
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  
 

 

Zápis z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny 
ze dne 22. října 2019 

 

Jednání se uskutečnilo dne 22. října 2019 (10:00–12:45 hod.) v Lichtenštejnském paláci 
(U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). 

 

Přítomní členové Rady:  
Helena Válková (místopředsedkyně Rady), Martin Dzingel (místopředseda Rady, německá 
menšina), Alena Kovářová (běloruská menšina), Georgi Bečev (bulharská menšina), Lenka 
Kopřivová (chorvatská menšina), Petr Rojík (německá menšina), Anna Rákóczi (maďarská 
menšina), Dariusz Branny (polská menšina), Gabriel Kopeć (polská menšina), Jan Balog 
(romská menšina), Ivona Shafaq (romská menšina), Eugenie Číhalová (ruská menšina), 
Jaroslav Miňo (slovenská menšina), Jovan Mitrović (srbská menšina), Uyen Huu Pham 
(vietnamská menšina), Kateřina Kalistová (náměstkyně MK), Václav Pícl (náměstek MŠMT), 
Michal Franěk (náměstek MSp), Vít Dovalil (Ústav germánských studií, Filozofická fakulta UK), 
Jana Hajná (Asociace krajů) 
 

Nepřítomní členové Rady: Pavla Štrobachová (Svaz měst a obcí) 
 
Zástupci: 

Radmila Malá (MF), Václav Henych (MV), Jiří Kalašnikov (MZV), David Pospíšil (MPSV) 
 
Hosté:  

Zbyněk Gřešek (MD), Svatopluk Pohořelý (MŠMT), Blanka Bartíková (MK), Václav Appl 
(MK), René Petráš (Právnická fakulta UK), Alexandr Anders (ukrajinská menšina) 
 
Omluvení členové: 

Andrej Babiš (předseda Rady), Dagmar Březinová (rusínská menšina), Adriano Mandilas 
(řecká menšina), Bohdan Rajčinec (ukrajinská menšina), Jana Hanzlíková (MPSV), Roman 
Lipták (KPR), Petr Mlsna (MV), Martin Povejšil (MZV), Karel Tyll (MF), David Vávra (kancelář 
Veřejného ochránce práv) 
 
 
Úřad vlády ČR:  

Odbor lidských práv a ochrany menšin: Klára Jůnová (tajemnice Rady), Renata Weinerová, 
Kateřina Hlavová, Tadeáš Mertlík, Marianna Juhásová, Olga Jeřábková, Jan Chrt 
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Program jednání byl spolu s podklady členům Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen 
„Rada“) zaslán, v souladu s Jednacím řádem Rady, 10 dní před jednáním. V úvodu jednání 
proběhla kontrola usnášeníschopnosti Rady. Ke dni zasedání měla Rada celkem 31 členů. 
Pro dosažení kvora pro usnášeníschopnost byla nutná přítomnost minimálně 16 členů. 
Vzhledem k tomu, že na začátku jednání bylo přítomno celkem 24 členů (nebo jejich 
zástupců na základě písemného pověření), byla potvrzena usnášeníschopnost Rady.  
 

PŘÍTOMNO CELKOVÝ POČET USNÁŠENÍSCHOPNOST 

24 31 ANO 

Rada byla usnášeníschopná, jednání zahájila a vedla místopředsedkyně Rady Helena Válková. 

V úvodu jednání představila H. Válková program jednání a vyzvala přítomné členy k jejich 
hlasování o programu. K návrhu programu byla vznesena žádost o jeho doplnění, a to od 
zástupce bulharské menšiny G. Bečeva, který požádal o začlenění do bodu jednání č. 3 
nominaci Mgr. Božany Niševy, Ph.D. do výběrové dotační komise v rámci dotačního 
programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR 
Ministerstva kultury (původně byla nominace zařazena do bodu č. 9). O změně programu 
bylo následně hlasováno. 

Schválení programu jednání:  

1) Kontrola úkolů ze zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny konaného dne 
28. března 2019 

2) Jmenování nových členek a členů Rady vlády pro národnostní menšiny (za 
národnostní menšiny) 

3) Nominace nových členek a členů do dotačních komisí Ministerstva kultury 
4) Projednání žádosti o rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty 

regionálních či menšinových jazyků 
5) Projednání možnosti zavedení hlášení v polském jazyce na železničních nádražích 

a zastávkách 
6) Činnost Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání 
7) Činnost Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na 

hřbitovech v České republice 
8) Dotační programy – aktuální informace 
9) Různé 

a. Informace o schválení Zprávy o situaci národnostních menšin v České 
republice za rok 2018 

b. Změna Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny 

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU ZASEDÁNÍ 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

24 0 0 
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Jednání zahájila, z pověření předsedy Rady, nová místopředsedkyně Rady a zároveň 

zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková, která se přítomným krátce představila. 

