny od ministerstev a od místních 
samospráv, zejména od Magistrátu hl. m. Prahy. 
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ŘECKÁ MENŠINA  

Lyceum spolupracuje s odborem školství, oddělením prevence a volnočasových aktivit 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje při přípravě vzdělávacích programů v oblasti 
multikulturní výchovy. Dále aktivně spolupracuje s odborem kultury Statutárního města Brna 
při obohacování kulturního a společenského dění města Brna a reprezentaci města. 

SRBSKÁ MENŠINA  

Srbské sdružení sv. Sáva má vynikající spolupráci s veřejnou správou na státní úrovni. Sdružení, 
které má sídlo v Praze, spolupracuje s orgány veřejné správy v hl. m. Praze a MČ Prahy 2 
a Prahy 4. Rovněž má svého zástupce v komisích ministerstva kultury a Radě. Kulturní akce 
Srbského sdružení Sv. Sáva se od jeho založení v roce 2002 konaly pod záštitou předsedy 
Poslanecké sněmovny, řady profesorů či umělců a za účasti řady veřejných osobností. 

UKRAJINSKÁ MENŠINA  

Spolupráce SUČR s Magistrátem hl. m. Prahy a DNM byla výborná. UIČR uvádí dobrou 
komunikaci v případě Prahy, Plzně, Liberce a Poděbrad, špatnou v případě Teplic. SUPU 
doplňuje dobrou komunikaci se Znojmem. SUPU a UIČR využívají k realizaci svých 
programů také DNM (spolupráce má některé nedostatky, které jsou však diskutovány na 
různých úrovních s cílem zvýšit profesionální přístup k jednotlivým národnostním 
menšinám). Obě organizace se taktéž podílí na některých programech pořádaných DNM. 
Mimo jiné z iniciativy SUPU se v roce 2012 i 2013 uskutečnila v DNM Pražská muzejní noc.  
Spolupráci s církevními představiteli v ČR hodnotí zástupci ukrajinské menšiny pozitivně. 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s Radou je velice dobrá a to jak před jmenováním zástupce vietnamské komunity do 
Rady, tak i v obdobím následujícím, kdy byla zástupcům vietnamské menšiny poskytnuta 
veškerá pomoc a rady při seznamování a zajištění prací v Radě, v dotačních komisích. Na 
centrální úrovni je viditelná zejména spolupráce s ministerstvem vnitra v boji proti vietnamské 
narkomafii. I přes oboustranný zájem o spolupráci a o zlepšení situace je ve vietnamské 
komunitě obecně vnímáno, že dost úsilí je věnováno marketingovým stránkám problému a bude 
třeba se více soustředit na analýzu jádra problému a určení správné strategie boje. 

Spolupráce na úrovni samosprávy jsou různorodé, v některých lokalitách jsou kontakty 
pravidelné, jinde jsou ojedinělé a jsou lokality, kde není skoro žádná spolupráce. Po rozšíření 
Rady o zástupce vietnamské menšiny se spolupráce začíná rozbíhat resp. zintenzivňuje. 

- Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Dobrá. Např. navzájem se účastnili oslav lidových svátků a akcí jiných národnostních menšin 
zde žijících. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Až na malé výjimky skoro všechna bulharská sdružení měla i v loňském roce spolupráci s jinými 
menšinami při přípravě různých multikulturních akcí, při výměně informací a zkušeností. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Díky spolupráci s ukrajinskou menšinou se zástupci chorvatské menšiny účastnili konference 
Společně na cestách Evropy ve Znojmě, německou národnostní menšinu oslovili při 
přípravách 22. Chorvatského kulturního dne. 
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MAĎARSKÁ MENŠINA 

Probíhá jako i v minulých letech zejména na místních úrovních a na konkrétních akcích. 
V Praze například při mezinárodním folklorním festivalu Praha srdce národů, v Brně Žijeme 
v jednom městě, dnech národnostních menšin v Praze i v Brně, zahájení lázeňské sezony 
v Teplicích, zajištění maďarského kulturního programu na městských dnech v Chomutově, 
Mostě, Sokolově, Ústí nad Labem, Karlových Varech a Lovosicích. 

NĚMECKÁ MENŠINA  

SN: Společné projekty s jinými národnostními menšinami nerealizovali. Spolupráce např. 
v DNM v Praze, v Radě nebo v rámci Výborů v jednotlivých krajích byla efektivní a přínosná.  

KSONN: Díky existenci DNM se rozvíjí dobrá spolupráce s ostatními národnostními 
menšinami v Praze. Konference národnostních menšin v Praze, pořádaná Magistrátem HMP, 
měla v roce 2013 zatím největší ohlas. V krajích a obcích, kde je aktivní národnostní výbor 
spolupracují i ostatní národnostní menšiny, např. v Chomutově a Karlových Varech se 
pořádají Dny národnostních menšin. 

POLSKÁ MENŠINA 

Polská menšina spolupracuje s jinými menšinami hlavně prostřednictvím Výborů 
v jednotlivých obcích. Na této bázi nebyly shledány žádné problémy. 

ROMSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s ostatními národnostními menšinami byla velmi dobrá, v rámci setkávaní jak 
v Radě, tak i mimo ní, je přátelská a multikulturní. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

S menšinami a jejich organizacemi se aktivisté SPPR setkávají při práci pracovních týmů, na 
jednáních, na kulturně společenských akcích v DNM i jinde (Rada, orgány v regionech).  

SPPR příležitostně spolupracuje i s dalšími organizacemi a institucemi, např. s Národním 
muzeem, Vysokou školou ekonomickou, a pravidelně s občanským sdružením Podkarpatská 
Rus – náhrada majetkové újmy, jež pečuje o realizaci majetkových náhrad. Bližší pracovní 
kontakty rozvíjí zejména s Rusínskou obrodou a Svazem rusínské inteligence na Slovensku. 
Pro nedostatek finančních prostředků však nelze tuto spolupráci realizovat tak, jak by bylo 
možné a hlavně prospěšné (cestovní výlohy atd.).  

V červenci 2013 vyslala SPPR zástupce na 12. světový kongres Rusínů a Lemků, který se 
tentokrát konal v podkarpatských městech Užhorod, Mukačevo a Svaljava. Kongres se stal 
další příležitostí pro pracovní i kulturně společenská setkání s představiteli rusínských 
organizací v různých zemích světa, pro výměnu zkušeností a rozšíření vzájemných kontaktů.  

RUSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s ostatními národnostními menšinami probíhá jednak v rámci činnosti DNM 
v Praze, a také v průběhu pořádání společných akcí jako např. Mezinárodní folklorní festival 
Praha srdce národů 2013, knižní veletrh Svět knihy, nebo Pražská muzejní noc. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Lyceum spolupracuje velmi dobře se všemi organizacemi národnostních menšin v Brně. 

SRBSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s ostatními národnostními menšinami je od začátku existence sdružení vynikající. 
Menšině jsou nejblíže menšiny, s kterými ji pojí oslavování společných církevních svátků 
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(bulharská, ruská, řecká), ale také se zapojuje do aktivit ostatních národnostních menšin 
(slovenská, polská, romská, Všekozácký svaz v Českých zemích a Slovenska).  

UKRAJINSKÁ MENŠINA  

Spolupráci s ostatními menšinami hodnotí velmi pozitivně. Výsledkem jsou některé společné 
akce (např. festival Praha – srdce národů, vzájemné navštěvování programů, SUPU tradičně 
organizuje Mikulášskou besídku s „pravými čerty a anděly“ a další). 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA  

Co se týče spolupráce s ostatními národnostními menšinami, je nutno zmínit především romskou, 
s jejímiž zástupci má FŽO nejbližší pracovní kontakty. Pořádají některé společné akce, popř. se 
navzájem zvou na pietní akty k uctění památky obětí Holocaustu. Již tradičně se takového setkání 
koná při příležitosti Mezinárodního dne obětí Holocaustu dne 27. ledna v prostorách Senátu 
Parlamentu ČR, pod záštitou jeho předsedy a předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR. 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

Spolupráce s ostatními menšinami není skoro žádná, až na společnou účast na dnech menšin 
v různých lokalitách. 

- Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Žádné. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Sdružení a organizace nemají zásadní problémy.  

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Problém, který je pro chorvatskou menšinu zásadní a který pravděpodobně není komplexně 
řešitelný, je dispersní násilné rozsídlení příslušníků menšiny v minulosti. Hlavním jejím 
zájmem je tedy vybudování Chorvatského domu v Jevišovce, který by jednak sloužil jako 
místo setkávání a realizace společných aktivit příslušníků menšiny a jednak zachovával 
památku na menšinu do budoucna.  

Dalším problémem je opisování komunistické propagandy směřující proti moravským 
Chorvatům, což se negativně projevuje na vztazích se samosprávou. 

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Život společenství maďarské národnostní menšiny v ČR můžeme charakterizovat jako 
nekonfliktní. Vztahy mezi nimi jsou přátelské a harmonické, což potvrzuje čtyřiadvacetiletá 
existence Svazu Maďarů a vypovídá o tom i bohatá činnost organizace.  

Problémy vidí hlavně v existenční nejistotě, která nám stěžuje plánování naší další činnosti. 
Veškerá administrativní i organizační činnost ve Svazu je vykonávána formou dobrovolné práce 
členů bez možnosti odměňování. Veškerou tuto činnost vykonávají členové, ve svém osobním 
volnu. Tato skutečnost způsobuje problémy s obdržením potřebných dokumentů v odpovídající 
kvalitě a v termínu od jednotlivých ZO, jež se zpracovávají centrálně v ústředí Svazu.  

Největším problémem je neustálé rozrůstání požadavků při zpracování různých dokumentů, 
materiálů a zpráv požadovaných jednotlivými institucemi. Rozsah této práce je již natolik 
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odborně i časově náročná, že ji bez patřičné kvalifikace a odborné pomoci nelze zvládnout, na 
kterou finanční prostředky nejsou. Uvítali by, kdyby státní podpora časopisu Prágai Tükör 
a zároveň i kulturní činnosti byla jistější a dlouhodobější. 
V souvislosti s těmito problémy uvádí vzor Maďarska, kde národnostní menšiny dostávají 
státní dotaci na režijní náklady kanceláří a mzdy pracovníků. Tato dotace se přiděluje 
procentuálně podle počtu osob v dané oblasti na základě posledního sčítání lidu.  
Švédský vzor, kdy se z celkového rozpočtu při vyúčtování automaticky odečítá 20% na 
náklady organizování již uskutečněných akcí, jako vlastní podíl organizací. 
Také by uvítali, kdyby se do vykazování celkového rozpočtu mohly započítat zdarma 
poskytnuté služby od různých institucí, např. pronájem sálu, prokazování formou potvrzení. 
Jelikož výše takto poskytnutých služeb je značná, tím bychom ušetřili značné finanční 
prostředky ve prospěch jiných potřebných nákladů.  

NĚMECKÁ MENŠINA  

KSONN viz Zpráva za rok 2011, SN problémy nezaznamenalo.  

POLSKÁ MENŠINA 

Problémy se objevily při realizaci některých českých národních akcí organizovaných českými 
národními spolky. Obzvláště se jedná o činnost Československé obce legionářské, která 
navazuje na předválečné demokratické tradice, kde vedle standardních iniciativ tvoří bohužel 
i důsledný nacionalismus s příklonem k fašistickým tradicím (Generálové Gajda a Šnejdárek). 
Tradičně pořádané ČSOL legiomarše jsou polskou menšinou vnímány jako provokace. 
Rozruch rovněž vzbudila publikace kronikáře obce Bystřice Petra Majera Návrat generála 
Šnejdárka do Bystřice, kterou v roce 2013 vydala místní skupina ČSOL ve Frýdku Místku. 
Tuto štvavou, protipolskou, nenávistnou publikaci finančně podpořilo Ministerstvo obrany. 

Dvojjazyčnost a dvojjazyčné názvy mohou být zavedeny v 31 obcích Těšínského Slezska. 
Evropské standardy jsou zaváděny obtížně a zdlouhavě. V některých obcích vůle Poláků 
naráží na nesouhlas vedení obce, v jiných se realizace z nepochopitelných důvodů prodlužuje. 
V ostatních je očekávána brzká realizace. V některých obcích byl činěn nátlak na členy 
Výborů omezit požadavky v zavádění dvojjazyčných názvů. S nátlakem na kompromis nelze 
souhlasit. I když informovanost o zavádění evropských standardů se mírně zlepšuje, menšina 
pořád naráží na neznalost menšinových práv úředníků, médií a většinové společnosti.  

Polská menšina nesouhlasí se změnou (z pátku na neděli ráno 6:00) vysílacího času polských 
televizních novin v rámci regionálního vysílání ČT Ostrava a žádá o navrácení původního 
vysílacího času (pátek odpoledne v 18:00). 

