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Přílohy 

1. Příklady práce Policie ČR s menšinami v regionech 

2. Muzeum Romské kultury v Brně; výběr z činnosti v roce 2006 

3. Ministerstvo kultury - Dotační program na podporu kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin v roce 2006 (přehled projektů) 

4. Ministerstvo kultury (odbor umění a knihoven) - Přehled poskytnutých dotací 

5. Ministerstvo kultury (odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií) - 
Přehled poskytnutých dotací 

6. Ministerstvo kultury - Dotace v oblast audiovize a masmédií, kdy jsou dotace poskytnuty 
na projekty s prvkem podpory kulturních aktivit národnostních menšin. 

7. Ministerstvo kultury (Samostatné oddělení správy státních fondů) - Přehled poskytnutých 
dotací 

8. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Program na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2006  

9. Ministerstvo kultury - Program na podporu integrace příslušníků romské komunity 

10. Ministerstvo práce a sociálních věcí - Přehled projektů zaměřených na integraci romské 
menšiny podpořených v roce 2006 

11. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Dotační program na podporu integrace 
romské komunity v roce 2006: přehled projektů 

12. Přehled obcí s více než 10% obyvatel – příslušníků národnostních menšin, které nezřídily 
výbor pro národnostní menšiny 

13. Obce, statutární města a kraje - Přehled poskytnutých dotací na podporu organizací 
příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace romské komunity v roce 2006; 
přehled projektů 
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1. Úvod  

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006 (dále jen „Zpráva“) 
podává již po šesté souhrnný přehled o opatřeních veřejné správy vůči příslušníkům 
národnostních menšin a o jejich vlastních aktivitách za období předcházejícího kalendářního 
roku. Jde o dokument Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“), který na 
základě podkladových materiálů příslušných ministerstev, orgánů samosprávy a jiných orgánů 
veřejné správy a zástupců národnostních menšin, členů Rady, resp. jejich spolupracovníků 
zpracoval její sekretariát. 

Zpráva je podobně jako v předešlých letech strukturována do čtyř tematických celků: 

- přehled mezinárodních závazků a hodnocení vývoje v oblasti národnostně menšinové 
politiky státu a opatření orgánů státní administrativy, 

- hodnocení podmínek pro rozvoj aktivit příslušníků národnostních menšin, resp. hodnocení 
dotační politiky v rámci příslušných programů,  

- bilance činnosti orgánů samosprávy na úrovni obcí, statutárních měst a krajů vůči 
příslušníkům národnostních menšin, 

- sebereflexe zástupců národnostních menšin, hodnotící postavení a činnost vlastní 
menšiny, se zvláštním zřetelem na Radu. 

O národnostně menšinové politice České republiky vypovídají dokumenty pravidelně 
uveřejňované na webové stránce Rady (http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/default2.html), jež je 
zřízena v rámci www stránek Úřadu vlády.  
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2. Mezinárodní závazky 

2.1. Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin 

V návaznosti na 2. stanovisko Poradního výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě o ochraně 
národnostních menšin (dále jen „Rámcová úmluva“) týkající se České republiky a Komentáře 
vlády ČR k tomuto stanovisku v závěru roku 2005 vypracoval sekretariát Poradního výboru 
Rámcové úmluvy návrh rezoluce Výboru ministrů Rady Evropy, týkající se provádění 
Rámcové úmluvy Českou republikou. Návrh rezoluce obsahoval pozitivní hodnocení České 
republiky, oceňující pokrok za období od prvního monitorovacího cyklu v roce 2000, 
současně ale obsahoval i výčet přetrvávajících nedostatků a doporučení ke zlepšení 
nevyhovujícího stavu věcí, zejména ve vztahu k romské menšině.  

K návrhu rezoluce před předložením k projednání v pracovní skupině Výboru ministrů měla 
Česká republika možnost se k připravenému textu vyjádřit. V souladu s dosavadní praxí tuto 
možnost Česká republika využila ve stanoveném termínu do 4. ledna 2006. Její připomínky se 
týkaly formulací v oblasti vzdělávání romských dětí, protidiskriminačních opatření a působení 
policie ve vztahu k marginalizovaným a zranitelným skupinám osob.  

Výbor ministrů přijal rezoluci o implementaci Rámcové úmluvy o ochraně národnostních 
menšin v České republice dne 15. března 2006.1) Přijal ve vztahu k ČR tyto závěry: 

Jako pozitivní vývojový trend je hodnoceno posílení a rozdělení aktivit na ochranu 
příslušníků národnostních menšin, zejména kontrolní činnosti Rady spolu se zástupci 
národnostních menšin. V této souvislosti je kladně hodnocena spolupráce mezi zástupci 
národnostních menšin a státní správy. Pozitivně je hodnocen pokrok na poli legislativy 
v souvislosti s přijetím menšinového zákona, opatření posilující účast národnostních menšin 
v rozhodovacím procesu na úrovni státní správy i samosprávy, a řešení situace Romů, která je 
jednou z priorit vlády. 

Oproti tomu je jako otevřená otázka nastolen problém ohrožených skupin, jako jsou právě 
Romové. Situace romské menšiny je hodnocena jako problematická; zdůrazňuje se, že je třeba 
vytvářet podmínky pro zkvalitnění života Romů a zabránění jejich sociální vyloučenosti. 
 
Doporučení směřující ke zlepšení implementace Rámcové úmluvy týkající se České republiky 
se týká: 
Zajištění efektivního zavádění legislativních opatření, která budou sloužit k ochraně 
národnostních menšin do praxe ve všech oblastech, především prostřednictvím lokálních 
a regionálních samospráv. Podpořit tak ochranu a rozvoj osob náležejících k národnostním 
menšinám. 
Urychlit přijetí protidiskriminačních zákonů a zrychlit jejich uvádění do života; zabezpečit 
větší efektivitu v kontrole a monitorování situace v této oblasti využitím různorodějších 
způsobů sběru odpovídajících statistických dat. 
Uskutečňovat a s Romy konzultovat účinná řešení problémů, na něž narážejí v řadě oblastí. 
Doporučuje se podniknout další kroky k potlačení praktik izolace romských dětí v rámci 
školského systému, zajistit patřičné projednání kauzy údajné sterilizace romských žen bez 
jejich předchozího souhlasu. 
Prosazovat účinné postupy zaměřené na eliminaci všech případů intolerance anebo násilí vůči 

                                                 
1) Rezoluce Res CMN (2006)2 Resolution ResCMN(2006)2 
(http://www.coe.int/t/e/human_rights/minorities/2._framework_convention_(monitoring)/2._monitoring_mechan
ism/6._resolutions_of_the_committee_of_ministers/1._country-
specific_resolutions/2._second_cycle/2nd_CM_Resolution_CzechRep_eng.asp#TopOfPage)   
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Romům a ostatním příslušníkům ohrožených skupin, k tomu využít osvěty a lepší výchovy 
společnosti, zlepšit a zkvalitnit aktivity policie, zavést nestranný monitoring její činnosti. 
Přijmout další opatření ke zkvalitnění práce médií, soudů a komunálních složek. 
Věnovat zvýšenou pozornost využití jazyků národnostních menšin v médiích, ve vztahu 
k samosprávám a v souvislosti s topografickými označeními. 
Podporovat kulturní rozměr výchovy a v souvislosti s výukou v jazyce menšin tak podporovat 
potřeby národnostních menšin, jejich potřeby a požadavky v oblasti školství a kultury začlenit 
do nové školské legislativy. 
Podporovat příslušníky národnostních menšin, aby se účastnili rozhodování o veřejných 
věcech, především na lokální úrovni; zde vytvářet výbory pro národnostní menšiny, které 
budou dohlížet nad dodržováním legislativních pravidel stanovených pro národnostní 
menšiny. 
V rámci monitorovacích mechanismů budou uvedená doporučení předmětem kontroly expertů 
Poradního výboru Rámcové úmluvy již v roce 2007.  
Významnou iniciativu rozvinulo v roce 2005 Evropské centrum pro záležitosti menšin. Na 
jeho podnět rozeslal Výbor expertů pro záležitosti ochrany národnostních menšin (DH-MIN) 
Rady Evropy členským státům dotazník ohledně konzultačních mechanismů, týkajících se 
národnostních menšin. Na základě odpovědí byla pak v roce 2006 vypracována rozsáhlá 
studie Consultation Arrangements Concerning National Minorities (Konzultační mechanismy 
pro národnostní menšiny).2) Cílem studie je ukázat na různorodost přístupů v jednotlivých 
zemích a poskytnout „průvodce“ dobrou praxí. 

2.2. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků 

Ve Zprávě o situaci národnostních menšin za rok 2005 se uvádí, že návrh na ratifikaci 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (dále jen „Charta“) projednala vláda 
a usnesením ze dne 7. prosince 2005 č. 1574, k návrhu na ratifikaci Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady 
Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992, vyslovila souhlas s ratifikací; současně pověřila 
předsedu vlády předložit Chartu k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky 
a doporučila prezidentu republiky Chartu po vyslovení souhlasu Parlamentem ratifikovat.3) 
Předseda vlády předložil Chartu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 
15. prosince 2005 a Senátu Parlamentu České republiky dne 16. prosince 2005.  

Návrh na ratifikaci Charty projednal jako Senátní tisk č. 194 Výbor pro vzdělávání, vědu, 
kulturu, lidská práva a petice, Výbor pro záležitosti Evropské unie a Výbor pro zahraniční 
věcí, obranu a bezpečnost. Při projednání v těchto výborech nebyly vzneseny žádné zásadní 
připomínky a v usneseních se doporučuje Senátu Parlamentu ČR dát souhlas s její ratifikací. 
Senát projednal návrh na schůzi dne 16. března 2006 a přijal usnesení č. 374, v němž vyslovil 
souhlas s ratifikací a také s prohlášením, které specifikuje závazky vůči jednotlivým 
menšinových jazykům. 

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh jako Sněmovní tisk č. 1220 projednaly tyto 
výbory: petiční, zahraniční a pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh na ratifikaci Charty na schůzi dne 
19. dubna 2006 a přijala usnesení č. 2385, kterým vyslovila souhlas s ratifikací, včetně 
prohlášení, že bude v souladu s článkem 2 odst. 2 článkem 3 odst. 1 Charty aplikovat vybraná 

                                                 
2) Český překlad viz http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rnm/dokumenty/mezinarodni/200611_preklad_cz_1.pdf. 
3) Charta je ve smyslu čl. 49 písm. e) Ústavy ČR smlouva prezidentská. Proto před její ratifikací prezidentem se  
vyžaduje vyslovení souhlasu obou komor Parlamentu ČR dle čl. 39 odst. 1 a 2 Ústavy ČR. 
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ustanovení části III Charty na polštinu v Moravskoslezském kraji (na území okresů Frýdek-
Místek a Karviná) a slovenštinu na celém území České republiky. 

Ratifikaci podepsal prezident republiky a dne 15. listopadu 2006 uložila Česká republika 
u generálního tajemníka Rady Evropy ratifikační listinu k Chartě a zároveň učinila příslušná 
prohlášení týkající se plnění závazků z Charty pro ČR vyplývajících. Podle článku 19 odst. 2 
Charty pro Českou republiku vstoupila Charta v platnost dne 1. března 2007. Plný text Charty, 
včetně vysvětlující zprávy, je k dispozici na webu Rady Evropy, jakož i webových stránkách 
Rady. 4) Ve Sbírce mezinárodních smluv je uveřejněna pod č. 15/2007. 5) 

S ohledem na zajištění větší publicity Charty připravil sekretariát Rady informační text 
orgánům veřejné správy k Chartě se zřetelem na její uplatnění v praxi. Informační brožuru 
Charta – co bychom měli vědět? vydal Úřad vlády ČR v roce 2006. Brožura byla 
distribuována příslušným orgánům státní správy i samosprávy, zejména do obcí a měst 
Moravskoslezského kraje (orgány obecní a krajské samosprávy, organizace příslušníků 
národnostních menšin, školy, média, kulturní zařízení). 

Kromě toho v průběhu roku 2006 uskutečnil sekretariát Rady řadu jednání se zástupci orgánů 
samosprávy v Moravskoslezském kraji ohledně postupu při zajištění podmínek provádění 
Charty. Rada Moravskoslezského kraje však až usnesením ze dne 7. února 2007 č. 110/3988 
vyslovila souhlas s přijetím finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč ze státního rozpočtu 
do rozpočtu Moravskoslezského kraje na výdaje obcím v souvislosti s prováděním Charty.6) 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje se současně zavázal, že zajistí rozdělování finančních 
prostředků ve prospěch obcí, které požádají o úhradu nákladů. 

                                                 
4) http://conventions.coe.int; http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=21031 
5) http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb011-07m.pdf. Podle kontrolního mechanismu Charty má ČR předložit Radě 
Evropy První periodickou zprávu o plnění závazků z ní vyplývajících k 1. březnu 2008, poté vždy v tříletých 
intervalech.  
6) Jde o transfer z rozpočtové kapitoly 304 Úřad vlády ČR pro rok 2007, položka 5323 – neinvestiční transfery 
krajům. 
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3. Veřejná správa na centrální úrovni a národnostní menšiny 

3.1. Rada vlády pro národnostní menšiny 

Činnost Rady a jejích orgánů (výborů a pracovních skupin) zajišťuje v souladu s jejím 
statutem sekretariát Rady. Po parlamentních volbách 2006 se v důsledku organizačních změn 
na Úřadu vlády změnila organizační pozice sekretariátu Rady. Byl zrušen odbor pro rovné 
příležitosti, do jehož organizační struktury sekretariát Rady spadal, a byl zařazen do nového 
odboru vládního zmocněnce pro lidská práva. Redukce v rámci zeštíhlování státní správy 
postihla i sekretariát Rady, který od 1. ledna 2006 ztratil systemizované místo jednoho 
odborného pracovníka. Takto vzniklou situaci byl následně nucen řešit operativně uzavíráním 
pracovních smluv ad hoc, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. 

Vývoj politické situace po volbách do Poslanecké sněmovny 2006 neumožnil jmenování nové 
Rady a ve druhém pololetí 2006 se tak jednání Rady neuskutečnilo. Sekretariát Rady připravil 
obměněnou formu nominace kandidátů do Rady. Hlavním cílem přitom bylo zajistit 
transparentnější a demokratičtější volbu nových kandidátů, což může pozitivně ovlivnit také 
vnímání prestiže Rady v menšinových komunitách a celkově posílit důvěru v tento poradní 
orgán mezi menšinami i státní exekutivou. Reagoval tak na výše zmíněnou studii, v níž se mj. 
uvádí: „Menšinové spolky by měly rovnoprávně zajistit, že jejich kandidáti do konzultačních 
rad s národnostními menšinami byli vybráni demokraticky a na základě transparentního 
procesu“ (Konzultační mechanismy pro národnostní menšiny 2006: 11, odkaz – viz pozn. 2). 