Druhým místopředsedou Rady zůstává i po jmenování nových členek a členů Rady pan 

Martin Dzingel, zástupce německé národnostní menšiny. Vzhledem k tomu, že byl úspěšně 

završen nominační proces nových zástupců národnostních menšin v Radě, 

místopředsedkyně Rady požádala všechny přítomné členy Rady, aby se krátce představili. 

Poté předala slovo tajemnici Rady Kláře Jůnové, která představila první bod jednání. 

Ad 1. Kontrola úkolů ze zasedání Rady vlády pro národnostní menšiny konaného dne 
28. března 2019 

K. Jůnová uvedla, že na posledním zasedání Rady byly uloženy ke splnění dva úkoly, a to: 

a. rozšíření dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků o tematický okruh mapování a dokumentace hřbitovů 
a hrobových míst, které jsou významné z hlediska života národnostních menšin 
v České republice; 

b. dokončení Páté periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou 
o ochraně národnostních menšin a její předložení vládě ČR. 

Tajemnice Rady K. Jůnová konstatovala, že oba úkoly vyplývající z posledního zasedání 
Rady byly splněny. Přednesla proto návrh usnesení, o kterém nechala místopředsedkyně 
Rady hlasovat. 
 

 
Usnesení č. 223/2019 

Rady vlády pro národnostní menšiny 
ze dne 22. října 2019 k bodu jednání č. 1 

Rada vlády pro národnostní menšiny 

I. bere na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého zasedání Rady. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

24 0 0 

 
Usnesení bylo přijato. 
 
Ad 2. Jmenování nových členek a členů Rady vlády pro národnostní menšiny (za 
národnostní menšiny) 

Místopředsedkyně Rady zahájila bod jednání 2 a předala slovo tajemnici Rady. K. Jůnová 
uvedla, že v Radě je zastoupeno celkem 14 národnostních menšin. Konkrétně se jedná 
o zástupce běloruské, bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, 
rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské, ukrajinské a vietnamské menšiny. Každá 
národnostní menšina má v Radě jednoho zástupce, s výjimkou německé, polské, romské 
a slovenské národnostní menšiny, jejichž jazyky jsou zároveň chráněny Evropskou chartou 
regionálních či menšinových jazyků. Tyto národnostní menšiny mají v Radě dva zástupce. 



 

Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin  
 

 

Strana 4 (celkem 13) 

 

Do nového funkčního období Rady vstupuje 17 zástupců jmenovaných za národnostní 
menšiny, přičemž u slovenské národnostní menšiny ještě zbývá jmenovat jednoho ze dvou 
možných zástupců v Radě. Ke jmenování posledního zástupce za slovenskou menšinu by 
mělo dojít do konce roku 2019. Funkční období v Radě je čtyřleté, další nominační proces 
bude otevřen v roce 2023. Nově byla do Rady jmenována také zástupkyně Asociace krajů 
ČR, zástupkyně Svazu měst a obcí ČR a zástupce Ministerstva spravedlnosti. 
Místopředsedkyně Rady H. Válková přečetla návrh usnesení k bodu č. 2 a vyzvala přítomné 
členy Rady k hlasování.  

Usnesení č. 224/2019 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 22. října 2019 k bodu jednání č. 2 

Rada vlády pro národnostní menšiny 

I. bere na vědomí informaci o jmenování nových členek a členů Rady. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

24 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Ad 3. Nominace nových členek a členů do dotačních komisí Ministerstva kultury 

K. Jůnová seznámila přítomné s žádostí Ministerstva kultury o nominaci nových zástupců 
národnostních menšin do výběrové dotační komise v rámci dotačního programu na podporu 
rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin. Zároveň byla představena 
žádost Ministerstva kultury o nominaci zástupce bulharské menšiny do výběrové dotační 
komise v rámci dotačního programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních 
menšin žijících v ČR, a to dle úpravy programu jednání (viz výše).  