ROMSKÁ MENŠINA 

V roce 2013 byl projednán projekt o medializaci české televize národnostních menšin, kde by 
každá menšina, obzvlášť romská, měla mít své vysílání. Doufáme, že tento projekt bude 
realizován, a tím přispěje k informovanosti ne jenom negativních, ale i pozitivních informací 
do většinové společnosti. Národnostní menšiny zastoupené v Radě pro národnostní menšiny 
potřebují mít více prostoru v médiích a obzvlášť ve veřejnoprávní televizi.133 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Životní podmínky Rusínů v ČR, a tedy i jejich motivace pro sdružování, nejsou v poslední 
době nijak skvělé. Zatímco příslušníci menšin, žijící dlouhodobě v ČR (zejména občané 

                                                 
133 Rada (a její pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání) na dané téma jednala v roce 2012, šlo o vznik 
Tvůrčí producentské skupiny pro národnostní, etnické a jiné menšiny. Ta byla v roce 2013 zrušena. Jde o nepochopení 
projednávané věci. 
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starších generací), jsou ve zdejší většinové komunitě pevně zakotveni, ale jejich počet se 
ztenčuje, mnoha nově přistěhovalým Rusínům se nežije lehce. Determinují je ekonomické 
potíže, což se týká i jiných menšin v ČR. Řada Rusínů žijících v Česku přišla o práci, a tedy 
i o své ekonomické zázemí. Přitom jde často o lidi, kteří se chtějí trvale usídlit v ČR, založili 
si tu existenci, pořídili si bydlení, jejich děti tu chodí do školy atd. I když činnost organizací 
národnostních menšin má zpravidla kulturně společenský charakter a jejich aktivity se 
většinou pohybují v této oblasti, nelze se vyhnout citlivému vnímání tohoto problému.  

Neplatí to ovšem pro Rusíny původem z východních oblastí Slovenské republiky, žijící v ČR. 
Jde vesměs o mladé a mladší lidi, kteří naopak projevují chuť a elán i národnostní nadšení. 
V poslední době se zvyšuje podnětná aktivita zvláště mladých Rusínů, studentů i pracujících 
z východního Slovenska, která se hlásí k rusínské národnosti (i když jsou v ČR často vedeni 
spíše jako Slováci) pořádají své akce, chodí i na pořady SPPR.  

RUSKÁ MENŠINA  

Problémy, které jsou překážkou pro rozvoj větší aktivity v prostředí ruské národnostní 
menšiny spočívají v rozdílností názorů na charakter činností národnostních menšin, resp. 
integrujících se cizinců, případně cizinců, kteří nepovažují za potřebné sdílet s tímto státem 
a jeho společností jakékoliv hodnoty… Podpora, pozornost a přístup k těmto třem 
společenským skupinám má být výrazně odlišný. V prostředí ruské komunity (tj. všech tři 
uvedených skupin) je slyšet výrazný hlas o tom že Český stát se má starat o všechny stejně. 
Lze pokládat tento chybný názor, do jisté míry, za výsledek ne vždy důsledného přístupu 
státní správy a podpory, kterou získaly některé organizace, které na to neměly nárok.  

Dosud zcela selhávaly snahy o vysvětlení podstaty činností občanských sdružení v rámci 
menšinové politiky českého státu vedoucím představitelům spolků, zpravidla organizovaných 
v Koordinační radě krajanů Ruské federace. Ta v podstatě stagnovala, odstoupil její předseda 
a na zasedáních docházelo již jen k velice emotivním hádkám a vzájemným urážkám. 
Neprojevovala žádný zájem komunikovat s Radou a představitelé Rady přestali být zváni na 
roční konference. Někteří agresivní představitelé se vydali cestou politického lobování svých 
osobních a skupinových zájmů v politických stranách, parlamentu a senátu. Řada organizací 
a členů v důsledku této situace z Koordinační rady vystoupila a zbylí se snaží najít, s pomocí 
sociologa novou formu a náplň smysluplné činnosti. Návrhy na další činnost, zlepšení vztahů 
uvnitř komunity i s většinovou společností by měly být předmětem jednání Celostátní 
konference krajanů Ruské federace, která je naplánována na 27. dubna 2014. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Lyceum v roce 2013 řešilo velké existenční problémy z důvodu neposkytnutých dotací (resort 
kultury a resort školství, mládeže a tělovýchovy) a vyvinulo maximální úsilí k zajištění 
úhrady nákladů činnosti od soukromých dárců. Lyceum je také již třetím rokem ve své 
činnosti omezováno a limitováno z důvodu, že Řecká republika z důvodu finanční krize, 
neposkytuje dotace na činnost organizací řecké diaspory v zahraničí. 

Zůstává nevyjasněné zamítavé stanovisko Výboru Zastupitelstva města Brna k poskytování 
dotace na činnost Lycea z dotačního titulu odboru sociální péče na činnost organizací 
národnostních menšin, zdůvodněné nárokem pouze jedné organizace řecké diaspory v Brně. 

SLOVENSKÁ MENŠINA 

Představitelé slovenské menšiny v ČR vyjadřují nespokojnost se stagnujícím vývojem 
v oblasti výše grantů na kulturní aktivity a na vydávání periodik v jazycích menšin.  

Negativně je též vnímána dlouhodobá neochota České televize realizovat projekt 
samostatného programu pro slovenskou menšinu v ČR v slovenském jazyce.  
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SRBSKÁ MENŠINA 

V životě menšiny organizované v Srbském sdružení sv. Sáva stále existuje potřeba organizovat 
nejmladší, děti a mládež. Hlavním cílem je organizovat kreativní dílnu, kde se děti budou kromě 
hry a zábavy učit kreslit a recitovat písničky v srbštině a v češtině. I pro starší příslušníky 
menšiny, nejen členy sdružení, je cítit velká potřeba připravit kurs češtiny.  

UKRAJINSKÁ MENŠINA  

Ukrajinská menšina spatřuje problémy ve financování různých projektů, ty jsou však způsobeny 
především rozpočtovými problémy ČR a EU. Rozhodně lze zlepšit hodnocení projektů např. 
jejich obhajobou či zodpovězení doplňujících otázek; zvolení odborné velice pružné komise. 

Ukrajinská menšina nadále spatřuje problém ve vnímání menšiny majoritou, je však třeba 
konstatovat, že se situace dle našeho vnímání dlouhodobě nezhoršuje, spíše naopak. 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

Specifikem vietnamské komunity v minulém období je velký podíl lidí podnikajících 
v prodeji spotřebitelského zboží, zejména prodeje oblečení. Velkým problémem vietnamské 
komunity je změna podnikatelského prostředí v důsledku ekonomické krize a následné recese 
a vietnamští prodejci se stávají čím dál tím méně konkurenceschopní a mnoho z nich je 
donuceno ke změně modelu podnikání s mnoha nejistotami a v globálním měřítku lze říct, že 
příjmy členů komunity klesají. Život členů komunity bude v dalším období méně stabilní. 

Dalším problémem je výroba a distribuce drog. Dle dostupných informací podíl Vietnamců 
na pěstování marihuany a výrobě drog nijak nevybočuje z průměru, v kategorii průmyslové 
výrobě (pěstování ve větším měřítku) je podíl větší. Vážným problémem je zapojení velké 
části stánkových obchodníků, zejména v oblasti pohraničí, do prodeje drog. Aktuální způsob 
boje orgánů činných v trestném řízení není účinný a zejména v boji proti výrobcům drog 
postihuje pouze tzv. pěšáky, nikoliv organizátory (tzv. investory). 