Obměněná forma nominace též posloužila jako sonda do organizace menšinových samospráv 
na různých úrovních, u nichž se ve shodě s citovanými poznatky Výboru expertů očekávají 
„principy vnitřní demokracie, transparentnost a odpovědnost“ (Konzultační mechanismy 
2006: 10). V ideálním případě lze obměněnou formu nominace považovat za snahu 
o povzbuzení menšinových komunit bez centrální organizace „k hledání konsenzu ve svém 
zastoupení nebo k formování střešní organizace za účelem reprezentace“  (Konzultační 
mechanismy 2006: 11-12). 

Sekretariát Rady již na přelomu května a června 2006 zaslal celkem 484 občanským sdružením 
(tj. všem zjištěným) příslušníků národnostních menšin výzvy k nominaci jejich zástupců 
v Radě. Obměněná forma nominace přitom spočívala v požadavku uvést v zaslaném 
dotazníku podrobné údaje o kandidátovi a jeho vztahu k menšině. Především však byly 
požadovány údaje o nominující organizaci se zaměřením na její reprezentativnost v rámci 
dané komunity (počet členů; duplicita stejného členstva nominujícího kandidáta jménem 
různých organizací; orgán rozhodující o nominaci; míra podpory nominovaného kandidáta 
v organizaci atd.). Zároveň byla rozšířena definice subjektu oprávněného k nominaci 
kandidáta do Rady se smyslem pro potřeby tradičních menšin s nepříznivou populační 
strukturou a nedostatkem hmotných prostředků pro činnost. 

Z celkových 104 nominací, které sekretariát Rady obdržel, byly vyřazeny ty, jež 
neobsahovaly všechny náležitosti a byl vygenerován návrh na jmenování členů Rady za 
národnostní menšiny. Při vyhodnocování byl kromě síly a věrohodnosti mandátu (reálný 
počet členů sdružení, počet nominujících členů statutárního orgánu sdružení) vzat v úvahu 
i odborný profil a případné zkušenosti navrhovaného kandidáta.  

Potíž nastala v případě členů Rady za resorty, které sice měly v čele jmenované ministry, 
vláda však v roce 2006 nezískala mandát od Poslanecké sněmovny. Nebylo tak možno 
jmenovat členy Rady za příslušná ministerstva, ani Radu jako celek.  
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Omezenou činnost v roce 2006 vyvíjely i stálé orgány Rady – výbor pro dotační politiky 
a výbor pro spolupráci s orgány samosprávy. Aktivně působila v prvním pololetí pouze 
pracovní skupina Rady pro národnostně menšinové vysílání. Připravila podkladové materiály 
pro seminář Rady České televize k problematice menšinového vysílání, který se uskutečnil 
dne 15. února 2006. Na semináři přednesl za pracovní skupinu zásadní příspěvek Tomáš 
Kraus (židovská komunita). S podněty na jednání vystoupili rovněž další členové pracovní 
skupiny. Semináře se zúčastnili zástupci téměř všech národnostních menšin v Radě. Akce 
byla kladně hodnocena jak ze strany vedení ČT, tak i ze strany zástupců národnostních 
menšin. 

o Jednání Rady 

Vzhledem k výše uvedenému se v roce 2006 uskutečnila pouze dvě jednání Rady: 

- Na schůzi dne 29. března 2006 Rada zhodnotila přínos semináře Rady ČT k problematice 
menšinového vysílání a zabývala podněty k další spolupráci s vedením ČT. Hlavními 
body programu bylo projednání a schválení pracovní verze postupu pro zajištění 
poskytování dotací územním samosprávným celkům na výdaje spojené s prováděním 
Charty, informace o postupu jejího projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny 
a Senátu Parlamentu ČR a stav přípravy Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 
2005. Dalšími body jednání byla informace o přípravě sčítání lidu v roce 2011, přípravě 
novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(mj. v § 29 vypuštění podmínky předkládání petice k možnosti zavedení dvojjazyčných 
názvů v obcích), finanční podpoře ze státního rozpočtu na zřízení Domu národnostních 
menšin v Praze, projektu Visegrád – Terra Interculturalis a projektu Evropská kampaň 
mládeže na podporu lidských práv, rozmanitosti mezi národy a participace. 

- Na schůzi dne 17. května 2006 projednala Rada Zprávu o situaci národnostních menšin 
v ČR za rok 2005 a Výroční zprávu Rady za rok 2005. V souvislosti se Zprávou 
doporučila pověřit ministra vnitra provést audit výborů pro národnostní menšiny v obcích. 
Rovněž se zabývala dotačními programy na podporu aktivit příslušníků národnostních 
menšin v resortu kultury a školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2007. Opět se zabývala 
pokračující ratifikací Charty.7) 

o Přehled dokumentů předložených vládě 

- Podpora zřízení Domu národnostních menšin v Praze – usnesení vlády ze dne 25. ledna 
2006 č. 92; vláda schválila uvolnění finančních prostředků v roce 2006 ve výši 20 000 tis. Kč 
z rozpočtové kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, 
na rekonstrukci objektu pro zřízení Domu národnostních menšin v Praze, která byla použita 
jako investiční dotace určená hlavnímu městu Praha.8)  

- Odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny – usnesení vlády ze dne 
29. března 2006 č. 329; na základě personálních změn v resortu kultury byl vládě předložen 
návrh na jmenování nového zástupce Ministerstva kultury v Radě. 

- Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2005 – vláda vzala 
materiál na vědomí na schůzi dne 7. června 2006.  

- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 – usnesení vlády ze 
dne 7. června 2006 č. 689; usnesení publikováno také ve Věstníků vlády pro orgány krajů 
a orgány obcí, částka 4; předseda vlády předložil Zprávu předsedovi Poslanecké sněmovny 
                                                 
7) Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků zmiňuje podrobněji oddíl 2.2. Zprávy. 
8) O tom je podrobněji pojednáno v oddíle 3.4.1. Zprávy. 



 
 

9 

Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky pro informaci 
příslušných výborů Parlamentu České republiky. 

- Novela 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 romské komunity, ve znění nařízení vlády 
č. 262/2005 Sb. Do vládní agendy byl materiál předložen 18. prosince 2006.9)  

o Publikační činnost sekretariátu Rady 

- Charta. Co bychom měli vědět? Informační text orgánům veřejné správy k Evropské chartě 
regionálních či menšinových jazyků s ohledem na její uplatnění v praxi. Vydal Sekretariát Rady 
vlády pro národnostní menšiny. Úřad vlády ČR (ISBN 80-86734-98-6). Praha 2006, 23 s. 

- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005. Vydal Sekretariát 
Rady vlády pro národnostní menšiny. Úřad vlády ČR (ISBN 80-86734-97-8). Praha 2006, 194 s. 

- Report on the Situation of National Minorities in the Czech Republic in 2005. Vydal 
Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny. Úřad vlády ČR (ISBN 80-87041-04-6). Praha 
2006, 214 s. 

o Působení pracovníků sekretariátu Rady v mezinárodních grémiích 

Vedoucí sekretariátu Rady Andrej Sulitka působí v pracovní skupině pro kulturní rozvoj Česko-
polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci a dále je členem Oponentské rady státního 
programu výzkumu a vývoje Slovenské republiky „Účast spoločenských vied na rozvoji 
spoločnosti“, úkol Národ, národnosti a etnické skupiny v transformujúcej sa spoločnosti. 
Zúčastnil se dvakrát jednání oponentské Rady na Ministerstvu školství SR v Bratislavě. 

Tajemník Rady Milan Pospíšil se v roce 2006 zúčastnil jednání Expertního výboru Rady 
Evropy pro otázky národnostních menšin (DH-MIN). Ten v roce 2006 jednal dvakrát, na jaře 
v Braşově (Rumunsko) a na podzim ve Strasbourgu. Významným výstupem z aktivit výboru je 
studie Konzultační mechanismy pro národnostní menšiny 10) zaměřená na právní status, mandát 
a funkce poradních orgánů pro otázky národnostních menšin členských států Rady Evropy. 

3.2. Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity 

V institucionálním rámci zajištění programu integrace romských komunit nedošlo v roce 2006 
k zásadním změnám. I když Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity nemá přímé 
výkonné kompetence, je hlavním garantem zajišťování programu integrace příslušníků 
romských komunit. Na ministerstvech práce a sociálních věcí, školství, mládeže 
a tělovýchovy a vnitra působí speciální odborné útvary, které věnují pozornost této tematice 
v rámci své působnosti. Součástí institucionálního zajištění na místní úrovni jsou romští 
poradci, respektive pracovníci pověření agendou integrace příslušníků romských komunit 
a asistenti v obcích, jakož i koordinátoři pro romské záležitosti na krajských úřadech. V širším 
slova smyslu patří k institucionálnímu zajištění i další profesionálové zaměstnávaní státem či 
samosprávami, tj. asistenti pedagoga ve školách a romští terénní sociální pracovníci v obcích. 

                                                 
9 ) Materiál projednala vláda dne 21. února 2007 a usnesením č. 122 schválila návrh změny nařízení. Jako nařízení 
vlády č. 38/2007 Sb., 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. Účinnosti nabylo dne 1. března 2007. 
10) Weller M. (2006): Consultation arrangements concerning national minorities. - DH-MIN(2005)011 final. Strassbourg.  
(http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/rnm/dokumenty/mezinarodni/200611_preklad_dh-min__2005_011_final__e_.pdf). 
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O situaci romských komunit v České republice za rok 2006 přinášejí podrobný přehled 
samostatné dokumenty Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.11)  

3.3. Resorty 

3.3.1. Ministerstvo kultury 

Právní předpisy ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin 

Ministerstvo kultury se podílelo na přípravě návrhu novely nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na aktivity národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské 
komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb. 12) 

Záměrem předloženého návrhu je stanovit přehlednější podmínky umožňující efektivnější 
a rychlejší způsob čerpání dotačních prostředků ze státního rozpočtu podle aktuálních potřeb, 
a to jak v působnosti resortu kultury (podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních 
menšin a podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin), tak 
i školství, mládeže a tělovýchovy (podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin).  

Z hlediska kompetencí odboru médií a audiovize nedošlo v roce 2006 v oblasti národnostních 
menšin na území ČR k žádné legislativní změně. V tomto období byly přijaty pouze novela 
zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování 
audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů, a novela zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Z předpisů, které byly přijaty v roce 2006 nebo nabyly účinnosti k 1. lednu 2007, se 
problematiky národnostních menšin dotýká zákon č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který obsahuje úpravu vztahující se 
národnostním a etnickým menšinám. Konkrétně § 17 odst. 2 stanoví, že Rada při udělování 
licence k digitálnímu vysílání kromě jiného „hodnotí přínos žadatele k zajištění rozvoje 
kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České republice, a dále podle § 32 odst. 1 
je provozovatel vysílání povinen nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat 
stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin. 

V oblasti muzeí a galerií je stále platná legislativní úprava (zákon č. 483/2004 Sb., kterým se 
mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.) zajišťující rovný přístup k poznávání a využívání 
movitého kulturního dědictví.  

Muzeum romské kultury v Brně 

O postupu zajištění podmínek pro činnost Muzea romské kultury v Brně (dále jen „Muzeum“) 
přináší podrobný přehled Zprávy od roku 2001. Od 1. ledna 2005 působí jako státní 
příspěvková organizace, zřizovaná Ministerstvem kultury.  

                                                 
11) Zpráva o stavu romských komunit za rok 2006, Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace 
romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími 
usneseními vlády ke dni 31. prosince 2006. 
12) Viz pozn. 10 (http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb017-07.pdf) 
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Muzeum je zatím ojedinělou institucí svého druhu v Evropě. Zabývá se shromažďováním 
dokladů a dokumentů, které vypovídají o hmotné a duchovní kultuře Romů a jejich soužití 
s většinovou společnosti. Muzeum vydává každoročně Bulletin Muzea romské kultury, který 
přináší na jedné straně přehled činnosti Muzea za daný rok, na druhé straně publikuje odborné 
příspěvky, nálezové zprávy, recenze a anotace romistické a romské literatury, zvláště pak 
i tvorbu romských autorů. 13) 

Souhrnná bilance činnosti Muzea v roce 2006 je uvedena v příloze 2. Jeho program je 
zaměřen na  

- dočasné výstavy, stálé expozice a výstavy mimo budovu Muzea,  
- jednorázové akce, spolupráce s partnerskými institucemi v ČR a zahraničí,  
- výchovně vzdělávací činnost ve školách, na univerzitách a v Muzeu,  
- výzkumné cesty a publikační a mediální činnost odborných pracovníků Muzea,  
- získávání přírůstků do sbírkového fondu Muzea,  
- organizace činnosti Dětského muzejního klubu a pořádání kursů romštiny pro veřejnost. 

3.3.2. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

o Metodické vedení krajských koordinátorů pro romské záležitosti  

Na základě Realizačního plánu Koncepce romské integrace schváleného usnesením vlády 
č. 1573/2005 poskytuje resort metodickou podporu krajským koordinátorům pro romské 
záležitosti. V rámci této podpory se konají na ministerstvu tzv. konzultační dny krajských 
koordinátorů pro romské záležitosti (minimálně 4 setkání ročně). Jedná se o platformu pro 
vzájemnou výměnu zkušeností a předávání informací. V rámci těchto setkání resort 
zprostředkovává také předávání potřebných informací z jiných resortů. Obsah setkání vždy 
reaguje na aktuální situaci v dané oblasti a také reflektuje požadavky samotných koordinátorů. 
Výkon funkce koordinátora pro romské záležitosti je však často kumulován s jinými 
agendami a rozsah této funkce není zcela zřejmý. Podobná situace je na obecní úrovni, kde 
dosud nebyly stanoveny úkoly, které by napomáhaly integraci romské komunity. Ministerstvo 
se rozhodlo zlepšit celkovou situaci v oblasti metodického vedení výkonu přenesené 
působnosti v oblasti výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci romské komunity 
do společnosti a v současné době připravuje metodiku jak pro terénní sociální pracovníky 
v sociálně vyloučených lokalitách, tak také pro krajské koordinátory. 

3.3.3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

o Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“) je 
problematika lidských práv, multikulturního vzdělávání a výchovy k toleranci explicitně 
obsažena ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost, kde se zaměřuje na utváření pozitivních 
občanských postojů, upevňování žádoucí hodnotové orientace a integruje znalosti a dovednosti 
z různých oborů, především humanitních. Důležitou součástí vzdělávání v dané oblasti je 
prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci 
a respektování lidských práv a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí. Vzdělávací 
oblast zahrnuje obory dějepis a výchova k občanství a zároveň se promítá i do ostatních 
vzdělávacích oblastí a do celého života školy. Ve svém obsahu navazuje přímo na oblast Člověk 
a jeho svět, který přibližuje „svět společnosti“ žákům 1. stupně ZŠ.  