K. Jůnová také uvedla, že podle § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 98/2012 Sb., kterým se stanoví 
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků 
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity platí, že „žádosti 
jsou vyhodnocovány ve výběrových dotačních řízeních poskytovatele. Za tím účelem zřizuje 
poskytovatel výběrovou dotační komisi. Při jmenování členů výběrové dotační komise přihlíží 
poskytovatel k návrhům Rady. Příslušníci národnostních menšin musí být zastoupeni 
v každé výběrové dotační komisi hodnotící žádosti se zaměřením na aktivity příslušníků 
národnostních menšin nebo činnosti ve prospěch příslušníků národnostních menšin.“ 

Místopředsedkyně Rady uvedla pozměněný návrh usnesení a vyzvala přítomné k hlasování 
o tomto návrhu. 
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Usnesení č. 225/2019 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 22. října 2019 k bodu jednání č. 3 

Rada vlády pro národnostní menšiny 

I. doporučuje Ministerstvu kultury jmenovat do výběrové dotační komise v rámci dotačního 
programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin: 

a. za běloruskou menšinu Mgr. Elenu Jaroševskou, CSc.; 

b. za bulharskou menšinu Mgr. Světlanu Lazarovou; 

c. za německou menšinu Richarda Šulka; 

d. za polskou menšinu Mgr. Pavla Kawuloka; 

e. za romskou menšinu Jana Baloga; 

f. za slovenskou menšinu Miroslava Brocka a JUDr. Pavla Foltána; 

g. za vietnamskou menšinu Mgr. Van Anh Tranovou. 

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

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

24 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Ad 4. Projednání žádosti o rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků 

H. Válková představila Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy, ohledně aplikace Evropské 
charty regionálních či menšinových jazyků ze dne 19. června 2019, ve kterém Výbor vyzval 
Českou republiku, aby přijala strukturovanou politiku k ochraně a podpoře němčiny. Mělo by 
se jednat o institucionalizaci výuky v německém jazyce na základních školách tak, jak to má 
např. polská národnostní menšina, i když vzhledem k nižší početnosti německé menšiny 
pochopitelně v menším rozsahu. Dále také uvedla, že předseda Rady v reakci na dopis 
Martina Dzingela navrhnul, aby byla vytvořena pracovní skupina složená z relevantních 
partnerů, která by se možnostmi podpory němčiny jako menšinového jazyka intenzivně 
zabývala a připravila v této věci návrh dalšího postupu. Místopředsedkyně Rady po svém 
úvodu otevřela k bodu rozpravu. 

M. Dzingel uvedl, že zaznamenal opakované stížnosti rodičů dětí žijících v pohraničí, kteří by 
své potomky rádi umístili do škol, které vyučují v německém jazyce, na absenci takových 
škol v pohraničí.  

Dále se do rozpravy přihlásil V. Dovalil, který upozornil na formulaci v bodě 7.2. Rámcového 
vzdělávacího programu (dále jen „RVP“), ve kterém se praví, že „přednostně by měla být 
žákům nabídnuta výuka anglického jazyka; pokud žák (jeho zákonný zástupce) zvolí jiný cizí 
jazyk než anglický, musí  škola prokazatelně upozornit zákonné zástupce žáka na 
skutečnost, že ve vzdělávacím systému nemusí být zajištěna návaznost ve vzdělávání 
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zvoleného cizího jazyka při přechodu žáka na jinou základní nebo střední školu.“ Tato 
klauzule má dle V. Dovalila odrazující a omezující charakter při volbě prvního cizího jazyka 
a je podle něj i M. Dzingela v přímém rozporu s pojetím Evropské Charty regionálních či 
menšinových jazyků, která Českou republiku nabádá k vyloučení všech podob jazykové 
diskriminace.  

M. Dzingel také uvedl, že přijetí podnětu německé menšiny o rozšíření ochrany částí III 
Evropské Charty regionálních či menšinových jazyků by mělo vést i k posílení výuky němčiny 
jako cizího jazyka. Německý jazyk v českých zemích má osmisetletou tradici a je jejich 
kulturně-historickou součástí.  Zasloužil by si tedy, vedle angličtiny jako důležitého 
komunikačního jazyka současnosti, stálé místo ve vzdělávacím programu. 