Poměrně varovná je realita v oblasti uplatnění absolventů vysokých škol, většina má problém 
najít odpovídající práci a nakonec skončí jako výpomoc v prodejnách svých rodičů, nebo se 
snaží najít práci v jiných zemích. 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA  

Bohužel i v loňském roce bylo třeba věnovat větší pozornost tématu pravicového extremismu, 
který je často spojen i s projevy antisemitismu a xenofobie. Toto téma je právě jednou z věcí, 
kterou mají společné všechny národnostní menšiny, a to nejen v České republice. V minulých 
letech Rada iniciovala několik projektů, které byly úspěšně realizovány, ať už to byla úprava 
legislativy (doplnění dikce shromažďovacího zákona) nebo ve spolupráci s ministerstvem 
vnitra tzv. Manuál pro města a obce.134  

- Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce (státní rozpočet, 
rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Žádnou podporu dosud běloruská menšina nedostala.  

                                                 
134 Výroční zpráva o projevech antisemitismu je k dispozici na webové adrese www.kehilaprag.cz. 
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BULHARSKÁ MENŠINA 

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Vazraždane 
Časopis Balgari Ministerstvo kultury 387 000 
Dny bulharské kultury  80 000 
Klub Vazraždane 70 000 

Pirin 
Uchování bulharské kultury 52 000 
Výuka bulharských tanců Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
45 000 

Zaedno  
Uchování bulharského jazyka, kultury a tradic Ministerstvo kultury 73 000 
Grant na činnost sdružení Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
500 000 

celkem  1 207 000 

Projekty podpořené obcemi /statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Vazraždane Klub Vazraždane Magistrát hl. m. Prahy 15 000 
Dny bulharské kultury 40 000 

Zaedno  Trifon Zarezan 50 000 

Pirin 

Uchování bulharské kultury Jihomoravský kraj 20 000 
Výuka bulharských tanců 25 000 
Provozní náklady v oblasti kultury Magistrát města Brno 20 000 
Rozvoj bulharské kultury a folkloru 35 000 

celkem 205 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Zaedno  činnost sdružení soukromí dárci 115 000 

CHORVATSKÁ MENŠINA 
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Sdružení občanů chorvatské 
národnosti v ČR 

Dokumentace chorvatské menšiny Ministerstvo kultury 80 000 
22. Chorvatský kulturní den 90 000 
Slovník moravské chorvatštiny Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
179 000 

celkem 349 000 

Projekty podpořené obcemi /statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Sdružení občanů chorvatské 
národnosti v ČR 

22. Chorvatský kulturní den Obec Jevišovka 30 000 
Částečná rekonstrukce Chorvatského 
domu v Jevišovce 

200 000 

celkem 230 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Sdružení občanů chorvatské 
národnosti v ČR 

22. Chorvatský kulturní den soukromý dárce 50 000 
Částečná rekonstrukce Chorvatského 
domu v Jevišovce 

zahraniční zdroje 362 000 

aktivity menšiny 265 000 
celkem 677 000 
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MAĎARSKÁ MENŠINA 
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích 

Prágai Tükör 
Ministerstvo kultury 

510 000 
Kulturně informační a dokumentační činnost 500 000 
Dny maďarské kultury 126 000 

celkem 1 136 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Svaz Maďarů OJ Praha Folklorní soubor Nyitnikék 
Magistrát hl. m. Prahy 

15 000 
Dny maďarské kultury 30 000 

Spolek Iglice Egylet Zpřístupnění maďarského jazyka a kultury 20 000 

Svaz Maďarů OJ Brno Dny maďarské kultury Město Brno 30 000 
Kulturně informační a dokumentační činnost Jihomoravský kraj 70 000 

Svaz Maďarů OJ Ostrava Kulturně informační a dokumentační činnost Moravskoslezský kraj 70 000 
Dny maďarské kultury Magistrát města Ostrava 50 000 

Svaz Maďarů OJ Teplice 
Kulturně informační a dokumentační činnost 

Město Teplice 18 500 
Město Most 13 000 
Město Ústí nad Labem 7 000 
Ústecký kraj 25 000 
Obec Proboštov 1 000 

Dny maďarské kultury Ústecký kraj 25 000 
 Město Sokolov 20 000 

Svaz Maďarů OJ Lovosice Kulturní aktivity Město Lovosice 5 000 
celkem 399 500 

Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Svaz Maďarů 

Prágai Tükör Ministerstvo zahraničí 
MR 

928 160 

Kulturní aktivity 284 000 
Nadace Rákóczi  50 000 

Kulturně informační a dokumentační činnost dary 109 700 
Svaz Maďarů OJ Ostrava Dny maďarské kultury sponzoři 15 000 

celkem 1 386 860 

NĚMECKÁ MENŠINA  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Shromáždění Němců (SN), 
Hřebečsko - Moravská Třebová 

Hudba a kultura spojuje – 19. ročník Dnů 
německo – české kultury  

Ministerstvo 
kultury 

75 000 

SN, Praha Velké setkání německých svazů v ČR 2013 230 000 
Vydávání novin Landeszeitung 1 172 000 

Německý jazykový a kulturní spolek Brno Vydávání časopisu Kleiner Brünner Gassenbote 15 000 

Svaz Němců – region Chebsko, Cheb Vydávání časopisu Eghalånd Bladl 40 000 
Vandrující Chebští muzikanti 13 454 

Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti, Praha 

Pěvecký soubor Heimatchor Kraslice 27 000 
Zachování tradic, jazyka a prezentace německé 
menšiny v České republice  

45 000 

Spolek přátel Šumavy, Větřní Kulturní den německé národnostní menšiny 2013 9 000 
celkem  1 626 454 
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Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace Kč) 

SN - Hřebečsko Dny kultury Městský úřad Moravská Třebová 15 000 
Mezinárodní výměna mládeže 25 000 

Kulturní sdružení občanů 
německé národnosti 

Nájem v DNM, provozní náklady Magistrát hl. m. Praha 10 000 

Německý jazykový a 
kulturní spolek Brno 

Podpora menšin Magistrát města Brno 35 000 

Kulturní sdružení občanů 
německé národnosti Činnost sdružení 

Městský úřad Šluknov 3 000 
Městský úřad Nové Město pod Smrkem 6 000 
Obecní úřad Mladé Buky 5 000 
Magistrát Ústí nad Labem 8 000 
Městský úřad Rotava 4 000 
Městský úřad Vratislavice 5 000 
Městský úřad Kraslice 10 000 

SN - Havířov 

Dny německého filmu  Městský úřad Český Těšín 5 000 
Výuka německého jazyka 10 000 