                                                 
13) Poměrně podrobný přehled aktivit Muzea je prezentován rovněž na internetové stránce http://www.rommuz.cz. 
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Průřezová témata reprezentují v RVP ZV aktuální okruhy problémů současného i budoucího 
světa a stávají se důležitou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým 
formativním prvkem základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především 
v oblasti postojů a hodnot. 

V základním vzdělávání se vyčleňují tato průřezová témata: 

- osobnostní a sociální výchova, 

- výchova demokratického občana, 

- výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

- multikulturní výchova, 

- environmentální výchova, 

- mediální výchova. 

o Vzdělávání učitelů 

Ministerstvo udělilo akreditaci Památníku Terezín a Vzdělávacímu a kulturnímu centru 
Židovského muzea v Praze, která jsou jedinečnými vzdělávacími institucemi s oprávněním 
organizovat semináře pro učitele základních a středních škol k tematice holocaustu 
a antisemitismu. Semináře se konají od roku 2001, speciální seminář pro učitele ZŠ a SŠ Jak 
vyučovat o holocaustu financuje ministerstvo školství a finančně se spolupodílí i na 
mezinárodních konferencích. K datu 31. prosince 2006 se účastnilo seminářů cca 2 000 
učitelů, kteří absolvovali semináře se zaměřením na výuku o holocaustu v základních 
a středních školách v ČR. 

Ve dnech 24. - 25. dubna 2006 zorganizoval resort ve spolupráci se školskou komisí Rady Evropy 
v Praze III. seminář ministrů školství Rady Evropy a zemí Evropské kulturní konvence pod 
názvem Jak se učit historické paměti prostřednictvím kulturního dědictví - včera, dnes a zítra 
(Teaching Remembrance: Cultural Heritage - Yesterday, Today and Tomorrow). Této akce se 
zúčastnilo 50 delegací vedených ministry školství členských zemí Rady Evropy a Evropské 
kulturní konvence nebo jejich jmenovanými zástupci. Přítomni byli také představitelé zemí, které 
mají u Rady Evropy statut pozorovatele, tzn. zástupci Izraele, Kanady, Mexika, Japonska, USA. 
Návrh programu semináře byl vypracován mezinárodní pracovní skupinou jmenovanou Radou 
Evropy, jejímiž členy byli zástupci resortu a experti z ČR. Na přípravě obsahové náplně se 
významným způsobem podílel Památník Terezín, jenž pro účastníky připravil odborný program 
v prostorách Památníku Terezín k problematice holocaustu - šoa. Druhý den semináře se konal 
v prostorách Vlasteneckého sálu Karolina a byl věnován diskusi ministrů školství k otázkám 
vzdělávání a výchovy mladé generace o problematice holocaustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti z hlediska aktuálních rizik rasismu a xenofobie. Účastníci ocenili systém a kvalitní 
odborné vzdělávání českých učitelů a aktivity, jež resort v rámci výuky o holocaustu podporuje. 

V roce 2006 nabídl Institut pedagogickopsychologického poradenství učitelům seminář 
Extremismus jako vzdělávací riziko - prevence a pomoc. Pedagogická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci připravila 11. Letní školu na téma Výchova k občanství v rámci 
školních vzdělávacích programů se zaměřením na potírání rasové a národnostní 
nesnášenlivosti. Letní školy se zúčastnilo cca 120 učitelů ZŠ a SŠ.  

o Vzdělávací aktivity pedagogických fakult 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně organizuje v rámci celoživotního 
vzdělávání doplňující pedagogické studium Asistent učitele I a Asistent pedagoga II se 
zaměřením na multikulturní výchovu. 
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Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci organizuje v rámci celoživotního 
vzdělávání prohlubující pedagogické kvalifikační studium, Multikulturní výchova a její 
poslání v prevenci xenofobie a rasismu, Český jazyk pro cizí státní příslušníky – azylanty, 
Český jazyk pro cizí státní příslušníky – podnikatele. 

o Polské národnostní školství 

Resort podporuje a má zájem na zachování polského národnostního školství v lokalitách 
s odpovídajícím osídlením polskou národnostní menšinou, a to na všech stávajících úrovních 
vzdělávání v mateřských, základních i středních škol. Ve školách s polským jazykem 
vyučovacím se v roce 2006 vzdělávalo cca 2 500 žáků. 

V současnosti se všechna školská zařízení s polským jazykem vyučovacím v kraji nacházejí na 
území okresů Frýdek Místek a Karviná, kde jsou největší koncentrace obyvatelstva polské 
národnosti. Všechna polská školská zařízení jsou zařazena do školského rejstříku resortu. Jejich 
úkolem je vzdělávání občanů ČR polské národnosti v souladu se vzdělávacími programy, avšak 
v jejich mateřském jazyce a s rozšířením o některé specifické předměty. Klesající počty žáků v ZŠ 
a MŠ jsou však důvodem ke slučování škol, školy s polským vyučovacím jazykem nevyjímaje. 
V níže uvedené tabulce je uveden přehled škol s počty žáků v ZŠ a SŠ ke dni 12. září 2006. 

Okres KARVINÁ          
Základní škola I II III IV V     třídy suma 

Albrechtice 11 2 1 7 10 3     2 23 
Český Těšín-Svibice 20 9 3 4 6 8     3 30 
Orlová-Lutyně, Lutyňská 400 2 3 4 2 4     1 15 
Stonava Holkovice 326 4 2 2 3 5     2 16 
Těrlicko, Pionýrů 1/243 3 5 3 7 3     2 21 
Celkem : 20 14 20 28 23     10 105 

 

Základní škola I II III IV V VI VII VIII IX třídy suma 
Český Těšín, Havlíčkova 13 27 25 41 14 23 40 30 37 33 14 270 
Dolní Lutyně, Kopernikova 1 1 3 2 1 12 10 9 10 5 49 
Havířov-Bludovice, Selská 14 6 4 5 7 8 10 12 16 10 6 78 
Horní Suchá 407 5 9 8 6 4 10 5 12 12 6 71 
Karviná Fryštát, Dr. Olszaka 156  17 17 14 16 21 15 19 26 22 9 167 
CELKEM: 56 57 70 45 57 87 76 100 86 40 634 
 
Okres Frýdek-Místek 

Základní škola I II III IV V     třídy suma 
Bukovec 66 7 3 4 10 7     2 31 
Dolní Lomná 70 5 1 6 5 0     2 17 
Hrádek 77 4 1 8 8 3     2 24 
Košařiska 2 2 2 1 2     1 9 
Návsí, Pod výtopnou 190 2 2 8 7 0     2 19 
Oldřichovice 210 3 3 4 4 7     2 21 
Ropice 146 7 3 5 1 4     2 20 
Milíkov 5 4 5 7 4     2 25 
Celkem: 35 19 42 43 27     15 166 
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Základní škola I II III IV V VI VII VIII IX třídy suma 
Třinec I, Nádražní 10 12 12 5 10 9 19 33 17 23 9 140 
Třinec VI, Kopernikova 696 7 5 13 10 10 0 23 13 16 7 97 
Bystřice 366 17 11 8 15 18 25 24 38 31 11 187 
Hnojník 6 7 7 4 7 9 11 13 9 12 7 79 
Jablunkov, Bezručova 190 16 11 12 19 20 30 32 41 47 13 228 
Mosty u Jablunkova 750 7 4 3 6 3 9 11 9 5 6 57 
Vendryně234 7 13 5 14 9 14 10 14 16 8 102 
Celkem: 73 63 50 81 78 108 146 141 150 61 890 
           
 I II III IV V VI VII VIII IX třídy suma 

Celkem ZŠ okr. Karviná 76 71 90 73 80 87 76 100 86 50 739 
Celkem ZŠ okr. Frýdek-Místek 108 82 92 70 105 108 146 141 150 76 1056 
ZŠ Celkem 184 153 182 143 185 195 222 241 236 126 1795 
      

Střední škola I II III IV třídy suma 
Gymnázium Český Těšín 89 89 98 83 12 359 
Gymnázium Karviná 19 19 24 18 4 80 
Střední průmyslová škola-Karviná. 10 9 6 5 * 30 
Obchodní akademie Český Těšín. 26 27 31 29 4 113 
Střední zdravotnická škola-Karviná 14 16 12 11 * 53 
Střední zemědělská škola Český Těšín 0 0 0 0 * 0 
Celkem: 158 160 171 146  635 

Výuka na SŠ s polským jazykem vyučovacím byla v roce 2006 na těchto školách: 

- Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, má zařazený obor 63-41-M/004 
Obchodní akademie v polském vyučovacím jazyce.  

- Střední zdravotnická škola, K.H. Borovského 2315, 733 01 Karviná - Mizerov, má 
zařazený obor 53-41-M/007 Zdravotnický asistent v polském jazyce. 

- Střední průmyslová škola, Žižkova 1818, Karviná – Hranice, má zařazený obor 23-41-M/001 
Strojírenství v polském jazyce. 

- Gymnázium s polským vyučovacím jazykem Český Těšín, Havlíčkova 13, má zařazené 
obory 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné, 79-41-K/601 Gymnázium – všeobecné, 79-
41-K/404 Gymnázium – přírodovědné obory v polském jazyce. 

Významná role v oblasti polského národnostně menšinového školství přísluší Pedagogickému 
centru pro polské národnostní školství, které sídlí v Českém Těšíně, jehož zřizovatelem je 
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Centrum vyvíjí kontinuálně činnost v dalším 
vzdělávání pedagogů a ve tvorbě a distribuci metodických a učebních materiálů a pomůcek. 

Resort je vnitrostátním prováděcím orgánem celoevropské kampaně pro mládež Každý jsme 
jiný – všichni rovnoprávní. Byla vytvořena široká síť spolupracujících partnerů podílejících se 
na realizaci kampaně a byla podepsána smlouva o spolupráci s Českým rozhlasem. Mediálně 
známou tváří kampaně se stala Tonya Graves, zpěvačka skupiny Monkey Business. 
Ministerstvo vydalo český překlad příručky Rady Evropy Kompas, který je určen k využití 
školám k výchově k lidským právům v oblasti neformálního vzdělávání. Ministerstvo 
finančně podpořilo celkem 57 projektů v rámci Programu státní podpory práce s dětmi 
a mládeží pro nestátní neziskové organizace zaměřené na aktivity nestátních neziskových 
organizací a programu Mládež. Podpořené projekty zahrnovaly aktivity na podporu výchovy 
proti rasismu, extremismu, xenofobii a islamofobii. 14) 

                                                 
14) Kompletní informace o realizaci kampaně v ČR jsou zveřejněny na http://crdm.adam.cz/kampan (od ledna 
2007 na www.kam-pan.cz). 
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3.3.4. Ministerstvo vnitra  

Resort má v gesci legislativní nástroj na podporu národnostních menšin, integrace cizinců 
a integrace Romů. Jedná se o zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně 
některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). Předmětem zákona je zajištění procesu 
akreditace nestátních neziskových organizací. Tyto akreditované organizace připraví a vyšlou 
dobrovolníka (fyzická osoba), jenž zdarma ve svém volném čase pomáhá dalším osobám 
(právnické i fyzické v postavení přijímající organizace). Akreditované organizace mohou také 
požádat Ministerstvo vnitra o dotaci na svou činnost. V roce 2006 bylo držiteli akreditace na 
pomoc „imigrantům a příslušníkům národnostních menšin“ šest nestátních neziskových 
organizací. Některé další organizace měly ve své akreditované činnosti uvedenu oblast pomoci 
„nezaměstnaným, sociálně slabým, nebo pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném 
čase“ (§ 2 zákona). V této činnosti se objevují mezi cílovou skupinou též Romové.  

o Prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) vykonávají působnost na úseku národnostních 
menšin podle příslušných zákonů (§ 6 odst. 7 a 8 a § 13a zákona č. 273/2001 Sb., o právech 
příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 
Sb.; § 29 odst. 2 a § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); § 78 odst. 
2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení); 78 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.,  o 
hlavním městě Praze; § 49 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích; 
vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství). 
Podle § 17 odst. 3 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů (dále jen „zákon o úřednících“) jsou územní samosprávné celky povinny zajistit 
prohlubování kvalifikace svých úředníků a tito úředníci jsou podle tohoto zákona povinni 
prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu stanoveném tímto zákonem. To se vztahuje i na 
prohlubování kvalifikace úředníků vykonávajících správní činnosti na úseku národnostních 
menšin a zákon o úřednících k tomu vytváří podmínky. Prohlubování kvalifikace podle 
zákona o úřednících se uskutečňuje prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích institucí a 
podle vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem vnitra a konkrétní úředníky do 
něho zařazuje územní samosprávný celek podle individuálního plánu vzdělávání. Ministerstvo 
vnitra podle zákona o úřednících rozhoduje kromě akreditace vzdělávacích institucí také o 
akreditaci vzdělávacích programů, kontroluje činnost akreditovaných vzdělávacích institucí a 
uskutečňování akreditovaných programů, a spolupracuje s kraji.“ 
Ministerstvo v rámci plnění usnesení vlády ČR č. 1573/2005 k Realizačnímu plánu naplňování 
Koncepce romské integrace v letech 2006-2009 zařadilo do vybraných vzdělávacích programů 
pro úředníky územních samosprávných celků informace o procesech prostorové a etnické 
segregace a ghettoizace, včetně následků vyplývajících z těchto procesů.  
Od roku 2003 probíhalo v jeho gesci vzdělávání vybraných úředníků územních samosprávných 
celků - krajů a obcí s rozšířenou působností (romských koordinátorů a poradců) podle 
jednotného vzorového vzdělávacího programu, jehož součástí byla i daná problematika.  
Současně byly v 1. pololetí 2006 realizovány dva jednodenní vzorové semináře k dané 
problematice (Praha a Brno) pro vybranou cílovou skupinu vedoucích úředníků a úředníků, 
v jejichž kompetenci je problematika romské integrace na úrovni krajů a obcí s rozšířenou 
působností (aktivita se týkala cca 220 úředníků).  
Vedle vzdělávacích programů zaměřených na problematiku integrace romské menšiny byly 
Ministerstvem vnitra v průběhu let 2003 - 2006 v rámci akreditačního procesu průběžného 
vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb. 
akreditovány i vzdělávací programy Vzdělávání úředníků sociálních odborů územně 
samosprávných celků v oblasti jejich přípravy pro práci v multikulturním prostředí 
(vzdělávací instituce - Ostravská univerzita v Ostravě), Antidiskriminační vzdělávání úředníků 
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ve veřejné správě (Multikulturní centrum - Praha) a Základy interkulturní psychologie pro 
úředníky veřejné správy v podmínkách EU (Regiopartner, Brno).  