Do rozpravy se také přihlásil V. Pícl, který zdůraznil význam rozlišení dvou formulací, a to 
výuka cizího jazyka a výuka v cizím jazyce. V České republice se v současné době učí 
němčinu jako cizí jazyk 186 tisíc žáků základních škol a v německém jazyce je vyučováno 54 
tisíc žáků. Výuka druhého cizího jazyka je povinná od 8. třídy ZŠ. Ve většině případů je 
prvním cizím jazykem anglický jazyk, nejčastějším druhým vyučovacím jazykem je německý 
jazyk. Výuka v německém jazyce probíhá na území České republiky v 10 školách. Jedná se 
o 8 ZŠ, z nichž jedna je soukromá, a o 2 gymnázia. Povinnost zajištění výuky v menšinových 
jazycích je zakotvena jak v zákonu o obcích, tak i ve školském zákoně – musí však být 
splněna podmínka 10% zastoupení menšiny v obci. Tato povinnost se týká mateřských, 
základních i středních škol. Žáci mohou v menšinovém jazyce také maturovat, výjimkou však 
je maturita z předmětu český jazyk, která musí být pochopitelně vedena v češtině.  

V. Pícl dále informoval, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povoluje také výuku 
některých vybraných předmětů v cizím jazyce, a to na základě zájmu rodičů a rozhodnutí 
školy. V. Pícl dále uvedl, že akceptuje výhradu proti formulaci v bodě 7.2. RVP, a v příštím 
zrevidovaném RVP, který se již chystá, bude klauzule z bodu 7.2. RVP odstraněna.  

H. Válková se následně vrátila k hlavnímu předmětu jednání a uvedla, že na předsedu nové 
pracovní skupiny je navržen Martin Dzingel, kterého by do této funkce měl jmenovat 
předseda Rady. Podle navrženého usnesení by dalšími členy pracovní skupiny pak měli být 
zástupci resortů, a to včetně Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí, kteří 
v původně navrženém usnesení nebyli začleněni. H. Válková dále uvedla, že do konce 
listopadu by jednotlivé resorty měly nominovat své členy do pracovní skupiny k rozšíření 
ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 
a v první polovině prosince t.r. by se tato nová pracovní skupina měla sejít ke svému 
prvnímu jednání. V této souvislosti zadala místopředsedkyně Rady úkol tajemnici Rady, a to 
připravit nominace do nově vzniklé pracovní skupiny a připravit první jednání. 

H. Válková na závěr rozpravy uvedla, že do příprav rozšíření ochrany německého jazyka by 
měla být zapojena také Právnická fakulta Univerzity Karlovy, která by měla připravit právní 
analýzu k možnosti rozšíření ochrany německého jazyka částí III Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků.  

Následně H. Válková ukončila rozpravu a přednesla návrh usnesení. Mezitím také 
informovala, že 7. listopadu t.r. se zúčastní neformálního jednání v Jablonci nad Nisou 
ohledně možnosti zřízení školy s německým vyučovacím jazykem. 
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Usnesení č. 226/2019 

Rady vlády pro národnostní menšiny 
ze dne 22. října 2019 k bodu jednání č. 4 

Rada vlády pro národnostní menšiny 

I. schvaluje vznik pracovní skupiny pro možnost rozšíření ochrany německého jazyka částí III 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, kde budou zastoupeni zástupci 
zejména: 

a. německé menšiny; 

b. Ministerstva zahraničních věcí; 

c. Ministerstva vnitra; 

d. Ministerstva kultury; 

e. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; 

f. Ministerstva financí; 

g. Ministerstva spravedlnosti; 

h. odborné veřejnosti. 

II. doporučuje, aby předseda Rady jmenoval místopředsedu Rady Martina Dzingela 
předsedou pracovní skupiny; 
 
III. žádá Úřad vlády ČR, aby zajistil vznik právní analýzy možnosti rozšíření ochrany 
německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; 
 
IV. žádá Úřad vlády ČR, aby na příštím jednání Rady informoval o postupu ve věci rozšíření 
ochrany německého jazyka částí III Evropské charty regionálních či menšinových jazyků dle 
tohoto usnesení. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

24 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Ad 5. Projednání možnosti zavedení hlášení v polském jazyce na železničních 
nádražích a zastávkách 

V úvodu jednání k bodu 5 H. Válková vyjádřila plnou podporu k prosazení záměru zavedení 
hlášení v polském jazyce na železničních nádražích a zastávkách v obcích, kde je vyšší než 
10% zastoupení občanů polské menšiny (jedná se cca o 20 obcí). Požádala nejprve pana 
Brannyho, zástupce polské menšiny v Radě, aby se k problematice bodu vyjádřil.  