Městský úřad Havířov 10 000 
Výstava německých umělců 50 000 
Chor Hazelnuss Moravskoslezský kraj 20 000 

celkem 221 000 
Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace Kč) 

SN - Hřebečsko 
Dny kultury 

velvyslanectví SRN 41 000 

Česko-německý fond budoucnosti 
73 000 

Mezinárodní výměna mládeže 140 000 
SN 57 712 

Německý jazykový a 
kulturní spolek Brno podpora činnosti 

Ministerstvo vnitra SRN 95 000 
Ministerstvo zahraničí SRN 37 500 
město Stuttgart 23 900 

SN 
Podpora SN, setkávacích 
středisek a JUKONU v oblasti 
personální, provozní a projektové velvyslanectví SRN 

8 380 603 

SN - Havířov 
Mládežnický seminář 56 500 

Česko-německý fond budoucnosti 60 000 
Výuka německého jazyka velvyslanectví SRN 65 040 
Významní němečtí umělci 7 000 

SN Plzeň Výuka německého jazyka  17 000 
Kulturní sdružení občanů 
německé národnosti Činnost sdružení velvyslanectví SRN 10 000 

celkem 9 064 255 

POLSKÁ MENŠINA 

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt dárce dotace (Kč) 

Polský kulturně – 
osvětový svaz v ČR 

Přednáškové aktivity Mezigenerační Regionální Univerzity Úřad vlády 51 000 
Vydání sborníků přednášek – Scriptum MUR Vol. IV – 
ediční činnost 

51 000 

Tradiční lidová kultura, jubileum, dokumentační a 
informační činnost PZKO v ČR 

Ministerstvo 
kultury 

610 000 

Vydávání měsíčníku Zwrot 1 190 000 
Kulturně-společenské aktivity PZKO v ČR 215 000 
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Kongres Poláků 

Vydávání Głosu ludu Ministerstvo 
kultury 

4 000 000 
Dokumentační centrum Kongresu Poláků 90 000 
Takoví jsme 2013 / Tacy jesteśmy 2013 325 000 
Zelené školy nad Baltem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 310 000 

celkem 6 842 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji  

organizace projekt dárce dotace (Kč) 

Kongres Poláků v ČR Dokumentační centrum KP, Takoví jsme 2013 Moravskoslezský kraj 140 000 
Takoví jsme 2013 Město Český Těšín 15 000 

celkem 155 000 

Dotace poskytnuté ostatními a zahraničními donory nejsou uvedeny.  

ROMSKÁ MENŠINA
135 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

SPPR Časopis Podkarpatská Rus 
Ministerstvo kultury 

85 000 
Folklorní soubor 
Skejušan 

Zájmové kulturní – mimoumělecké 
aktivity. Naše kořeny – naše dědictví. 

30 000 

celkem 115 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

SPPR, odbočka 
Jindřichův Hradec 

Činnost odbočky JH, režijní náklady Město Jindřichův Hradec 3 000 

Skejušan činnost souboru Město Chomutov 47 000 
celkem 50 000 

Projekty podpořené ostatními donory  

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Skejušan činnost souboru Severočeské doly Chomutov, a.s. 10 000 

RUSKÁ MENŠINA  
Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Artek Časopis ARTEK Ministerstvo kultury 320 000 

Ruská 
tradice 

Časopis RUSSKOJE SLOVO 
Ministerstvo kultury 

920 000 
Kulturně-společenská činnost Ruské tradice v roce 2013 140 000 

Příloha časopisu Russkoje slovo – SLOVO naším dětem Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 100 000 

celkem 1 480 000 

Projekty podpořené obcemi I statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Kazachstánské kulturní 
centrum v ČR „Elim-aj“ 

VII. Dny kultury národů Republiky Kazachstán v Praze 

Magistrát hl. m. Prahy 

30 000 
Vzdělávací činnost a klubové setkání 20 000 

Ruská tradice, o.s. 

Výstava v DNM věnovaná 1150. výročí slovanské 
písemnosti 20 000 

Klubová a kulturně-společenskou činnost ruské 
národnostní menšiny v DNM v roce 2012 15 000 

celkem 85 000 

                                                 
135 Zástupce menšiny v Radě pouze odkazuje na zprávy krajských koordinátorů. 
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Projekty podpořené ostatními (i zahraničními) donory – ne. 

ŘECKÁ MENŠINA
136 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

ŘO Praha Vydávání časopisu Kalimera 
ministerstvo kultury  

210 000 

AŘO v ČR 

Kulturní činnost řecké menšiny v ČR 356 281 
8. řecký festival 240 000 
Výuka řeckého jazyka v ČR ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
345 000 

Lyceum Řekyň v ČR Zachování a rozvoj kultury Řecké menšiny žijící v ČR ministerstvo kultury  40 000 
celkem 1 191 281 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Lyceum Řekyň v ČR Udržení řeckých kulturních tradic Jihomoravský kraj 70 000 
Lyceum Řekyň v ČR Řecké tradiční tance a hudba Statutární město Brno 20 000 

Projekty podpořené ostatními (i zahraničními) donory    

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Lyceum Řekyň v ČR Pěstování tradic a folklórního umění Hellenika nadační fond 5 000 

SLOVENSKÁ MENŠINA 
137 

SRBSKÁ MENŠINA  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Srbské sdružení sv. 
Sáva 

Srpska reč Ministerstvo kultury 350 000 
VI. Dny srbské kultury v Praze 70 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji - ne. 

Projekty podpořené ostatními (i zahraničními) donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Kancelář pro diasporu  Česko-srbský slovník vláda Republiky Srbsko 44 000 Kč 

UKRAJINSKÁ MENŠINA  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Sdružení Ukrajinců 
a příznivců Ukrajiny 

Pěvecký sbor sv. Vladimíra  Ministerstvo kultury 65 000 
Spolková činnost SUPU 20 000 

RUTA  časopis Ukrajinský žurnál Ministerstvo kultury 595 000 

Ukrajinská iniciativa 
v ČR 

Dny ukrajinské kultury v ČR 2013 130 000 
časopis Porohy Ministerstvo kultury 480 300 
Ukrajinský dětský klub - Smoloskyp Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
280 000 

celkem 1 570 300 
Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny Pěvecký sbor sv. Vladimíra  Magistrát hl. města Prahy 20 000 
Projekty podpořené ostatními (i zahraničními) donory - žádné.  