o Legislativní opatření 

V roce 2006 připravilo Ministerstvo vnitra návrh zákona, kterým se mění některé zákony 
související s registrovaným partnerstvím a některé další zákony, kde je v části týkající se 
změny zákona o matrikách nově upraveno užívání jmen příslušníků národnostních menšin. 
Návrh zákona bude předložen vládě v roce 2007 a předpokládá se, že nabude účinnosti 
dnem 1. ledna 2008.  
Na úseku voleb mají podle § 10 menšinového zákona, za podmínek stanovených zvláštními 
právními předpisy (tj. volebními zákony), příslušníci národnostních menšin, které tradičně 
a dlouhodobě žijí na území ČR, právo na zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb 
a na další informace pro voliče v jazyce národnostních menšin. V návaznosti na toto 
ustanovení menšinového zákona obsahují všechny volební zákony podmínky, za nichž musí 
starosta obce zveřejnit i v jazyce příslušné národnostní menšiny oznámení o době a místě 
konání voleb v obci a upozornění voličům na povinnost prokázat totožnost a státní občanství 
a další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.  
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 pro národnostní menšiny podle zvláštního právního předpisu, se výše 
uvedené oznámení zveřejní i v jazyce příslušné národnostní menšiny. V této souvislosti 
odkazují citované volební zákony na ustanovení § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení se v obci, 
v jejímž územním obvodu žije dle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se 
k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny.  
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, v němž se zřizuje 
výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního zákona, 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 pro národnostní menšiny. 
V červnu roku 2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v říjnu volby 
do Senátu Parlamentu ČR, společně s volbami do zastupitelstev obcí. Při všech těchto volbách 
byla aplikována shora citovaná ustanovení volebních zákonů a příslušníci národnostních 
menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, byli v dotčených obcích 
(týká se cca 260 obcí) uvedeným způsobem informováni o době a místě konání voleb v obci. 
Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 10 menšinového zákona mají příslušníci menšin, které 
tradičně a dlouhodobě žijí na území ČR, za podmínek stanovených zvláštními právními 
předpisy nejen právo na zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb, ale také právo na 
další informace pro voliče v jazyce národnostních menšin, zaslalo Ministerstvo vnitra nad 
rámec povinností jemu stanovených volebními zákony, před volbami do Poslanecké sněmovny, 
Senátu a zastupitelstev obcí, 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 pro národnostní menšiny). Informace o způsobu 
hlasování v jazycích národnostních menšin byla v těchto obcích zveřejněna na místě k tomu 
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obvyklém, tj. především vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, a dále v každé volební 
místnosti na území obce. Mimo to obdrželi všichni voliči Informaci o způsobu hlasování 
v českém jazyce spolu s hlasovacími lístky do místa svého bydliště.  

V databázi občanských sdružení Ministerstva vnitra jsou vedena následující národnostní 
sdružení: 8 sdružení Bulharů, 3 sdružení Chorvatů, 3 sdružení Maďarů, 27 sdružení Němců, 
17 sdružení Poláků, cca 450 sdružení Romů, 3 sdružení Rusínů, 9 sdružení Rusů, 4 sdružení 
Řeků, 9 sdružení Slováků a 6 sdružení Ukrajinců. 

Podle právní úpravy platné na úseku užívání jména a příjmení (§ 69 zákona č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů - dále jen „zákon o matrikách“), čl. II bod 2. až 7. zákona č. 165/2004 Sb., kterým se 
mění zákon o matrikách, menšinový zákon a Rámcová úmluva, uveřejněná pod č. 96/1998 
Sb.) může o zápis příjmení v mužském tvaru požádat státní občanka ČR nebo zákonní 
zástupci nezletilé občanky ČR, která je jiné než české národnosti.  

Podle čl. 11 odst. 1 Rámcové úmluvy má každý příslušník národnostní menšiny právo 
používat nejen své příjmení (jméno po otci), ale i křestní jména v menšinovém jazyce a má 
právo na jejich oficiální uznání způsobem určeným jejích právním řádem. Dále podle 
ustanovení § 7 zákona o právech příslušníků národnostních menšin mají příslušníci 
národnostních menšin právo na užívání svého jména a příjmení v jazyce národnostní menšiny 
za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Zákon zde odkazuje na zákon 
o matrikách. Matriční úřady tak na základě uvedeného umožňují fyzickým osobám, státním 
občanům ČR, resp. zákonným zástupcům nezletilého dítěte, kteří jsou jiné než české 
národnosti a jejichž jméno, popřípadě jména byla v matriční knize zapsána v českém jazyce, 
užívat na základě prohlášení jejich jméno, popřípadě jména v jazyce národnostní menšiny. 
Současně musí umožnit fyzickým osobám, státním občanům ČR, kteří jsou jiné než české 
národnosti a jejichž jméno, popřípadě jména byla v matriční knize zapsána i v jiném než 
v českém jazyce, užívat na základě prohlášení jejich jméno, popřípadě jména v jazyce 
národnostní menšiny, ke které se hlásí. 

Na rozdíl od užívání příjmení však tento postup nebyl upraven vnitrostátním právním 
předpisem. Proto do návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným 
partnerstvím a některé další zákony, v části týkající se změny zákona o matrikách, bylo 
navrženo doplnit ustanovení § 26 odst. 3 tak, že na žádost státního občana ČR, který je 
příslušníkem národnostní menšiny, jehož jméno, popřípadě jména jsou v matriční knize zapsána 
v českém nebo v jiném než českém jazyce, může být jeho jméno, popřípadě jména uvedena 
v matričním dokladu v jazyce národnostní menšiny znaky přepsanými do podoby, ve které se 
zobrazují v informačních systémech veřejné správy. Do matriční knihy se vyznačí, že byl vydán 
matriční doklad s uvedením jména, popřípadě jmen v jazyce národnostní menšiny. Další 
matriční doklady se vydávají s uvedením jména, popřípadě jmen v této podobě. Zákon 
o matrikách zde odkazuje na čl. 11 odst. 1 Rámcové úmluvy a § 7 menšinového zákona. 

o Správní řád 

Dne 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Ten v některých 
ustanoveních oproti předchozí právní úpravě zlepšuje či zcela nově upravuje postavení 
dotčených osob s ohledem na zajištění jejich základních práv a svobod. Jedná se zejména 
o ustanovení § 16 správního řádu upravující jednací jazyk a právo na tlumočníka. Právo na 
tlumočníka při splnění zákonem stanovených podmínek náleží všem příslušníkům 
národnostních menšin bez ohledu na to, zda jsou občany ČR či nikoliv. V § 16 odst. 4 
správního řádu je upraveno právo na tlumočníka občanů ČR, kteří jsou příslušníky 
národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území ČR. Toto právo vychází 
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z článku 25 Listiny základních práv a svobod a realizuje § 9 menšinového zákona. Náklady na 
tlumočení v tomto případě hradí správní orgán. Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu 
řádu přijal za účelem sjednocení výkladu a aplikace § 16 správního řádu závěr č. 5 týkající se 
výkladu § 16 odst. 4 správního řádu a připravuje závěr ohledně zajištění práva na tlumočníka 
podle čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v sankčních 
řízeních. 15) 

Správní řád dále zvláštním způsobem chrání práva příslušníků národnostních menšin při 
doručování veřejnou vyhláškou, pokud se tato veřejná vyhláška týká záležitosti práv 
příslušníků národnostních menšin (viz § 25 odst. 4). Výše uvedené právo na tlumočníka se 
rovněž projevuje v § 164 odst. 4 správního řádu, upravujícím formu veřejnoprávní smlouvy. 

Česká republika ratifikovala v roce 2006 Chartu. Jejím cílem je poskytnout pozitivní ochranu 
a podporu regionálním a menšinovým jazykům a zaručit jejich používání v osobním i veřejném 
životě (ve školách, sdělovacích prostředcích, v hospodářském i společenském životě). Ve 
vztahu k působnosti Ministerstva vnitra jsou relevantními ustanoveními Charty např. čl. 10 odst. 
2 písm. e), f), g) a čl. 10 odst. 5. Problematika dle čl. 10 odst. 2 písm. g) Charty, tj. právo na 
užívání nebo přijetí tradičních a správných forem místních názvů v polštině vedle názvu 
v úředním jazyce, je již řešena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), stejně jako 
problematika dle čl. 10 odst. 5 Charty, tj. právo polské a slovenské menšiny na užívání nebo 
přijímání příjmení v jejich jazycích, kterou upravuje zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. 

Právo polské a slovenské menšiny na užívaní jejich jazyků ve shromážděních regionálních 
a místních orgánů není řešeno žádným právním předpisem. Příslušné zákony, kterými jsou 
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, neupravují jednací jazyky 
zastupitelstev obcí, krajů, respektive hlavního města Prahy. Uvedenou problematiku lze 
upravit v jednacích řádech zastupitelstev. 

o Policie ČR  

Plní úkol uložený Ministerstvu vnitra usnesením vlády č. 689/1997, tj. „v přijímacím řízení 
uchazečů o práci v Policii České republiky důsledně zjišťovat sklony k předsudkům, zejména 
rasovým a uchazeče s náklonností k rasistickým projevům odmítat“. 

V přijímacím řízení uchazečů o přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR je již při 
prvním kontaktu s personálním pracovníkem věnována zvýšená pozornost sklonům 
k rasistickým postojům a předsudkům. V rámci psychologického vyšetření uchazeče je rovněž 
věnována pozornost případným negativním projevům. Zjištění takovýchto negativních 
projevů je důvodem k nepřijetí do služebního poměru.  

V rámci uvedeného usnesení vlády je plněn i úkol „provádět kontrolu, zda občanská sdružení 
nevyvíjejí činnost propagující rasovou nesnášenlivost, fašismus a národní nesnášenlivost, 
v kladném případě je vyzvat, aby od takovéto činnosti upustila, jestliže sdružení v takovéto 
činnosti pokračují, rozpustit je“. 

Na všech úrovních služby kriminální policie a vyšetřování pracují specialisté v oblasti 
extremismu, kteří monitorují aktivity, které by mohly mít znaky propagace rasové 
a národnostní nesnášenlivosti. Nezanedbatelnou úlohu při tom mají styční důstojníci pro 
menšiny. Specialisté útvaru pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie 
a vyšetřování jsou zaměřeni na trestnou činnost teroru a organizované extremistické 

                                                 
15) Závěry jsou k nahlédnutí na www.mvcr.cz/ministerstvo/poradnisbor. 
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kriminality, zvláště s orientací na extremistická domácí a zahraniční uskupení, jejich 
představitele, organizátory akcí, na mezinárodní propojení těchto struktur a na využívání 
moderních technologií při jejím páchání. 

Zásadním dokumentem pro práci policie s menšinami je „Strategie pro práci Policie České 
republiky ve vztahu k menšinám pro období 2006 - 2007“. Byla přijata usnesením vlády č. 49 
ze dne 11. ledna 2006 a navazuje na Národní strategii pro práci Policie ČR ve vztahu 
k národnostním a etnickým menšinám z roku 2003. Interním nástrojem pro práci Policie ČR 
s menšinami jsou styční důstojníci pro menšiny. Jejich funkce byla od roku 2005 zřízena na 
všech krajských správách jakožto opatření, které má Policii ČR usnadnit komunikaci 
s menšinami a uzavřenými komunitami. Styčný důstojník je specializovaným pracovníkem na 
problematiku policejní práce ve vztahu k menšinám. Plní úlohu zprostředkovatele mezi Policií 
ČR a menšinovými společenstvími a nabízí členům menšin pomoc při řešení konkrétních 
problémů spadajících do zákonné působnosti Policie ČR. Zároveň působí jako konzultant při 
řešení všech záležitostí, které se z pohledu Policie ČR problematiky menšin týkají. Styčný 
důstojník také průběžně monitoruje struktury menšin v lokalitě a podílí se na prevenci 
a potírání kriminality, která se menšinových komunit jakkoliv dotýká. Základem práce 
styčného důstojníka je maximum informací a celkový přehled o situaci v menšinových 
a uzavřených komunitách. Styční důstojníci udržují kontakty s romskými koordinátory, 
občanskými sdruženími, Etnickými komisemi, romskými poradci, asistenty pro romskou 
menšinu, terénními pracovníky, s komunitními centry, pořádají kulaté stoly o možnosti 
prohlubování spolupráce, jsou členy Koordinačních skupin pro etnické menšiny, komisí pro 
prevence, různých pracovních skupin apod. V Praze např. spolupracují s občanským 
sdružením Dženo, Romea, Slovo 21, Vzdělávacím institutem ochrany dětí, spolkem rusky 
mluvících studentů v ČR Artek, podílí se na projektu EQUAL a Strategii představili 
představitelům Svazu Vietnamců v ČR a Vietmedií. V Brně jde o úzkou spolupráci s nevládní 
organizací Drom, v Ostravě s občanským sdružením Vzájemné soužití. 

Rozšiřuje se projekt Asistent Policie ČR pro práci v sociálně vyloučených lokalitách, jehož 
smyslem je podpora obětí trestné činnosti v prostředí sociálního vyloučení a zefektivnění 
odhalování latentní kriminality v těchto lokalitách. V současnosti funguje projekt v Ostravě, 
Chebu, Brně, Karviné a od r. 2007 byl zahájen v Plzni. 

Proběhla první část informační kampaně zaměřené na přijímání příslušníků menšin k Policii 
ČR, jejímž cílem je informovat příslušníky menšin o možnostech podmínkách práce v ní.  

Byl zahájen roční Pilotní projekt supervize při Městském ředitelství Policie ČR v Brně, 
kterým má být ověřena možnost aplikace supervize jako nástroje v oblasti personální práce, 
v podmínkách Policie ČR. Projekt je postaven na spolupráci dvou specialistů: psychologa 
a supervizora. Psycholog, působící přímo na MŘ, se věnuje práci se všemi policisty ve 
výkonu v oblasti prevence negativních jevů obecně i negativních jevů v komunikaci 
s příslušníky menšin (zvládání stresu, zátěžových situací, posilování schopnosti sebeovládání; 
projevů rasismu, xenofobie či nesnášenlivosti obecně, zvládání předsudků atd.). Supervizor 
pracuje jako externista pro vybrané útvary MŘ. Úkolem supervizora je vedení pravidelných 
skupinových sezení (1x měsíčně) výhradně pro policisty, kteří se věnují práci s menšinami – 
zvládání předsudků, komunikace v zátěžových situacích, výkon služby ve specifickém 
prostředí tzv. ghett apod. Poskytuje také případnou individuální supervizi pro policisty, kteří 
o ni požádají. Projekt bude vyhodnocen k 31. prosinci 2007. 

Ministerstvo vnitra pokračuje v realizaci výzkumů zaměřených na zmapování kriminality 
zasahující sociálně vyloučené lokality.  