D. Branny upřesnil historii snahy o zavedení hlášení v polském jazyce. Na základě podnětu 
polské menšiny došlo v roce 2016 k novelizaci vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravního řádu 
drah (vešla v platnost v roce 2017), jež měla zajistit službu podávání informací v polském 
jazyce. Kongres Poláků v ČR, z. s. se ihned obrátil v souladu s novým zněním vyhlášky na 
provozovatele dráhy, tj. Správu železniční dopravní cesty, aby zajistila zprovoznění 
požadované služby. Žádost byla zamítnuta s tím, jak vyplývá i z další korespondence mezi 
polskou menšinou a Drážním úřadem i Správou železniční dopravní cesty, že o zmiňované 
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služby musí Kongres Poláků v ČR, z. s. požádat dopravce a tyto služby dopravců jsou plně 
zpoplatněny. Jednání o zavedení hlášení v polském jazyce na železničních nádražích 
a zastávkách se tak ocitlo na mrtvém bodě, protože chyběly finanční zdroje. Zástupci polské 
menšiny se proto rozhodli požádat o pomoc sekretariát Rady.  

H. Válková následně požádala o vyjádření přítomného zástupce Ministerstva dopravy, 
Zbyňka Gřeška, aby bod jednání doplnil o stanovisko ministerstva. Podle Z. Gřeška nastal 
problém v tom, že souběžně s novelizací vyhlášky č. 173/1995 Sb., došlo k zavedení nové 
směrnice Evropské unie, která např. ovlivnila vlastnictví kolejí Správou železniční dopravní 
cesty v ČR (dříve patřily Českým drahám) a došlo také k rozšíření počtu soukromých 
železničních dopravců. V rámci celkové reorganizace železniční dopravy si každý soukromý 
dopravce určuje svůj vlastní rozsah hlášení pro cestující prostřednictvím tzv. zařízení služeb. 
Jedná se o služby dopravcům, které byly zpřístupněny implementační vyhláškou Ministerstva 
dopravy. Vyhláška obsahuje tzv. minimální přístupový balík, což je soubor informací, které 
musí dopravce cestujícím zpřístupňovat povinně. Další informace jsou prostřednictvím tzv. 
zařízení služeb poskytovány pouze za úplatu. Otázkou zůstává, kdo požadované služby za 
hlášení v polském jazyce zaplatí.  

Rozprava v rámci bodu 5 byla ukončena konstatováním H. Válkové, že vyřešení této otázky 
bude cílem jednání, které by mělo Ministerstvo dopravy uskutečnit spolu s relevantními 
partnery do konce roku 2019. Následně H. Válková přednesla návrh usnesení. 
 

Usnesení č. 227/2019 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 22. října 2019 k bodu jednání č. 5 

Rada vlády pro národnostní menšiny 

I. bere na vědomí informaci o problematice hlášení v polském jazyce na železničních 
nádražích a zastávkách; 
 
II. žádá Ministerstvo dopravy, aby svolalo do konce roku 2019 jednání se zástupci polské 
národnostní menšiny a dalšími relevantními aktéry, a do 31. ledna 2020 připravilo konkrétní 
návrhy řešení, o jejichž plnění bude informovat na příštím jednání Rady. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

24 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Ad 6. Činnost Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání 