                                                 
136 Údaje sestavil sekretariát Rady a zástupkyně Lycea Řekyň v ČR. 
137 Pozn. předkl. - Neuvedeno, přesto, že menšina je dotována státní správou o celkové výši cca 4,2 mil. Kč. 
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VIETNAMSKÁ MENŠINA 

Vietnamské organizace v roce 2013 nedosáhly na dotace státní nebo dotace samosprávy. 
Některé z výše uvedených organizací zaměřených na vietnamskou komunitu dostaly dotace, 
ale podklady nebyly úplné a raději přehled finanční podpory pro rok 2013 neuvádí vůbec. 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA  
organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

občanské sdružení Bejt Simcha Vydávání časopisu Maskil Ministerstvo kultury 140 000 

- Co pro Vaši národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Díky členství v Radě se běloruská komunita může podílet např. na formování státní politiky, 
která se týká národnostních menšin. Běloruská menšina v ČR také dostává víc možností 
zachovat svůj jazyk a přitom se zapojit i k kulturní integrací svých krajanů v ČR a zejména 
i na udržování běloruských tradic. Bělorusové v ČR uspořádají oslavy lidových svátků a jiné 
kulturní akce. Rovněž teď mají víc možností k rozvoji běloruského života, seznámení široké 
veřejnosti ČR s běloruskou kulturou. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Pro menšinu zastoupení v Radě je přínos a velkým uznáním jejího práva a postavení v ČR. Klade 
se důraz na koordinaci a větší informovanost. Všichni se shodují na tom, že člověk, který menšinu 
ve vládě zastupuje, musí menšinu důstojně prezentovat, musí pomáhat a ukazovat směr 
v komunitě, musí informovat krajany v otázkách národnostních menšin v ČR. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Kontakt s jinými menšinami při řešení obdobných problémů. 

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Rada je považována za významný orgán a menšina podporuje, aby její postavení bylo 
posíleno. Uvítali by výraznější angažovanost při řešení menšinových problémů.138 

NĚMECKÁ MENŠINA  

SN: Zastoupení v Radě považuje menšina za velmi důležité. Zároveň však je nutno konstatovat, 
že politická reprezentace ČR není příliš ochotna naslouchat a zabývat se problémy a záležitostmi 
národnostních menšin. Doufá, že s nástupem nové vlády se toto změní k lepšímu.  

KSONN: Řadoví členové mnoho o práci Rady nevědí, a proto se o ni ani nezajímají. Členové 
představenstva se o její činnosti dozvědí pouze, když je příslušný zástupce informuje. 
Všeobecná informovanost pro veřejnost by měla být zřejmě větší. Velmi pozitivně hodnotí 
loňské výjezdní zasedání Rady do Třince. Je to záležitost časově a finančně náročnější a účast 
členů by měla být větší, ale přesto preferuji takové poznávání regionu, jeho problematiky 

POLSKÁ MENŠINA 

Přístup ke strategickým informacím, týkajících se národnostních menšin, posuzování vznikajících 
zákonů, obhajoba vlastních projektů pro podporu kulturních a vydavatelských aktivit 
národnostních menšin. Možnost upozorňovat na problémy při zavádění evropských standardů. 
                                                 
138 Není zřejmé, o čí angažovanost se jedná. 
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Velice oceňuje vstřícnost a ochotu Rady, která vždy s porozuměním přistupuje k polským 
záležitostem. Jako příklad uvádí její výjezdní zasedání, které se konalo v Třinci na území 
Těšínska, které obývá polská menšina. 

ROMSKÁ MENŠINA 

Zastoupení Romů v Radě je nesporně důležitým aspektem jejich uznání jako součásti české 
společnosti. Menšina tak má možnost do jisté míry ovlivňovat politiku státu vůči 
příslušníkům národnostních menšin, žijících v ČR. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Viz Zpráva za rok 2011. 

RUSKÁ MENŠINA  

Účast zástupce ruské národnostní menšiny v Radě vlády vidí hlavně v příležitosti se aktivně 
podílet na přípravě a realizaci politiky státu ve vztahu k národnostním menšinám. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Právo účasti na řešení záležitostí týkajících se řecké menšiny, zejména zajištění práva na 
rozvoj řecké kultury a práva na vzdělávání v řeckém jazyce. Zajištění potřeb příslušníků řecké 
menšiny a podílet se na přípravě zprávy pro vládu o situaci menšin v ČR. 

SRBSKÁ MENŠINA 

Radu vnímá jako nejvyšší instanci, kde lze řešit aktuální menšinové otázky. Byla by však 
raději, kdyby její jednání probíhala frekventovaněji, aby efekty její práce byly větší.  

UKRAJINSKÁ MENŠINA  

Zastoupení v Radě vnímá jako možnost komunikace národnostních menšin s vládou ČR, byť 
je si vědoma reálného stavu věcí v otázce podpory národnostních menšin. Rada má i pro 
systemizovanou práci organizací národnostních menšin zásadní význam. 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

- Velký přínos, jelikož to znamená oficiální hlas vietnamské komunity v Radě. Může to 
pomoci vietnamské komunitě lépe se integrovat do české společnosti a následně i lepší 
přispění k rozvoji české společnosti. Z jiného pohledu to znamená zlepšení podmínek pro 
udržování kultury a rovné postavení vůči ostatním národnostním menšinám. 

- Lepší informovanost pro vietnamskou komunitu zejména v oblasti podpory menšinám 
a integraci cizinců, i když tato oblast nesouvisí přímo s prací Rady. 

- Možnost ovlivňovat potřeby vietnamské menšiny v rámci českých zákonů a norem 
a zpětně působit na Vietnamce k dodržování základních pravidel a povinností. 

- Větší zájem samosprávy o spolupráci s komunitou na komunální úrovni. 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA  

Je třeba ocenit iniciativu Rady, která chce oživit práci se zástupci českých médií. Tímto 
způsobem je možno zvýšit povědomí o problematice národnostních menšin v celé společnosti 
a bojovat tak proti předsudkům a stereotypů. Zejména v souvislosti s tím, co bylo řečeno 
o nárůstu xenofobie v posledních letech, je toto téma velmi důležité.  
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- Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Pozitivně. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

Hodnocení je pozitivní. Doporučuje se lepší koordinace a informovanost. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 
Pozitivně, v minulém roce došlo ke generační obměně. 

MAĎARSKÁ MENŠINA 
Zástupcem Maďarů v Radě byla v roce 2013 předsedkyně Svazu, Anna Rákóczi. O činnosti 
Rady pravidelně informovala, další informace menšina získávala ze zápisů jednotlivých 
zasedání, které jsou zaslány na Ústředí Svazu.  

NĚMECKÁ MENŠINA  
SN: S činností zástupců národnostní menšiny je menšina spokojena.  

POLSKÁ MENŠINA 
Kladně. Menšina oceňuje, že jsou vybíráni konsensuálně a mají absolutní podporu všech 
skupin a frakcí polské menšiny. 

ROMSKÁ MENŠINA 
Nehodnotí. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  
Nehodnotí.  

RUSKÁ MENŠINA  
Pozitivní. 

ŘECKÁ MENŠINA  
Od roku 2007 nemá Lyceum žádné přímé informace od zástupce řecké menšiny, který, dle 
svého vyjádření, zastupuje pouze členy Asociace řeckých obcí v České republice. 