Osvědčeným krokem, který Policii ČR usnadňuje kontakt a komunikaci s menšinami 
a uzavřenými komunitami, jsou jednotliví policisté nebo několikačlenné pracovní skupiny pro 
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tuto práci na úrovni okresních ředitelství. Tito policisté se primárně zaměřují na řešení 
konkrétních problémů menšin v daném místě (lichva, dětská prostituce, obchod s lidmi, 
distribuce drog, kriminalita mládeže apod.). 

Konkrétně při okresním ředitelství Cheb je to šestičlenná pracovní skupina EGER pro práci 
v sociálně vyloučených romských lokalitách v Chebu, kde je toto téma úzce propojeno 
s oblastí mravnostní kriminality a kriminality související s dětmi a mládeží. Pracovníci 
skupiny se věnují preventivní práci v oblasti zneužívání dětí, šikany, dětské prostituce atd. 
Úzce spolupracují s asistentkami policie zaměstnanými při MÚ Cheb, které se aktivně účastní 
řešení trestné činnosti v romské komunitě (toxikomanie, mravnostní trestná činnost) 
a následně pracují s oběťmi a jejich rodinami. Asistentky se pravidelně účastní společných 
hlídek s policisty obvodního oddělení Policie ve vytypovaných lokalitách. Policisté skupiny 
EGER se aktivně podíleli na přípravě projektu Včasné intervence a koordinují pracovní 
skupinu složenou se zástupců všech institucí, kterých se problematika týká. V důsledku toho 
se jim daří detailně poznat problémy lidí v sociálně vyloučených lokalitách a společným 
postupem, na němž se dohodnou s partnery z ostatních institucí, je řešit. Zároveň tím získávají 
cenné kontakty a důvěru lidí z rizikového prostředí, což mohou zúročit v další policejní práci.  

U Městského ředitelství Ostrava byl jmenován styčný důstojník, který je velmi dobře 
teoreticky připraven a vykonává též činnost lektora školení policistů. Podařilo se mu navázat 
kontakty s nestátními neziskovými organizacemi, orgány státní správy a se samosprávou. 
Obnovil činnost policejních buněk v jednotlivých částech Ostravy, ve kterých se scházejí 
vybraní policisté s pracovníky neziskových organizací a samosprávy při řešení konkrétních 
problémů sociálně vyloučených lokalit. 

Obdobným způsobem fungují pracovní skupiny při městském ředitelství Brno a okresních 
ředitelstvích Most a Ústí nad Labem. 

Dále tito policisté informují o konkrétních bezpečnostních rizicích spojených s kriminalitou 
týkající se menšin a o možnostech zajištění jejich bezpečnosti. Různé preventivní projekty 
a programy totiž dobře oslovují majoritní část obyvatelstva, zatímco specifické/rizikové 
skupiny, které je třeba oslovit především, zůstávají vůči běžným komunikačním kanálům 
rezistentní. Proto je třeba vůči nim zvolit jinou taktiku. Policejní pracovní skupiny obvykle 
volí formu předávání informací prostřednictvím jednoduchých letáků, které jsou 
distribuovány do sdružení, nízkoprahových center i přímo do domácností prostřednictvím 
policejních hlídek a terénních pracovníků. Takto „situačně“ policisté informovali např. 
o riziku spojeném s úvěrovými podvody (problematika tzv. bílých koní), lichvou, 
obchodováním s lidmi atd. 

Na místní úrovni praktikuje Policie ČR při práci s menšinami prvky community policing. 
Úkolem policistů obvodních oddělení policie vyčleněných pro práci s menšinami (většinou 
jsou zařazeni do pracovních skupin v rámci okresních ředitelství) je práce v těch 
místech/čtvrtích města, kde žije větší počet příslušníků menšin, v sociálně vyloučených 
lokalitách apod.  

Jedním z velmi účinných externích nástrojů, s jehož pomocí Policie ČR navazuje kontakty 
a získává důvěru uvnitř menšinových komunit, je asistent Policie ČR pro práci v sociálně 
vyloučených lokalitách. Policejní asistence je terénní službou, která usnadňuje obyvatelům 
sociálně vyloučených lokalit obývaných převážně menšinovou populací kontakt a komunikaci 
s policií. Klienty asistentů policie jsou především oběti a svědci latentní kriminality (lichvy, 
kuplířství, distribuce drog, obchodu s lidmi, kriminality mládeže atd.). V současné době 
využívají asistenty Policie okresní ředitelství Ostrava, Cheb, Most a Brno, další projekt bude 
spuštěn v Plzni a Karviné. Zahájena byla jednání o zřízení funkce asistenta Policie 
v Sokolově. Asistenta Policie zaměstnává buď samospráva, nebo nevládní organizace, projekt 
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je vždy postaven na partnerství a úzké spolupráci Policie ČR s dalšími subjekty. V Ostravě 
zaměstnává čtyři asistenty policie občanské sdružení Vzájemné soužití, kdy financování 
asistentů bylo zajištěno projektem Klíč ke změně. V rámci města Karviná bylo vytvořeno 
Středisko AD a terénní sociální práce, které spadá pod příspěvkovou organizaci města 
Sociální služby, kde pracují tři terénní sociální pracovníci, z nichž dva procházejí školením 
asistenta policie. V Chebu pracují dvě asistentky policie při MÚ, v v Brně jsou zaměstnáni 
dva asistenti policie v nevládní organizaci Drom. Projekt v Plzni připravuje ve spolupráci 
s Policií ČR organizaci Člověk v tísni, pod kterou bude pracovat jeden policejní asistent. 
V probíhajících projektech se velmi osvědčily časté koordinační schůzky mezi Policií ČR, 
asistenty policie a poskytovatelem služby. V Ostravě nahrazují koordinační schůzky setkání 
na bázi buněk. V Karviné byli budoucí asistenti policie kontaktováni přímo jednotlivými 
vyčleněnými policisty obvodních oddělení policie. V Chebu se asistenti policie, policejní 
pracovní skupina a poskytovatel služby (zástupci MÚ v Chebu) scházejí vždy na začátku 
každého měsíce a v závislosti na aktuální situaci si společně stanovují přesný plán činnosti 
pro další období. V Ústí nad Labem byla činnost dvou policejních asistentů v lokalitách 
Neštěmice a Trmice v závěru roku 2006 ukončena, neboť se nepodařilo najít další způsob 
financování. Policejní asistenti se však osvědčili i v rámci škol, kde působili, a proto jim byla 
na těchto školách nabídnuta možnost setrvat v zaměstnaneckém poměru. Díky tomu jsou 
nadále v kontaktu s policií. 

Policie ČR se zapojila do komunitního plánování sociálních služeb. Jde o metodu, jíž lze na 
úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly potřebám obyvatel dané 
obce. Jedním z jejích hlavních cílů je integrace sociálně potřebných skupin obyvatelstva 
(včetně sociálně vyloučených, příslušníků menšin, uzavřených a rizikových komunit atd.) do 
majoritní společnosti a zlepšení jejich sociální situace. Komunitní plán sociálních služeb 
vzniká za přispění obyvatel, jejich zástupců (např. sdružení) a všech institucí na místní úrovni. 
Zapojením do komunitního plánování získá Policie ČR velkou příležitost ovlivnit politiku 
města vůči tzv. rizikovým skupinám osob a prosadit svou představu prevence kriminality 
u těchto skupin. Může tak účinně předcházet problémům, které mohou u těchto skupin 
obyvatel nastat a které - podaří-li se jim zabránit - nebude muset policie následně řešit. Do 
komunitního plánování je zapojen např. SD správy Severomoravského kraje (je členem 
Komunitního plánování – sekce Romové Města Ostravy), policisté okresního ředitelství Plzeň 
– město, správy hl. m. Prahy (ÚMČ Praha 6) a správy Severočeského kraje (Krajský úřad 
Ústeckého kraje). Policisté městského ředitelství Brno se v průběhu roku účastnili v rámci 
pracovní skupiny Magistrátu města Brna projektu komunitního plánování sociálních služeb, 
a to ve skupinách Etnické menšiny a Sociálně nepřizpůsobiví, kdy jednou z hlavních priorit 
programu jsou sociálně patologické jevy a jejich prevence. 

Nedílnou součástí práce Policie ČR s menšinami je vzdělávání policistů a přednášková 
činnost. Policisté preventivně informačních skupin přednášejí ve speciálních školách, na 
nižších stupních základních škol využívají pro přiblížení práce policie Ajaxův zápisník, na 
vybraných učňovských a středních školách přednášejí problematiku rasismu, antisemitismu 
a extremismu. Další konkrétní příklady uvádí příloha 1 této zprávy. 

o Výzkum kriminality v sociálně vyloučených lokalitách na území Ústeckého a Karlovarského kraje 

V roce 2006 vyhodnocovalo ministerstvo a Policie ČR výsledky výzkumu kriminality v sociálně 
vyloučených lokalitách na území Ústeckého a Karlovarského kraje, který probíhal v roce 2005. 
Cílem výzkumu bylo získat detailní přehled o struktuře a dynamice kriminality, která je spojena 
s životem obyvatel sociálně vyloučených lokalit, především s ohledem na sociální determinanty 
kriminality specifické pro tato společenství. Struktura a dynamika kriminality byla mapována 
formou stacionárních šetření, při kterých byl prováděn terénní sběr dat.  
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Ze zjištěných informací je zjevné, že specifické jednání sociálně exkludovaných osob (včetně 
jednání kriminálního a sociálně patologického) je výsledkem adaptace na životní podmínky 
v ghettech, resp. vyplývá z osvojení si vzorců jednání, které se v rámci tohoto prostředí utváří 
a mezigeneračně předávají během socializace. Jen část kriminálního jednání, které je 
produktem celkové situace v těchto lokalitách, dokáží oficiální instituce podchytit a účinně 
řešit. Většina nelegálních činností je vysoce latentní a je velmi obtížné je odhalit. 

Uvedený výzkum potvrdil, že závažná latentní kriminalita (např. obchod s lidmi, lichva 
a kriminalita s ní spojená apod.) je důsledkem sociální situace a často i uzavřenosti 
menšinových skupin a zároveň příčinou tzv. bagatelní trestné činnosti (majetkové), která má 
následně dopad na celou společnost. Obdobný výzkum probíhal v roce 2006 v Brně a bude 
vyhodnocen v průběhu roku 2007. 

o Pracovní skupina Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity pro oblast vnitra a Policie ČR 

V rámci Ministerstva vnitra dále existuje Pracovní skupina Rady vlády ČR pro záležitosti 
romské komunity pro oblast vnitra a Policie ČR. Předsedou této skupiny je první náměstek 
ministra vnitra a členy jsou odborní pracovníci resortu a Policie ČR, zástupci Rady vlády ČR 
pro záležitosti romské komunity, kanceláře této Rady a především romští koordinátoři 
krajských úřadů. Jedná se o jedinou oficiální pracovní skupinu, která sdružuje romské 
koordinátory krajských úřadů.  

V roce 2006 se uskutečnila dvě jednání pracovní skupiny. První bylo věnováno popisu 
problémů sociálně vyloučených romských komunit a způsobů jejich řešení především ze 
strany samosprávy a Policie ČR, které byly zjištěny v rámci výzkumného šetření zadaného 
Ministerstvem vnitra (Ústecký a Karlovarský kraj). Mezi hlavní problémy patří lichva, 
úvěrové podvody, nadměrné zadlužování a exekuce sociálních dávek.  

3.3.5. Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministr zahraničních věcí i zastupitelské úřady ČR v zahraničí stejně jako v minulých letech 
informovali v rámci průběžného plnění úkolu, uloženého usnesením vlády č. 720 ze dne 
14. července 1999, o opatřeních přijímaných v ČR k postihu rasově, národnostně či jinak 
extremisticky motivované trestné činnosti a o snaze eliminovat veškeré projevy rasové 
diskriminace ve společnosti.  

Resort se každoročně podílí na tvorbě následujících zpráv: Zpráva o stavu lidských práv 
v ČR, Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR a Zpráva o stavu romských komunit. Dále 
pak aktivně sleduje vývoj zahraniční extremistické scény a připravuje podklady k Informaci 
o problematice extremismu na území ČR. Zastupitelské úřady k tomuto tématu zpracovávají 
každoročně informační materiál, sloužící mimo jiné také jako zdroj informací pro Policii ČR. 

o OSN 

Na základě čl. 9 Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace a v souladu se 
závěrečnými doporučeními Výboru pro odstranění všech forem rasové diskriminace k páté 
periodické zprávě o plnění závazků plynoucích z této úmluvy, předložila Česká republika dne 
4. ledna 2006 šestou a sedmou periodickou zprávu o plnění závazků plynoucích z Úmluvy 
o odstranění všech forem rasové diskriminace (za období od 1. června 2002 do 31. března 
2005).16)  

                                                 
16) Zpráva byla projednána v Ženevě ve dnech 1. – 2. března 2007. Je dostupná na www.vlada.cz. 
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Dne 17. srpna 2006 proběhlo v sídle OSN v New Yorku projednání 3. periodické zprávy 
o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace 
žen. Zpráva byla vypracována v souladu s požadavky Výboru pro odstranění diskriminace žen 
za období 1999-2003. Výbor doporučil zabývat se systematicky postavením romských žen 
ve společnosti a odstraňováním jejich mnohočetné diskriminace. Dále pak vyjádřil 
požadavek, aby byly vedeny statistiky o přístupu romských žen ke vzdělání, zaměstnání 
a zdravotní péči, o účasti v politickém životě a rozhodovacích procesech. Výbor také vyzývá 
k přijímání dočasných zvláštních opatření na urychlení procesu vyrovnání jejich příležitostí.17) 

o Rada Evropy 

V návaznosti na 2. periodickou zprávu o plnění Rámcové úmluvy, kterou ČR předložila 
v roce 2004, Výbor ministrů Rady Evropy dne 15. března 2006 přijal rezoluci o plnění této 
úmluvy. Blíže – viz oddíl 2.1. této Zprávy.  

Dne 15. listopadu 2006 uložila ČR u generálního tajemníka Rady Evropy ratifikační listinu 
k Chartě a zároveň učinila příslušná prohlášení týkající se splnění závazků vyplývajících 
z Charty pro ČR. Blíže – viz oddíl 2.2. této Zprávy. 