Dne 22. května 2019 se uskutečnilo zasedání pracovní skupiny pro národnostně menšinové 
vysílání, jak Radu informovala R. Weinerová, tajemnice této pracovní skupiny. Zápis 
z jednání je vyvěšen na webových stránkách Úřadu vlády 
(http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zapis-z-jednani-pracovni-skupiny-pro-
narodnostne-mensinove-vysilani-dne-22-5-2019-174423/). R. Weinerová uvedla, že 
dramaturgyně pořadu Sousedé (ČT) a vedoucí redaktorka pořadu Mezi námi (ČRo), 
apelovaly během jednání pracovní skupiny na zástupce národnostních menšin, aby zasílali 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zapis-z-jednani-pracovni-skupiny-pro-narodnostne-mensinove-vysilani-dne-22-5-2019-174423/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/aktuality/zapis-z-jednani-pracovni-skupiny-pro-narodnostne-mensinove-vysilani-dne-22-5-2019-174423/
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do redakcí pozvánky na národnostně menšinové akce s odpovídajícím časovým předstihem, 
tj. nejlépe s dvouměsíčním až tříměsíčním. Po uzavření výroby pořadu se musí čekat na 
tvorbu dalšího dílu, kdy už termín ohlášené akce nemusí být aktuální. R. Weinerová dále 
upozornila, že na její e-mailovou výzvu, aby zástupci jednotlivých menšin zaslali přehled 
významných dnů, svátků a výročí, reagovaly doposud pouze 4 národnostní menšiny 
(chorvatská, řecká, maďarská a ukrajinská). Vyzvala tudíž zbývající národnostní menšiny, 
aby seznamy co nejdříve zaslaly. Přehledy významných dnů a výročí budou vyvěšeny na 
vládním webu a budou orientační pomůckou především pro redakce veřejnoprávních médií 
při tvorbě pořadů pro národnostní menšiny a o nich.  

K. Kalistová za Ministerstvo kultury upozornila, že zákonnou povinnost poskytovat 
vyváženou nabídku pořadů pro všechny obyvatele (včetně národnostních menšin) mají 
nejenom veřejnoprávní média, ale i všichni provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání 
včetně provozovatelů převzatého vysílání. Blíže viz část pátá Hlava I § 31 odst. 4. zákona 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. H. Válková uložila v této souvislosti Oddělení 
kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro 
národnostní menšiny úkol, aby písemně kontaktovalo příslušná média (i soukromá) 
s dotazem, jak plní ve vztahu k národnostním menšinám svoji zákonnou povinnost.  

H. Válková následně vyzvala zástupce národnostních menšin k vyšší aktivitě v této pracovní 
skupině a vyjádřila přání, aby byl vytvořen mediální prostor, ve kterém by byly menšiny více 
slyšet. J. Miňo a J. Balog vyjádřili zájem o členství v této pracovní skupině, přičemž 
místopředsedkyně přislíbila aktualizaci členství.  
Do rozpravy se přihlásila také A. Kovářová, podle níž by život národnostních menšin neměl 
být v médiích zobrazován pouze jako jakási folklorní pohlednice. Uvedla, že v současném 
českém mediálním prostoru není slyšet ani menšinové jazyky (např. běloruština, ukrajinština 
aj. - jsou dabované), ani zpěv, což je škoda. Později dodala, že je na čase zařadit 
internetovou multimediální prezentaci národnostních menšin mezi média, podporované v 
rámci státních grantových programů. 

H. Válková požádala členy Rady, aby za své menšiny navrhovali do mediální pracovní 
skupiny takové zástupce, kteří mají zkušenosti s žurnalistikou a mají ambice přispět 
konkrétní prací.  

E. Číhalová upozornila, že v rozhlasovém pořadu Mezi námi hovoří zástupci menšin česky, a 
to na žádost redakce pořadu, menšinový jazyk je tak upozaďován. H. Válková v reakci 
uvedla, že pokud se jedná o pořad o národnostních menšinách, je třeba, aby rozuměla i 
majorita, proto je v tomto případě upřednostněna čeština.  

G. Bečev se dále vyjádřil ve prospěch vysílání zahraničních filmů v původních jazycích 
s titulky tak, jak je tomu např. ve Skandinávii, což má velký edukativní přínos (tímto tématem 
by se měla zabývat pracovní skupina na svém příštím jednání). K. Kalistová upozornila, že 
tématem vysílání filmů v původním znění se již neúspěšně zabývala paní poslankyně 
Markéta Pekarová Adamová.  

Na závěr rozpravy H. Válková požádala zástupce menšin, aby posílali tajemnici pracovní 
skupiny návrhy na nové členy v mediální pracovní skupině do konce měsíce listopadu 
a doporučila uskutečnit jednání této pracovní skupiny ještě do konce roku 2019. Zároveň 
uvedla, že na příští jednání Rady by bylo vhodné pozvat také generální ředitele ČRo a ČT 
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a předložit jim již konkrétní požadavky, které by měly vzejít z jednání mediální pracovní 
skupiny. 

H. Válková dále poděkovala všem národnostním menšinám za pozvánky na významné akce, 
které pravidelně dostává. Bohužel se nestihne vždy osobně zúčastnit. Informace 
o vybraných akcích by bylo možné dostat do mediálního prostoru alespoň prostřednictvím 
ČTK. Dále pak ukončila rozpravu a přednesla návrh usnesení. 