SRBSKÁ MENŠINA 
Vždy se stavěli svědomitě a konstruktivně k řešení aktuálních otázek. 

UKRAJINSKÁ MENŠINA  
Pozitivně. 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 
Je to záslužná práce pro všechny Vietnamce žijící v ČR, bez ohledu na to, jaké mají občanství 
(odpověď ČSV). Vzhledem k nedávnému uznání menšiny a zapojení se do Rady v červenci 
2013, nejsou známé žádné konkrétní úspěchy (odpověď Svaz Vietnamců). Hodnotí kladně 
dosavadní práci svých zástupců v Radě (odpověď ACVN). Jsou rádi za současný stav 
(odpověď Svaz vietnamských podnikatelů). Jelikož nedostávali žádné výstupy, nemohou 
zástupce vietnamské menšiny hodnotit (odpověď Info-Dráček). 
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- Jakými tématy by se podle Vás měla Rada prioritně zabývat? (vyjmenujte bodově, případně s komentářem) 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 
Způsoby a kvantita financování činnosti národnostních menšin v ČR.  

BULHARSKÁ MENŠINA 
Podporovat a iniciovat projekty, do kterých se zapojí více menšin, aby byly více viditelné 
a medializované. Tyto projekty by měly u majoritní společnosti, a hlavně mezi dětmi 
a mládeží postupně budovat větší porozumění a tolerantnost k odlišnému. Pokusit se takto 
vyvolat společenskou diskusi na menšinová a multikulturní témata. 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Pravomoc Rady, pravidelnost jejích zasedání.  

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Viz Zpráva za rok 2011. 

NĚMECKÁ MENŠINA  

- Situací nedostatečné finanční podpory v rámci dotačních programů národnostních menšin, 
zejména regionální národnostní kultury a podpora národnostních medií a audiovize, 

- pořádáním informačních seminářů v rámci aktuálních vyhlášení dotačních programů 
a dalších záležitostí týkající se života národnostních menšin,  

- velmi malou tolerancí národnostních menšin většinovým obyvatelstvem, tzn. kampaní ve 
veřejném životě (media, internet); 

- Jednotliví zástupci menšin zastoupení v Radě mají malou možnost kontaktu ke všem 
krajům a obcím, nejsou schopní ve svém volném čase z vlastních prostředků navazovat 
tyto kontakty. Zástupce menšiny by měl být reprezentantem, který má možnost se věnovat 
své činnosti, a proto by měl být morálně a materiálně podporován ve své práci pro Radu.  

- Prioritně se řeší otázky aktuální: integrace cizinců, prevence, začlenění nepřizpůsobivých 
občanů, ale nevěnuje se pozornost menšinám, které potřebují pomoc zcela opačnou. 
U německé menšiny v důsledku integrace dochází k přirozenému procesu asimilace, ale to 
přináší také odumření jedné kultury, části historie. Tato kultura a historie ještě nezemřela, 
ale působí, že už je pohřbena, neboť nebyla zpracována. 

POLSKÁ MENŠINA 

Okamžitě obnovit snahy o novelizaci zákona o obcích v bodě týkajících se činnosti Výborů.  

ROMSKÁ MENŠINA 

- intenzivnější angažování v projektu propagace národnostních menšin, zejména ve veřejnoprávní 
televizi. Menšiny, zejména Romové, jsou v ČR do jisté míry vnímány jako cizorodý prvek.  

- urychlit proces návrhu zákona o sociálním bydlení. 
- řešit dlouhodobou nezaměstnanost, aktivnější činnost Úřadů práce a snížení počtu 

pracovních agentur, jelikož agentury řeší pouze krátkodobou práci a profitují v nemalé 
míře na zaměstnancích 

- Rada OSN vyzvala Českou republiku k odstranění segregace českých Romů ve školách, 
tak očekáváme zrušení speciálních škol 

- tvrdý postih antisemitských a rasových útoků na národnostní menšiny, obzvlášť Romů. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Některé následující náměty byly formulovány i v předchozí zprávě, ale v Radě na ně dosud nedošlo: 
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- Problém omezování finanční podpory kulturních aktivit a médií národnostních menšin – 
současná neradostná realita a budoucí perspektivy, 

- sociálně ekonomické postavení příslušníků menšin a možnost pomoci občanským sdružení,  
- pomoc a podpora sdružení při komunikaci příslušníků národnostních menšin s úřady,  
- občanská sdružení národnostních menšin a cizinců - přistěhovalců, kteří se v ČR zdržují 

dočasně, ekonomické problémy občanských sdružení menšin v souvislosti s limity, jež 
ukládají účetní pravidla atd.) společenský status těchto „cizinců“, kteří usilují o trvalý 
pobyt v ČR, ale dosud jej nemají povolen. 

 RUSKÁ MENŠINA  

- Monitoring stavu naplňování práv národnostních menšin a cizinců v ČR, včas reagovat na 
projevy jejich porušovaní příslušnými návrhy, vypracováním právních změn 
a metodických postupů pro orgány samosprávy pro zamezení negativních jevů soužití 
většinové společnosti s minoritami.  

- Dbát o efektivní využití dotačních programů na podporu menšinám, aktualizace a korekce 
prioritních programů na podporu kulturně-společenských a vzdělávacích projektů. 

- Větší aktivita v propagaci hodnot a přínosu národnostních menšin v české společnosti 
(především v majoritním prostředí) v oblasti kultury, vědy, umění, materiálních hodnot 
a pozitivnímu harmonickému vývoji českého státu v rámci celoevropského kulturního 
a geopolitického prostoru. 

- Výrazně efektivnější zapojení veřejnoprávních hromadných sdělovacích prostředků 
formou osvěty a dialogu majoritní společnosti s menšinami. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Zabezpečit, aby nově jmenovaný člen Rady, zástupce řecké menšiny zastupoval a informoval 
všechny příslušníky menšiny, bez rozdílu členství v organizacích řecké diaspory. 

SRBSKÁ MENŠINA 

- umožnění komunikace majoritní společností s národnostními menšinami a monitoring 
dodržování menšinových práv.  

- zasadit se o prostor ve veřejných mediích věnovaný životu všech národnostních menšin v ČR. 

UKRAJINSKÁ MENŠINA  

Řadou otázek se již Rada zabývá. V případě zájmu menšin může prostřednictvím předsedy 
podporovat jejich zájmy. Zástupce dlouhodobě poukazuje na možnost komunikovat 
práci/znalosti/možnosti Rady s představiteli českých univerzit, škol, vzdělávacích center apod. 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

- Integrace vietnamské komunity do české společnosti, zapojení vietnamské komunity do 
řešení problémů své komunity. 