Ve dnech 10. – 12. ledna 2006 proběhla v České republice návštěva zástupců úřadu komisaře 
Rady Evropy pro lidská práva, která měla za úkol zmapovat plnění doporučení komisaře 
učiněná ve zprávě z jeho návštěvy ČR v roce 2003. Ve zprávě z roku 2006, která byla 
vypracována v návaznosti na tuto návštěvu, jsou problematice národnostních menšin 
věnovány dvě části zprávy. V části první pojednávající o rasismu, xenofobii a nediskriminaci 
komisař vítá povědomí vlády o nutnosti posílení prevence rasismu a změnu v postoji 
k menšinám a cizím státním příslušníkům. S politováním však bere na vědomí, že doposud 
nebyl schválen antidiskriminační zákon a ČR zatím neučinila potřebné kroky vedoucí 
k ratifikaci Protokolu 12 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 
V části druhé zabývající se situací romských komunit komisař hodnotí situaci v oblastech 
přístupu romských komunit ke vzdělání, zaměstnání a bydlení. Komisař vyzývá ČR 
k vynaložení úsilí na vytvoření zdrojů pro zavedení předškolní přípravy, jazykové výuky 
a k vyškolování asistentů k zajištění integrace romských žáků do hlavního učebního proudu. 
I přes veškeré úsilí ČR v přístupu k zaměstnání je nezaměstnanost mezi příslušníky romských 
komunit stále vysoká. V oblasti přístupu k bydlení komisař vyzývá příslušné orgány státní 
správy k aktivnějšímu zásahu proti narušování implementace národních projektů místní 
samosprávou. Dále se komisař věnuje problematice rasově motivovaného násilí, které v ČR 
stále přetrvává, nicméně počet trestných činů v této oblasti je nízký. V oblasti sterilizací 
romských žen pak vítá zprávu veřejného ochránce práv, přijetí nové úpravy informovaného 
souhlasu i rozsudek Městského soudu v Ostravě, který prohlásil nucenou sterilizaci za 
protiprávní.18)  

Dne 15. února 2006 byla zveřejněna Zpráva komisaře Rady Evropy pro lidská práva k situaci 
Romů, Sinti a kočovníků v oblasti lidských práv v Evropě. Zpráva byla zpracována za období 
1999 až 2005 a poukazuje na problémy, které se nejčastěji vyskytují v zemích, kde jsou 
menšiny Romů, Sinti a ostatních kočovníků zastoupeny (diskriminace v oblasti bydlení, 
vzdělání, zaměstnání, zdravotní péče, udělování azylu). Co se týče extremismu, Zpráva 
obsahuje doporučení pro postup státních orgánů při vyšetřování trestných činů s rasovým 
podtextem. Páchání rasově motivovaných trestných činů by mělo být odsouzeno na vysoké 
politické úrovni, sankce by měly být úměrné závažnosti trestného činu a v případě potřeby je 

                                                 
17) Závěrečná doporučení a související dokumenty lze nalézt na  www.un.org. 
18) Text zprávy - www.coe.int. 
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třeba zřizovat speciální vyšetřovací týmy pro odhalování rasově motivované trestné činnosti. 
Důraz by měl být kladen i na výcvik policistů v oblasti lidských práv a antidiskriminační 
legislativy a na zavedení programů pro nábor romských občanů do policejních řad.  

o OBSE 

O nejrůznějších opatřeních přijatých v ČR na podporu integrace příslušníků romské komunity 
informovali zástupci MZV také při 11. Implementačním zasedání lidské dimenze OBSE, které 
se uskutečnilo ve Varšavě ve dnech 2. – 13. října 2006. 

ČR poskytla podklady ke zprávě OBSE/ODIHR Combating Hate Crimes in the OSCE 
Region. Zpráva byla zpracována na základě rozhodnutí Rady ministrů OBSE, který v roce 
2004 pověřil Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR), aby se zabýval 
problematikou incidentů spojených s nenávistnými projevy antisemitismu, rasismu 
a xenofobie. 19) 

o EU 

Evropské monitorovací středisko rasismu a xenofobie vydalo Národní výroční zprávu pro rok 
2006, která slouží jako podklad pro zpracování souhrnné Výroční zprávy EUMC, která 
dokumentuje výskyt a reakce na projevy rasismu a xenofobie ve všech členských státech 
Evropské unie. Národní výroční zpráva popisuje mj. i situaci příslušníků národnostních 
menšin (především romských komunit) v ČR v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a bydlení. 
Zpráva uvádí, že v oblasti vzdělávání odborné studie potvrzují přetrvávající trend segregace 
romských žáků. Zkušenosti s novým školským zákonem, který zrušil zvláštní školy a nahradil 
je školami speciálními, však ukazují, že tato změna byla pouze formální. V oblasti 
zaměstnávání zpráva potvrzuje, že příslušníci romských komunit patří mezi nejpočetnější 
skupinu dlouhodobě nezaměstnaných. V oblasti bydlení pokračuje trend vytváření sociálně 
vyloučených, převážně romských lokalit (ghett) na okrajích měst. Zpráva se dále věnuje 
i rasově motivovanému násilí a kriminalitě. Uvádí výčet trestných činů, které se vztahují na 
rasově motivované násilí, přehled statistických údajů a vydávaných zpráv či existujících 
programů na podporu boje proti těmto jevům. V České republice však stále není možné 
sledovat národnost obětí a pachatelů rasově motivované kriminality. Na základě oficiálních 
statistik je pouze sledován případný rasový motiv deliktů. Míra rasově motivované 
kriminality zůstala v roce 2006 více méně konstantní. 20) 

V roce 2006 ministerstvo spolupracovalo s organizací Slovo 21 při pořádání mezinárodního 
romského festivalu KHAMORO. Převzalo též záštitu nad 9. ročníkem fotbalového turnaje 
o pohár JUDr. Tomáše Holomka, pořádaným Unií Olašských Romů. 

Resort nerealizuje dotační politiku na podporu národnostních menšin. Formou finančních 
příspěvků však každoročně podporuje aktivity některých mezinárodních organizací. V roce 
2006 poskytl příspěvek ve výši 10 tis. EUR Kontaktnímu místu pro Romy a Sinti, jež je 
součástí Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE (ODIHR). 

3.3.6. Kancelář prezidenta republiky 

Prezident republiky Václav Klaus jedná se všemi občany stejně a nerozlišuje mezi 
národnostními menšinami a příslušníky většinového národa. Prezident republiky i jeho 

                                                 
19) Dokument - www.osce.org. 
20) Text souhrnné zprávy - www.eumc.europa.eu. 
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kancelář i v roce 2006 navázali na setkávání se zástupci národnostních menšin, jako tomu 
bylo v předchozích letech. 

Dne 26. ledna 2006 přijal zástupce romského sdružení Dženo, Romodrom, zástupce romského 
internetového radia Rota, Grémia regionálních představitelů a koordinátora romských 
záležitostí pro Středočeský kraj. Šlo o pokračování prezidentových setkání s dalšími 
romskými sdruženími a iniciativami. 

Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky se i v roce 2006 zúčastnili pietní akce 
u romského památníku v Letech u Písku. 

Tajemník prezidenta republiky je s přestaviteli jednotlivých romských sdružení v častém 
kontaktu, o jejich činnosti je pravidelně informován, zejména zástupci romského radia Rota, 
kterému poskytl i rozhovor v jeho studiu. 

Prezident republiky se v rámci svých domácích cest mnohokrát dotknul tohoto tématu při 
jednám s představiteli jednotlivých měst a obcí. Při své návštěvě města Most v říjnu roku 
2006 navštívil se svou chotí středisko židovské obce, kde získal informace o vybudování 
střediska o židovské minoritě v Mostě. 

Na summitu prezidentů V4 jedním z témat byla i problematika národnostních menšin 
v jednotlivých zemích, s vědomím nezbytné eliminace vzniku jakýchkoli nových pocitů křivd 
či dokonce konfliktů. 

3.3.7. Veřejný ochránce práv 

Veřejný ochránce práv konstatuje, že se situace v oblasti práv národnostních menšin 
z hlediska vyřizování podnětů spadajících do jeho působnosti nezměnila. Veřejný ochránce 
práv se nadále zabývá vyřizováním podnětů v rámci individuálních stížností a od 1. ledna 
2006 prováděním tzv. detenčních kontrol, tzn. prováděním systematických preventivních 
návštěv všech míst a zařízení, v nichž se nacházejí osoby omezené na svobodě. 

V souhrnné zprávě o své činnosti za rok 2005 veřejný ochránce práv informoval Poslaneckou 
sněmovnu Parlamentu České republiky o výsledcích šetření v jednotlivých případech osob, 
které se na ochránce obrátily se stížností, že byly bez svého souhlasu či na základě 
vynuceného souhlasu nebo manipulace sterilizovány. Ochráncem navrhovaná legislativní 
opatření měla být realizována prostřednictvím úpravy návrhu zákona o zdravotní péči, který 
byl předložen Poslanecké sněmovně a měl nahradit dosavadní zákon o péči o zdraví lidu. 
Návrh zákona byl však předkladatelem v červnu roku 2006 stažen z projednávání. Veřejný 
ochránce práv proto doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby 
přijala právní úpravu, jenž upraví poskytování souhlasu před provedením sterilizace ze 
zdravotních důvodů nebo z jiných než zdravotních důvodů v rámci právní úpravy 
informovaného souhlasu. Souhrnná zpráva ochránce o činnosti za rok 2005, která byla 
projednána Poslaneckou sněmovnou i Senátem Parlamentu ČR, obsahovala rovněž 
doporučení zvážit přijetí právní úpravy, která by umožnila odškodnit ženy postižené 
nezákonnou sterilizací. Jako vhodný vzor pro její konstrukci byla označena švédská úprava. 
I když obě komory parlamentu vzaly obsah zprávy na vědomí, prozatím ze žádné z nich 
nevzešla zákonodárná iniciativa v této věci.  

Za alarmující veřejný ochránce práv považuje podněty z oblasti nájemního bydlení v obecních 
bytech. Ochránce za dobu svého působení zaznamenal rozšiřování jevu, který by se dal 
označit jako „podstandardní bydlení, sociální izolace a tvorba ghett. Na vzniku této situace má 
svůj podíl nedostatečná právní úprava i komunální politika některých obcí. Ochránce se 
domnívá, že stát má povinnost zajistit minimální standard bydlení osobám ohroženým 
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sociálním vyloučením, který je bezpochyby součástí základních životních podmínek tak, jak 
je chápe čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má 
právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“ 
Stávající právní úprava však nepředstavuje systémové řešení sociálního bydlení umožňující 
předcházet sociálnímu vyloučení. Veřejný ochránce práv proto doporučuje přijetí zákona 
o sociálním bydlení. 

3.4. Úkoly vyplývající z usnesení vlády 

3.4.1. Dům národnostních menšin v Praze 

Na základě bodu III/1 usnesení vlády ze dne 30. června 2004 č. 663, ke Zprávě o situaci 
národnostních menšin, byla nově zapracována v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 
2005 (rozpočtová kapitola Všeobecná pokladní správa) položka ve výši 20 000 tis. Kč na 
rekonstrukci objektu pro zřízení Domu národnostních menšin v Praze (dále jen „DNM“), jako 
investiční dotace určená hlavnímu městu Praze (program 398090). Stavební práce podle 
časového harmonogramu projektu rekonstrukce budovy ovšem v roce 2005 nezačaly, protože 
žalobce se v prosinci 2004, kdy bylo rozhodnuto v jeho neprospěch Obvodním soudem pro 
Prahu 2, proti rozhodnutí tohoto soudu odvolal. Soudní řízení pokračovalo v roce 2005 
u Městského soudu v Praze, a to až do 24. října 2005, kdy tato instance vydala 
rozsudek (39 Co 46/2005-87), jímž se žaloba zamítá a stvrzuje se vlastnictví objektu v Praze 2 
Vocelova ul. 602/3 hlavnímu městu Praha. 

V této situaci však nebylo reálné v závěru roku 2005 uvedenou položku ve výši 20 000 tis. Kč 
čerpat, resp. zajistit realizaci stavebních prací. Proto dne 15. listopadu 2005 jednali zástupci 
hl. m. Prahy (odbor městského investora) a sekretariátu Rady se zástupci odboru financování 
územních rozpočtů Ministerstva financí. Jako řešení bylo navrženo připravit nově aktuální 
materiál o zřízení DNM pro jednání vlády, kterým by vláda vyslovila souhlas s uvolněním 
finančních prostředků ve výši 20 000 tis. Kč na uvedený účel v roce 2006 z vládní rozpočtové 
rezervy. V této souvislosti byl předložen vládě návrh materiálu o podpoře zřízení DNM v roce 
2006. Podrobnou informaci o projektu DNM vzala vláda na vědomí a usnesením ze dne 25. 
ledna 2006 č. 92 schválila uvolnění finančních prostředků v roce 2006 ve výši 20 000 tis. Kč 
z rozpočtové kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, 
na rekonstrukci objektu pro zřízení DNM, jako investiční dotace určené hl. m. Praze.  

Na základě ukončení soudního sporu o vlastnictví objektu mezi hl. m. Prahou a Spolkem 
elektrotechniků ve prospěch hl. m. Prahy byl dne 23. března 2006 předán objekt DNM HMP 
(Vocelova ulici č. 602, Praha 2) zhotoviteli stavby. Původním záměrem bylo otevření objektu 
12. října 2006 k 6. setkání národnostních menšin v době mezinárodní konference, ale termín 
musel být odsunut z důvodů prodloužení doby stanovené pro rekonstrukci objektu. Ukončená 
stavba byla předána zhotovitelem protokolem ke dni 28. února 2007 odboru Městského 
investora Magistrátu hl. m. Prahy. Vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci je 
očekáváno v první polovině června 2007 a následně bude zahájen provoz DNM (plánovaný 
termín otevření DNM je 21. června 2007). 

Průběh rekonstrukce budovy 

Zahájení stavby, která měla vydané pravomocné stavební povolení a na základě obchodní 
veřejné soutěže vybraného zhotovitele, bylo dne 23. března 2006 předáno staveniště 
zhotoviteli stavby. Ta byla zahájena dne 27. března 2006. 

Podle projektové dokumentace byly provedeny tyto práce: 
• rekonstrukce stropů, 
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• rekonstrukce podlah, 
• celková výměna střešní konstrukce a realizace nové krytiny, 
• zateplení fasády, 
• osazení nových výplní otvorů, 
• instalace výtahů,  
• vybudování nové kanalizační a plynové přípojky,  
• provedení nového interiéru pro nový účel užívání. 

Stavba byla dokončena a převzata od zhotovitele dne 28. února 2007 a současně byl požádán 
Úřad městské části Praha 2 o kolaudaci stavby. Předpoklad ukončení kolaudačního řízení 
včetně vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci je červen 2007. 

Hl. m. Praha vložilo na rekonstrukci objektu 63 % celkových investičních nákladů a dotace ze 
státního rozpočtu představovala 37 %, konkrétně:  

dotace ze státního rozpočtu v roce 2006: 20 000 tis. Kč 

vlastní zdroje hl. m. Prahy: 33 687 tis. Kč 

Celkové investiční náklady: 53 687 tis. Kč 

Magistrát hl. m. Prahy zaslal Ministerstvu financí finanční vypořádání čerpání investiční 
dotace ze státního rozpočtu v roce 2006 dne 9. ledna 2007.  