Usnesení č. 228/2019 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 22. října 2019 k bodu jednání č. 6 

Rada vlády pro národnostní menšiny 

I. oceňuje dosavadní spolupráci s vybranými redakcemi Českého rozhlasu a České televize, 
jejichž pořady pro národnostní menšiny, jmenovitě Stretnutie, O Roma vakeren, Wydarzenia, 
Sousedé, My a oni, Mezi námi (ČRo), Wiadomości, Babylon a Sousedé (ČT), jsou pravidelně 
vysílány a jsou veřejností se zájmem sledovány; 
 
II. bude usilovat o rozšíření dosavadní činnosti Českého rozhlasu a České televize 
k problematice národnostních menšin, včetně zvyšování kvality vysílaných pořadů; 
 
III. doporučuje Českému rozhlasu a České televizi, aby upravily výši odměny sjednané ve 
Smlouvě o externí spolupráci s pracovníky spolupracujícími na pořadech pro národnostní 
menšiny a o nich tak, aby výše odměny pokryla i cestovní výdaje související s jejich činností. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

24 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Ad 7. Činnost Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na 
hřbitovech v České republice 

R. Weinerová, tajemnice této pracovní skupiny, informovala o výjezdu do Libereckého kraje, 
který se uskutečnil dne 7. srpna 2019. Pracovní skupina navštívila Krajský úřad Libereckého 
kraje, poté dva městské úřady, a to v Jablonci nad Nisou a v Lučanech nad Nisou. Součástí 
výjezdu byla také návštěva místních hřbitovů, na kterých se nachází německé hroby. 
Jednání s hejtmanem Libereckého kraje bylo velmi úspěšné. Kraj se na základě jednání 
s pracovní skupinou rozhodl uskutečnit Seminář k problematice péče o německé hroby 
v Libereckém kraji, který bude určen starostům obcí. Seminář se bude konat 
9. prosince 2019 a v rámci programu vystoupí někteří členové pracovní skupiny a zástupci 
národnostních menšin. Dále R. Weinerová informovala o jednání na Ministerstvu 
zahraničních věcí, které proběhlo dne 15. října t.r., a jehož výstupem je záměr výzkumného 
projektu, který by měl zmapovat počet a stav německých hrobů na celém území ČR, včetně 
kulturně-historického a nejlépe i památkově-stavebního popisu. Výzkumný záměr bude 
vyhlášen prostřednictvím Technologické agentury ČR v rámci programu Beta. Výstupem 
projektu by mohl být návrh dalšího postupu, např. odhad nákladů na konkrétní stavebně-
technická opatření. 
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K tomuto bodu jednání nebylo navrženo žádné usnesení.  

Ad 8. Dotační programy – aktuální informace 

H. Válková požádala zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zástupkyni 
Ministerstva kultury a následně Úřad vlády ČR, aby informovali o průběhu dotačních řízení 
za své rezorty. 

O průběhu dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy referoval V. Pícl. 
MŠMT vyhlásí do 1. listopadu t.r. program na podporu vzdělávacích aktivit národnostních 
menšin na rok 2020 v objemu 15 mil. Kč. Žádosti budou přijímány do 29. listopadu 2019. 
Program má stejné zaměření jako v roce 2019, tj.: podpora vzdělávacích aktivit 
národnostních menšin a také podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin.  
 
Za Ministerstvo kultury informovala o dotačních programech K. Kalistová. Ministerstvo kultury 
vyhlásilo dva programy. Prvním je program podpory kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících v ČR. Pro tento program Ministerstvo kultury vyhlásilo 
výběrové řízení dne 29. srpna t.r., přihlášky byly přijímány do 18. října t.r. V elektronické 
podobě bylo již podáno 68 žádostí, nyní se čeká, až Odbor regionální a národnostní kultury 
obdrží také žádosti v listinné podobě. Výběrová dotační komise tohoto programu má 18 
členů, bude zasedat v únoru roku 2020. Druhým programem je podpora rozšiřování 
a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích 
národnostních menšin. Program spadá do působnosti Odboru médií a audiovize. V tomto 
programu bude Ministerstvo kultury přijímat přihlášky do 31. října 2019, program byl 
vyhlášen 24. září t.r. Zatím bylo přijato jen několik prvních žádostí.  