- Využití kapacity národnostních menšin pro rozvoj vztahů s mateřskými zeměmi. 
- Ochrana vietnamského jazyka a rozvíjení výuky vietnamštiny pro děti, žáky a studenty. 
- Udržování a propagace vietnamské kultury, podpora pro založení vietnamského 

kulturního domu v Praze. 

- Jaké jsou Vaše zkušenosti s implementací Charty? 

BĚLORUSKÁ MENŠINA 

Žádné.  
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BULHARSKÁ MENŠINA 

--- 

CHORVATSKÁ MENŠINA 

Žádné.  

MAĎARSKÁ MENŠINA 

Tato otázka se v praxi maďarské menšiny netýká, o zkušenostech proto nelze mluvit.  

NĚMECKÁ MENŠINA  

SN: Několik projektů podaly regionální organizace. 

KSONN (stejně jako v roce 2012): Zkušenosti s implementací Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků má zatím minimální. Vše se rozšiřuje pomalu prostřednictvím 
jednotlivých zástupců v Radě. Pro německou menšinu je téměř nemožné realizovat výuku 
německého jazyka z důvodu uvedeného v bodě 5. Kdo má zájem, může se německý jazyk učit 
v kursech, které jej nabízejí jako další cizí jazyk vedle angličtiny. Situace je tu zcela odlišná 
od slovenské, polské a romské menšiny, kterých se Charta týká. 

Program pro obce zatím nebyl dostatečně rozšířen a bude na mnoha stranách narážet na 
problémy a nepochopení. Zcela jistě bude zcela minimální – pokud vůbec – zájem o instalaci 
dvojjazyčných názvů obcí. Program pro obce zatím nebyl dostatečně rozšířen a bude na 
mnoha stranách narážet na problémy a nepochopení. To vše pramení z nedostatečné 
vzdělanosti většinové společnosti o historii a z neochoty vlád po roce 1989 o nápravu křivd 
vůči občanům německé národnosti z poválečného období. 

POLSKÁ MENŠINA 

Viz problémy. 

ROMSKÁ MENŠINA 

Zkušenosti jsou neuspokojivé, jelikož nejsou vytvářeny žádné regionální přístupy 
k menšinovým jazykům. Ani romská menšina nedostává prostor na ZŠ, jelikož je minimální 
počet asistentů pedagogů v národnostním jazyce. Proto bych požadoval o vyšší vstřícnost 
regionů k menšinovým jazykům.139 

RUSÍNSKÁ MENŠINA  

Nehodnotí.  

RUSKÁ MENŠINA  

Implementace podle názoru zástupce v Radě probíhá bezproblémově. 

ŘECKÁ MENŠINA  

Nemá. 

SRBSKÁ MENŠINA 

Netýká se srbského jazyka.  

UKRAJINSKÁ MENŠINA  

Zkušenosti v této oblasti nemá, neboť její implementace se netýká ukrajinštiny, což je 
vnímáno negativně. Vzhledem k obrovskému nárůstu Ukrajinců žijících v ČR je nejvyšší čas 

                                                 
139 Pozn. předkl. - Není v silách státní správy ani samosprávy zajistit pedagogy, kteří by byli schopni učit v romštině. 
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zařadit ukrajinštinu do části III Charty. S tímto souvisí i financování, které by ve svém 
programu mělo mít dvoukolový systém. Je-li k těmto změnám upravit Status, předpokládáme, 
že se tak stane z iniciativy zástupců v Radě. 

VIETNAMSKÁ MENŠINA 

Nejsou.  
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Příloha 13 
Návrh novelizace zákonů o územních samosprávných celcích a dalších souvisejících 

zákonů 

1. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

… 

§ 29 

 (1) Název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy 
v českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají shodnými názvy 
a ani podle jmen žijících osobností veřejného života. 

 (2) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejích částí, ulic 
a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných 
celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledního posledních dvou 
sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % občanů obce, pokud o to požádají zástupci 
příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny (§ 117 odst. 
3) a pokud ten svým usnesením návrh doporučí, anebo pokud o to písemně požádá spolek, 
který podle stanov zastupuje zájmy příslušné národnostní menšiny46) a který ke dni 
podání žádosti působí alespoň 5 let na území obce. 
_______________________ 
46) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.  
§ 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

… 

§ 117 

 (3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % 
občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy 
tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle 
zvláštního zákona;18) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně 
polovinu všech členů výboru. 

(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 
% občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní 
menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny46). 
Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže 
tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin. 

2. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

§ 78 

 (2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % 
občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy 
tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle 
zvláštního zákona;11) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně 
polovinu všech členů výboru. 

(2) Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5% 
občanů kraje hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní 
menšiny, pokud o to písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny45). 
Nejméně polovinu členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže 
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tuto podmínku nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin. 
_____________________ 
45) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. 
§ 214 občanského zákoníku. 

3. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

… 

§ 78 

 (2) Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání lidu 
alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje zastupitelstvo hlavního 
města Prahy výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci 
národnostních menšin, pokud je deleguje spolek utvořený podle zvláštního právního 
předpisu;20) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech 
členů výboru. 

(2) Pokud v územním obvodu hlavního města Prahy žije podle posledního sčítání 
lidu alespoň 5 % občanů hlavního města Prahy hlásících se k národnosti jiné než české, 
zřizuje zastupitelstvo hlavního města Prahy výbor pro národnostní menšiny, pokud o to 
písemně požádá spolek zastupující zájmy národnostní menšiny20). Nejméně polovinu 
členů výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto podmínku nelze 
splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin. 
______________________ 
20) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.  
§ 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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USNESENÍ  
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 16. června 2014 č. 455    

ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2013 

V l á d a  

I. b e r e  n a  věd o m í   Zprávu o situaci národnostních menšin v České republice za rok 
2013 (dále jen „Zpráva“), obsaženou v části III materiálu č.j. 618/14; 

II.  u k l á d á   

1. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedovi Rady vlády pro 
národnostní menšiny, zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány 
krajů a orgány obcí,  

2. ministru vnitra, aby při nejbližší novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích, 
kterou bude vládě předkládat, navrhl změnu ustanovení § 29 odst. 2 a ustanovení § 117 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 78 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, zpracovanou v souladu s přílohou 13 Zprávy; 

I I I .  d o p o r uču j e    

hejtmanům krajů, primátorům statutárních měst, starostům obcí s pověřenými obecními 
úřady a obcí, v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny, zajistit systémové 
poskytování účelových dotací z veřejných financí na aktivity příslušníků národnostních 
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve smyslu 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. 

Provedou: 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
a předseda Rady vlády pro národnostní menšiny 

ministr vnitra 

Na vědomí: 

hejtmani, 

primátoři statutárních měst, 

starostové obcí s pověřenými obecními úřady a obcí,  
v nichž byl zřízen Výbor pro národnostní menšin 

 Předseda vlády 
 Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  

 