Zrekonstruovaný objekt disponuje 410 m2 kancelářské plochy a dalšími 460 m2 
společenských prostor. V prostorách DNM je k využití 24 kanceláří, kde mohou jednotlivé 
národnostní menšiny (bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, ruská, 
rusínská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská) působit pod vedením pověřeného zástupce své 
národnostní menšiny, kteří jsou delegováni na základě konsensu mezi občanskými sdruženími 
národnostních menšin. Zde mohou občanská sdružení jednotlivých národnostních menšin 
vyvíjet konkrétní činnost a aktivity v jednotlivých kancelářích i ve společných prostorách.  

Společnými prostorami v DNM jsou: 

• velká zasedací místnost pro účely seminářů, konferencí a kulturních programů se zázemím 
v suterénu DNM, 

• velká výstavní síň s knihovnou v přízemí DNM, 
• společné prostory chodeb a schodišť zamýšlených také pro výstavy (mimo místa kolem 

kanceláří národnostních menšin, které budou určeny k prezentaci jednotlivých 
národnostních menšin na chodbách),  

• jednotlivé klubové místnosti v přízemí. 

Společné prostory budou využívány národnostními menšinami pro své jednotlivé kulturní 
a společenské aktivity všemi národnostními menšinami pro společné akce i akce pořádané hl. 
m. Prahou ve vztahu ke školám v Praze, veřejnosti, odborníkům. Základem používání 
společných prostor bude dohoda mezi jednotlivými uživateli, vytvoření harmonogramu 
a hlavně plánu společných aktivit. 

Zástupci národnostních menšin v Komisi Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin 
byli průběžně informováni o aktuálním stavu rekonstrukce objektu a současně byla 
projednávána organizační stránka chodu DNM. Byli mj. požádáni, aby předložili do 8. června 
2006 písemný návrh za svou menšinu na jmenování kontaktní osoby pro jednání a následně 
podepsání smlouvy o užívání kanceláří a společných prostor v DNM. Návrh měl obsahovat 
jména dalších osob, které budou za národnostní menšinu v DNM jednat a které budou 
odpovědné za činnost v kancelářích té které národnostní menšiny, návrh rámcového programu 
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činnosti v DNM jak ve vztahu ke své menšině, tak návrh společného působení v rámci celého 
kolektivu národnostních menšin v DNM, písemnou zprávu o jednání s občanskými sdruženími 
národnostní menšiny o výše jmenovaných záležitostech, s podpisy jednotlivých předsedů 
občanských sdružení vyjadřujících jejich souhlas s výše uvedenými body. 

Dne 8. února 2007 byli na jednání s radním hl. m. Prahy, Jiřím Janečkem, radní pro oblast 
sociální péče a bytové politiky, vyzváni zástupci jednotlivých národnostních menšin, aby 
předložili do 20. února 2007 aktualizovaný a konkretizovaný záměr činnosti jednotlivých 
národnostních menšin v DNM společně s harmonogramem připravovaných akcí v roce 2007. 
Konkrétně se jedná o obsahovou náplň činnosti v kancelářích jednotlivých národnostních 
menšin a využití společných prostor. Pro každou z národnostních menšin se v DNM nabízí 
maximálně dvě kanceláře. Podmínkou je činnost národnostní menšiny zaměřena na kulturní 
aktivity, komunikaci s veřejností, se školami, s dětmi a mládeží v hl. m. Praze, tak aby se 
naplnil i záměr zřízení DNM.  

3.4.2. Světový romský festival KHAMORO 2006 

Ve dnech 22. – 27. května 2006 se uskutečnil v Praze 8. ročník Světového romského festivalu 
KHAMORO 2006. Hlavním pořadatelem akce bylo podobně jako v uplynulých letech občanské 
sdružení Slovo 21, spolupořadatelem hlavní město Praha. Festival patří mezi hlavní akce 
kulturního kalendáře hlavního města. 

Na uskutečnění festivalu byla podle usnesení vlády ze dne 7. dubna 2003 č. 347 ze státního 
rozpočtu (kapitola 398 Všeobecná pokladní správa) poskytnuta prostřednictvím Ministerstva 
kultury dotace ve výši 1 600 tis. Kč. V rámci dotačního programu na podporu kulturních 
aktivit národnostních menšiny poskytl též resort na doprovodné akce festivalu neinvestiční 
dotace ve výši 150 tis. Kč. Podobně jako v uplynulých letech i osmý ročník Světového 
romského festivalu KHAMORO se stal jednou nejvýznamnějších romských kulturních akcí 
nejen v České republice, ale v celé Evropě.  

Velmi důležitým faktem je to, že více než polovina realizačního týmu festivalu (31 osob, jež 
pracovaly na DPP) jsou Romové. Ti během festivalu získávají bohaté pracovní zkušenosti, které 
využívají v dalších projektech (např. členové týmu zpracovali kulturní projekt v Plzni a 
Ostravě). 

Tematické zaměření festivalu: 

- hudební pořady (koncerty tradiční romské hudby a gypsy jazz), v nichž kromě romských 
souborů z České republiky účinkovaly romské soubory ze Slovenska, Nizozemska, 
Rakouska, Francie, Maďarska , Rumunska, Ruska, USA, Makedonie a Španělska), 

- promítání filmů s romskou tematikou (z produkce slovenské filmové tvorby, dokument 
Ružové sny a Deti vetra), 

- výstavy (výstava rukodělných výrobků romských řemeslníků, portréty romských umělců, 
v rámci pořadu Den slovenských Romů – výstava fotografií Jozefa Kolarčíka-Fintického 
a samostatná výstava Kouzlo štěstí), 

- autorské čtení z děl romských autorů, 

- mezinárodní seminář Milena Hübschmannová – velká osobnost romského národa k uctění 
památky jedné z nejvýznamnějších osobností, která svým celoživotním dílem obohatila 
romský jazyk, literaturu a romistiku na mezinárodním fóru. 

Jednotlivé pořady se konaly na Staroměstské radnici, ve Slovenském kulturní institutu, 
Národním muzeu – Letohrádek Kinských, Fakultě humanitních studií UK, Galerii Oliva, Jazz 
klubu Reduta, Klubu Roxy, Velkém sále Lucerny. 
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Finanční vypořádání dotace na konání festivalu: 

účel výdaje celkem (tis. Kč) hrazeno z dotace (tis. Kč) účel 
materiálové náklady 161  38 kancelářské potřeby 

952  

 z toho: 253,3 
speciální technika, osvětlení, promítání 
vizuálních materiálů apod. 

139,6 cestovné 
322,4 ubytování 
200,9 vydání materiálů, sborníku k semináři 

nemateriálové 
náklady 

3 624 

35,8 defilé účinkujících 
610  

z toho: 259,2 
mzdy, vedoucí projektu, koordinátor 
projektu, koordinátor semináře apod. 

produkce – osobní 
náklady (včetně 
odvodů) 

1 658  

350,8 
produkce,OON, DPP, přednášející 
(semináře), moderátoři, tlumočení, 
pomocné práce, grafický design 

celkem 5 443  1 600   

3.4.3. Ministerstvo vnitra – audit obcí 

Resort vnitra je gestorem úkolu dle bodu II/1 usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 689 ke 
Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005. Toto usnesení vlády 
mj. ukládá ministru vnitra provést do 30. června 2007 audit obcí, které splňují podmínky 
ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tj. zhodnotit fungování výborů pro národnostní menšiny a o výsledcích zhodnocení 
informovat místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti.  

Ministerstvo získalo z Českého statistického úřadu přehled obcí, které splňují podmínky ke 
zřízení výborů pro národnostní menšiny dle posledního sčítání lidu. K součinnosti byly 
vyzvány i krajské úřady, které reagovaly zasláním svých poznatků v této věci. Ministerstvo 
vnitra zjistilo stav zřízení výborů pro národnostní menšiny v obcích s jinou národností než je 
česká (10 a více %). 21) 

3.4.4. Rekonstrukce ZŠ s polským jazykem vyučovacím ve Vendryni 

V bodu III.1. usnesení vlády ze dne 15. června 2006 č. 742 bylo uloženo zapracovat do 
návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2006, rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položku na rekonstrukci objektu ZŠ s polským jazykem vyučovacím ve Vendryni ve 
výši 5 000 tis. Kč. Ta se také v příslušné kapitole státního rozpočtu na rok 2006 objevila.  

Z kolaudačního rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 11. září 2006, vyplývá, že se 
povoluje užívání stavby školního hřiště ZŠ Vendryně 236. Stavba obsahuje sportovní areál na 
ploše za budovou základní školy. Je provedeno víceúčelové hřiště na tenis, malou kopanou 
(o rozměrech 20x40 m), běžeckou dráhu (4x60 m), skok daleký (zastavěná plocha 79,6 m2), 
vrh koulí (40,50 m2). Zpevněné plochy činí 152,5 m2 zeleň (pěstěný trávník) 1 155 m2. Bude 
proveden drenážní systém pod každým sportovním povrchem. Jednotlivé drenážní systémy 
jsou napojeny na sběrné potrubí, které bude zaústěno do stávající kanalizace u budovy školy. 

Stavební úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, 
projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a ujistil, že stavba je provedena 

                                                 
21) Dne 23. května 2007 obdržel předkladatel výtisk uvedeného materiálu. Vzhledem k rozsahu není vyhodnocení 
v této zprávě ještě uvedeno a bude ve zprávě příští. 
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v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Při provádění stavby došlo ke změnám oproti projektové dokumentaci ověřené ve stavebním 
řízení. Tyto změny byly zakresleny v projektové dokumentaci, která byla předložena při 
kolaudačním řízení. Zjištěné drobné nedostatky nebrání řádnému a nerušenému užívání 
stavby, a proto bylo užívání stavby povoleno ještě před jejich odstraněním. 
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení užívaní stavby. 
Celkové náklady na stavbu činily 7 341 884,11 Kč, z toho byla poskytnuta státní dotace ve 
výši 5 000 tis. Kč. 

3.5. Dotační programy a další dotace 

3.5.1. Ministerstvo financí 

Ministerstvo financí je správcem kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“), která 
je tvořena příjmy a výdaji státního rozpočtu (dále jen SR), které mají všeobecný charakter, 
a nepatří tak do okruhu působnosti žádného určitého správce kapitoly. Pro rok 2006 byly 
vyčleněny v kapitole VPS tyto položky, týkající se podpory aktivit příslušníků národnostních 
menšin a integrace romské komunity: 

• Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech v částce 5 250 tis. Kč 
• Program předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách v částce 30 000 tis. Kč 
• Světový romský festival KHAMORO Praha v částce 1 600 tis. Kč 
• Odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách 

a komunitách v částce 10 000 tis. Kč 

V souladu s usnesením vlády ze dne 25. ledna 2006 č. 92 byla z rozpočtové kapitoly 398 
VPS, položky Vládní rozpočtová rezerva uvolněna částka ve výši 20 000 tis. Kč na 
rekonstrukci objektu pro zřízení Domu národnostních menšin v Praze. Prostředky byly 
použity jako investiční dotace, určená hl. městu Praze (viz kap. 3.4.1.). 

3.5.2. Ministerstvo kultury 

Dotační politika resortu v oblasti národnostních menšin se týká explicitně odboru regionální 
a národnostní kultury a odboru médií a audiovize; je také součásti grantového programu 
odboru umění a knihoven (přehled těchto dotací je v příloze 4), dále odboru ochrany movitého 
kulturního dědictví, muzeí a galerií (viz příloha 5) či grantového programu pro oblast 
kinematografie (příloha 6) a oddělení správy státních fondů (příloha 7). 

Obsahem projektů, přihlášených do výběrového dotačního řízení, spadajícího do působnosti 
odboru regionální a národnostní kultury, jsou  

- umělecké aktivity národnostních menšin, 
- kulturně vzdělávací a výchovné aktivity národnostních menšin, 
- studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic, 
- dokumentace národnostní kultury,  
- ediční činnost (neperiodické publikace) organizací příslušníků národnostních menšin, 
- multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů 

extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie). 

Do výběrového dotačního řízení na projekty v programu na podporu kulturních aktivit 
příslušníků národnostních menšin žijících v České republice v roce 2006 se přihlásily 54 
subjekty s 91 projektem, z nichž 79 projektů získalo státní dotaci. Celková výše finančních 
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prostředků rozdělených v tomto výběrovém dotačním řízení činila 7 712 000,- Kč. Na základě 
usnesení vlády ČR ze dne 7. dubna 2003 č. 347 poskytlo Ministerstvo kultury na realizaci 
projektu Světový romský festival KHAMORO 2006 dotaci ve výši 1 600 tis. Kč. V přehledu 
který je v příloze 3, jsou uvedeny všechny projekty i částky dotace (45 subjektů na 76 
projektů). Celková výše dotace v programu činí 9 473 531,- Kč.  

KULTURNÍ AKTIVITY V  ROCE 2006 PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 

BULHARSKÁ 

Na realizaci kulturních aktivit, které byly ve výběrovém dotačním řízení podpořeny, se 
podílela občanská sdružení: Bulharská kulturně osvětová organizace, Pirin a Vazraždane. 
Cílem projektů je především přispět k zachování tradic bulharské kultury. 

CHORVATSKÁ 

Občanské sdružení Národopisný spolek Pálava, Mikulov, obdrželo dotaci na XV. kulturní den 
moravských Chorvatů v Jevišovce. Na kulturním dni se pravidelně představují chorvatské 
soubory z ČR i ze zahraničí. Jedná se o rozvíjení kulturních tradic a oživení již skoro 
zapomenutého folkloru chorvatské menšiny žijící v ČR. 

MAĎARSKÁ 

Svaz Maďarů žijících v českých zemích vyvíjí rozsáhlou kulturní činnost. Nejvýznamnějším 
projektem této organizace jsou každoročně pořádané Dny maďarské kultury. Smyslem akce, 
konané v několika městech (Praha, Brno, Ostrava, Teplice), je prohloubení identity maďarské 
menšiny, udržování kulturních tradic a prezentace a šíření maďarské kultury v českém prostředí. 

NĚMECKÁ 

Občanská sdružení se zaměřují v rámci svých projektů na tradiční lidovou kulturu německé 
menšiny na našem území – např. Sdružení Němců, regionální skupina Hřebečsko, Slezský 
německý svaz, Svaz Němců - region Chebsko, Svaz Němců – Liberec, Lužice – severní Čechy.  

Velké setkání lidového umění a kultury německé menšiny a přátel Němců ze všech regionů 
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. Mezi oceněnými občanskými sdruženími bylo i Kulturní sdružení 
občanů německé národnosti a Svaz Němců – severní Morava, Orlické hory. Oba subjekty 
v průběhu roku oznámily, že od realizace projektů odstupují. Finanční prostředky tedy 
Ministerstvo kultury nezaslalo. Oceněn byl také projekt občanského sdružení Německý 
jazykový a kulturní spolek, Brno. Protože však v termínu občanské sdružení dotaci za rok 
2005 nevyúčtovalo, dotace na rok 2006 nebyla poskytnuta. 