Dále K. Kalistová, v souvislosti s kritikou zástupců jednotlivých národnostních menšin 
vytrvale poukazujících na dlouhodobý nedostatek finančních prostředků pro realizaci svých 
projektů na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, 
uvedla, že Ministerstvo kultury obdrželo příslib navýšení prostředků pro oblast živého umění 
ze strany Ministerstva financí1. MK bude usilovat o navýšení prostředků pro tento program 
pro rok 2020, ale zatím není možné konkrétní částku slíbit.  
 
Program na podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, který 
administruje Úřad vlády ČR, prezentovala K. Jůnová. Program byl vyhlášen 5. srpna 2019 
s termínem na předkládání žádostí do 20. září t.r.  Bylo zasláno a přijato celkem 17 žádostí. 
Alokace zůstává stejná jako v minulém roce, jedná se o 3 mil. Kč. Úřad vlády ČR také vyhlásil 
dotační program pro romskou menšinu. Jedná se o program Prevence sociálního vyloučení 
a komunitní práce (alokace 12,750 mil. Kč).  
 

Dále pak H. Válková otevřela rozpravu k danému bodu. V rozpravě k bodu 8 se diskutovalo 
o potřebě navýšení finančních prostředků v programu podpory rozšiřování a přijímání 
informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních 
menšin, a to s ohledem na možnost čerpání finančních prostředků v tomto programu i na 
národnostní tiskoviny v elektronické podobě. V této souvislosti se poté vedla diskuze 
o v současnosti platném nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky 
a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních 

                                                 
1
 Pod oblast živého umění spadá také program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích 

národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin. 
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menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, které je značně zastaralé 
a neodpovídá ani v současnosti platné legislativě. H. Válková v závěru rozpravy proto 
doporučila aktualizaci uvedeného nařízení a pověřila Oddělení kanceláře Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny jeho 
přípravou. Poté ukončila rozpravu, a přednesla návrh usnesení. 

Usnesení č. 229/2019 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 22. října 2019 k bodu jednání č. 8 

Rada vlády pro národnostní menšiny 
 
I. ukládá Úřadu vlády ČR do příštího zasedání Rady informovat o přípravě nového Nařízení 
vlády, které by nahradilo dosavadní platné Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví 
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků 
národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. 

HLASOVÁNÍ O USNESENÍ 

PRO ZDRŽEL SE PROTI 

22 0 0 

Usnesení bylo přijato. 

Ad 9. Různé 

H. Válková na úvod představila body přihlášené do bodu 9 Různé. Konkrétně se jednalo 
o body:  

a. Informace o schválení Zprávy o situaci národnostních menšin v České 
republice za rok 2018; 

b. Změna Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny. 

Po úvodním představení obou bodů předala slovo tajemnici Rady. 

Informace o schválení Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za 
rok 2018 

K. Jůnová informovala, že Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 
2018 byla schválena usnesením vlády České republiky č. 659 ze dne 16. září 2019. Dále 
také uvedla, že po domluvě s místopředsedkyní Rady bude mít situační zpráva v příštím 
roce pozměněnou podobu, aby byla lépe čtivá, přehlednější a vztahovala se pouze 
k analyzovanému roku.  

Změna Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny 

K. Jůnová informovala Radu o novelizaci Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny, která 
byla provedena usnesením vlády ze dne 30. září 2019 č. 692. Tímto usnesením došlo ke 
sjednocení znění statutů několika poradních orgánů vlády, a to Statutu Rady vlády pro 
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nestátní neziskové organizace, Statutu Rady vlády pro lidská práva, Statutu Rady vlády pro 
národnostní menšiny a Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. K žádným dalším 
zásadním úpravám v rámci novely Statutu Rady nedošlo. 

Místopředsedkyně Rady H. Válková uzavřela bod jednání Různé. V závěru jednání 
místopředsedkyně Rady uvedla, že další jednání Rady se uskuteční pravděpodobně 
v průběhu února. Dále pak poděkovala přítomným a ukončila druhé letošní jednání Rady. 
 
 
 
 
V Praze dne 22. října 2019 
 
Zpracovala: Renata Weinerová 

Za správnost: Klára Jůnová 
 
 
 

 
 

Ing. Andrej Babiš, v.r. 
předseda Rady vlády pro 

národnostní menšiny 