POLSKÁ 

Polský kulturně osvětový svaz v ČR (PZKO) každoročně realizuje projekt Kulturně osvětová 
činnost. Hlavním záměrem je zajištění rozvoje kulturního dědictví, aktivní prezentace, 
vědecké zkoumání a publikování s cílem informování nejširší veřejnosti. Mezi tradiční akce 
patřil festival Gorolski Święto, který se konal v Jablunkově a projekt Loutkové divadlo Bajka. 

Kongres Poláků v ČR - významnou aktivitou tohoto sdružení je dokumentační činnost, 
shromažďování, zpřístupňování a popularizace předmětů archivní, knižní a muzejní povahy 
dokumentující minulost polské menšiny na území ČR.  



 
 

32 

Pravidelnou činnost vyvíjejí pěvecké sbory Polské umělecké sdružení Ars Musica a Polské 
pěvecké sdružení Collegium Canticorum z Českého Těšína i Polský pěvecký soubor Hutnik, 
působící při Domě kultury – Sdružení uměleckých a zájmových aktivit v Třinci. Pravidelné 
výstavy polských knih spojené s doprovodnými literárními akcemi pořádá Sdružení přátel 
polské knihy v Českém Těšíně. Mezinárodní přehlídku lidových kapel a folklorních souborů 
organizovalo občanské sdružení Górole, folklorní soubor z Mostů u Jablunkova. 

ROMSKÁ 

Romská občanská sdružení se zaměřují na pořádání folklorních přehlídek či festivalů. Vedle 
tradičních romských kulturních akcí si nově získává oblibu Festival romské kultury v Liberci 
a Sára – patronka Romů v Hejnicích, který organizuje občanské sdružení Kulturní tradice.  

Občanské sdružení Slovo 21 organizovalo Světový romský festival KHAMORO 2006. Festival 
patří k nejvýznamnějším projektům romské menšiny. Každoročně se na něm prezentují 
špičkové naše i zahraniční romské soubory a kapely.  

RUSÍNSKÁ 

Folklorní soubor Skejušan z Chomutova vystupuje zvláště na folklorních festivalech u nás. 
Zúčastnil se mj. Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR Jánošíkův dukát 2006. 

RUSKÁ 

Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR se v projektu Kulturně – společenská činnost 
Ruské tradice zaměřilo především na přednáškové cykly a besedy. 

Odbor regionální a národnostní kultury poskytl v konkursu na podporu neprofesionálních 
uměleckých aktivit pro rok 2006 dotaci ve výši 70 000,- Kč České asociaci rusistů na 
realizaci projektu ARS Poetica – Puškinův památník. 

V programu na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálního umění byl oceněn částkou 
ve výši 14 000,- Kč (oblast divadla) projekt Program ARS Poetica na Zasedání Prezidia světové 
asociace rusistů – mezinárodní konference, Peking, Čína, předložený Českou asociací rusistů. 

ŘECKÁ 

Občanské sdružení Asociace řeckých obcí v rámci projektu Kulturní činnost řecké menšiny 
v ČR seznamovalo nejširší veřejnost s tradiční řeckou slovesnou, hudební a taneční kulturou. 
Cílem projektu Zachování a rozvoj kultury řecké menšiny v ČR, který předložilo občanské 
sdružení Lyceum Řekyň, je péče o kulturní dědictví, zachování lidových tradic a zabezpečení 
celoroční činnosti. Lyceum uchovává řecké národní kroje a prezentuje je prostřednictvím 
přehlídek a činnosti tanečního souboru.  

SLOVENSKÁ 

Zvláštní pozornost věnuje Klub slovenské kultury dokumentační činnosti slovenské menšiny 
a česko-slovenským vztahům v ČR. Obec Slováků v ČR je pořadatelem Mezinárodního 
festivalu slovenského folkloru Jánošíkův dukát, který se konal opět v areálu Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Nad akcí převzal záštitu ministr kultury. Součástí 
programu festivalu je i prezentace lidových řemesel.  

Slovensko - český klub opět organizoval Dny slovenské kultury v ČR, které se uskutečnily v 10 
městech. Kromě toho občanské sdružení pokračovalo v klubových večerech Slovenských dotykov. 

Limbora - slovenské folklorní sdružení a Folklorní sdružení PÚČIK se dlouhodobě zaměřují 
na tradice a zvyky slovenského lidu uchované v lidových písních a tancích. Obdobné 
zaměření má i Folklorní soubor Šarvanci. 



 
 

33 

SRBSKÁ 

Srbské sdružení sv. Sáva v rámci Klubových setkání srbské menšiny v Praze se zaměřilo na 
prezentaci srbských umělců a vědců prostřednictvím výstav, hudebních vystoupení, literárních 
večerů, přednášek a besed.  

UKRAJINSKÁ 

Občanské sdružení Ukrajinská iniciativa v České republice opět realizovalo projekt s názvem 
Ukrajinský klub, jehož cílem bylo zajišťovat celoroční klubový život pro příslušníky ukrajinské 
menšiny. Projekt Dny ukrajinské kultury v ČR si kladl za cíl především přibližovat tradice, 
současný kulturní život, hudební, literární a výtvarnou tvorbu Ukrajinců žijících v ČR. 
Hlavní náplní činnosti Sdružení Ukrajinců a přátel Ukrajiny jsou hudební aktivity. V rámci 
sdružení aktivně vystupuje pěvecký Sbor sv. Vladimíra. 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA  

V grantovém programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin byl oceněn 
projekt Vydání publikace „Mazl Tov – Hodně štěstí. Svatební obřady aškenazských Židů – historie i 
současnost“, který předložilo Židovské muzeum v Praze. Odbor ochrany movitého kulturního 
dědictví, muzeí a galerií zajistil 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 zabývá Památník Terezín 
(příspěvková organizace zřizovaná MK ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně). 
Holocaust Romů je připomínán v expozici Památníku Terezín i jím spravovaných 
zahraničních muzejních expozicích v bývalých koncentračních táborech v Osvětimi 
a Ravensbrücku. K dané problematice pořádá semináře a workshopy pro odborníky a ve 
spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro pedagogy, žáky a studenty. 
Činnost Památníku Terezín, státní příspěvkové organizace zřizované MK, byla zajištěna 
schváleným příspěvkem na provoz muzea v roce 2006 ve výši 23 106 tis. Kč.  

Kulturní aktivity v oblasti vzdělávání o holocaustu byly podpořeny v roce 2006 dotacemi : 
• Rok s židovskou kulturou, celostátní projekt, v němž byla dotacemi podpořena 

mezinárodní výstava Moravského zemského muzea v Brně Pozdrav Pámbů, pane 
Grünbaum (820 tis. Kč), provedení Verdiho Rekviem v Památníku Terezín (460 tis. Kč); 

• Příprava publikace Památníku Terezín Vzpomínky Jana Burky na věznění 
a uměleckou tvorbu v terezínském ghettu (500 tis. Kč). 

MULTIETNICKÉ KULTURNÍ AKCE 

K nejvýznamnějším multietnickým akcím, realizovaným v rámci grantového programu 
Ministerstva kultury na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících 
v ČR v roce 2006 patřily XXXVII. Slezské dny, které v Dolní Lomné pořádala Matice slezská, 
dále VIII. ročník mezinárodního dětského festivalu „Jackové dětem“ v Jablunkově. Občanské 
sdružení Národy Podyjí pořádalo VII. Festival národů Podyjí.  

OBLAST MÉDIÍ A AUDIOVIZE  

Žádný z festivalů podpořených v roce 2006 v rámci programu audiovize a média není 
výhradně věnován problematice národnostních menšin. Na řadě z nich se však objevují filmy, 
resp. rozhlasové pořady s touto tématikou. Jsou to např. festivaly FAMUfest, přehlídka 
rozhlasových dokumentárních a publicistických pořadů Report, Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů Jeden svět, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava atd. 
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Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin v roce 2006 

V roce 2006 hodnotila výběrová dotační komise resortu kultury při dvou výběrových kolech 
47 projektů (v prvním kole 33 a v rámci druhého kola bylo hodnoceno 14 projektů), které se 
ucházely o podporu ze státního rozpočtu v hodnotě 30 000 tis Kč. Dotací mělo být podpořeno 
26 projektů. Skutečně realizovaných bylo 25 projektů. 

Dotace byla poskytnuta vydavatelům 23 periodik, jednomu televiznímu pořadu České televize 
a jednomu pořadu rozhlasové stanice. Byly podpořeny tři projekty polské menšiny, čtyři 
romské projekty, čtyři slovenské, dva bulharské, německé a ukrajinské, jeden řecký, ruský, 
rusínský, židovský, srbský a maďarský. Dále jeden program realizovaný Českou televizí 
(Babylon, Ostravské studio ČT ) a rozhlasový pořad Xeny vysílaný Rádiem Student. 

V návaznosti na nedostatky při předložení vyúčtování dotací za rok 2005 bylo pět projektů, 
z důvodu porušení rozpočtové kázně, předáno k šetření příslušným finančním úřadům. 
Jednalo se o projekty Zwrot, Porohy, Rádio Rota, Korene a Romano Voďi. Po ukončení řízení 
se všichni realizátoři projektů obrátili na ministra kultury s žádostí o udělení výjimky dle 
usnesení vlády ze dne 7. února 2001 č. 114/2001.22) Čtyřem žádostem ministr vyhověl 
a výjimka byla udělena. Jednomu projektu nebylo vyhověno. 

Rozpočet o celkové výši 30 000 tis. Kč byl vyčerpán v částce 28 135 tis. Kč, dále byly 
použity prostředky Rezervního fondu roku 2005 ve výši 269 750,- Kč. Nerozdělené 
prostředky v hodnotě 1 865 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu a budou, pokud dojde 
k uvolnění ze strany Vlády České republiky, použity na projekty roku 2007.  

Při finančním vypořádání dotací k 15. únoru 2006, respektive k 28. únoru 2006, byla na 
depozitní účet resortu kultury poukázána částka 16 636,90 Kč od tří příjemců dotace. Ta byla 
odvedena do státního rozpočtu. 

BULHARSKÁ MENŠINA 

o Roden glas 

Vydavatelem časopisu je občanské sdružení 
Bulharská kulturně osvětová organizace. 
Časopis poprvé vyšel v rozsahu 6 čísel 
v roce. Časopis přinášel komentáře ke 
společenským a kulturním aktivitám 
bulharské menšiny. Příjem z prodeje je 
poměrně nízký, sdružení dotuje projekt 
z kulturního fondu sdružení. Jedná se 
o tiskovinu v rozsahu 24 + 4 strany. 
 
 

                                                 
22) Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy 

Roden glas 2006 
Výše dotace 400 000,- Kč 
Vydání dvouměsíčník, 6 čísel 
Cena výtisku 10,- Kč předplatné,  

15,- Kč volný prodej 
Celkový náklad  1 200 ks 1 číslo,  5 à 1 000 ks, 

celkem 6 200 ks 
Celkové náklady 597 876,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,57 %, skutečnost 66,9 % 
Příjmy z prodeje 34 286,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 30 000,- Kč 
Remitenda 0, cca 200 ks od čísla 

bezplatně rozdáno 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 10 575,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů 43,4 % 
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o Balgari 

Realizátorem projektu je občanské 
sdružení Vazraždane. Časopis byl v roce 
2005 podpořen po odmlce, kdy se řešily 
problémy uvnitř sdružení. Bylo vydáno 
pět čísel, z toho jedno dvojčíslo, má 
rozsah 28+4 strany, prodává se za 20,- Kč 
a je tištěn v bulharštině. Stoupající příjmy 
z prodeje znamenají, že si časopis zvolna 
hledá své čtenáře. Bulharská menšina 
získala další projekt, který rozšiřuje 
prostor, kdy o sobě dává bulharská 
menšina vědět a prohlubuje informovanost 
uvnitř komunity na území ČR.  

MAĎARSKÁ MENŠINA 

o Prágai Tükor 

Vydavatelem časopisu byl Svaz Maďarů 
žijících v českých zemích. Jde o kulturně-
společenský časopis, který přispívá 
k zachování kulturní identity maďarské 
menšiny v ČR. Časopis má stránkový 
průměr 112 stran na jedno číslo. Časopis 
používá pouze maďarštinu, každé číslo ale 
obsahuje krátkou sumarizaci v češtině, je 
dobře přijímaný maďarsky mluvícím 
etnikem, má stálý okruh čtenářů. 
 
 
 

NĚMECKÁ MENŠINA 

o Landes-Zeitung 

Vydavatelem titulu bylo Shromáždění 
Němců v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. Stránkový rozsah 8+4 strany. 
Vydavatelem titulu bylo Shromáždění 
Němců v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. Stránkový rozsah 8+4 strany, 
první část je zaměřena politickou, kulturní 
a vzdělávací problematiku, příloha se týká 
otázek, zajímavostí v oblasti kulturního 
dědictví německé národnostní menšiny. 
Noviny,  čtrnáctideník, přináší informace 
o životě německé menšiny a další aktuální 

Balgari 2006 
Výše dotace 359 000,- Kč 
Vydání  5 čísel za rok 
Cena výtisku 20,- Kč; dvojčíslo 40,- Kč 
Celkový náklad 1 000 ks / číslo, 1 

dvojčíslo, celkem 5 000 ks 
Celkové náklady 514 260,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,84 % = skutečnost 
Příjmy z prodeje 65 560,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 89 700,- Kč 
Remitenda 1 474 ks, 35 100,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 6 500,- Kč / 7 500,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů 54,63 % 

Prágai Tükor 2006 
Výše dotace 977 000,- Kč 
Vydání 5x ročně 
Cena výtisku 30,- Kč, předplatné 20,- Kč 
Celkový náklad 1 000 ks/číslo, celkem 5000 ks 
Celkové náklady 1 396 054,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,99 %, skutečnost 

69,98 % 
Příjmy z prodeje 68 035,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 351 036,- Kč 
Remitenda 424 ks, 12 750,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 25 000,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů 37,22 % 

Landes-Zeitung 2006 
Výše dotace 1 890 000,- Kč 
Vydání 2x v měsíci, min. 24 čísel 
Cena výtisku 7,50 Kč 
Celkový náklad 2 000 ks / číslo, celkem 

52 000 ks, 26 čísel  
Celkové náklady 2 097 392,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 64,97 % =  skutečnost 
Příjmy z prodeje 204 931,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 536 500,- Kč 
Remitenda 7 495 ks, 56 213,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů  20 000,- Kč šéfredaktor 
Prodaný náklad podle příjmů 53,92 % 
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zprávy. V roce 2006 bylo vydáno 26 čísel. Podařilo se mírně zvýšit příjmy z prodeje 
i z inzerce, prodejnost novin je na dobré úrovni. Téměř čtvrtina nákladu slouží k jazykové 
výuce v německém kulturním centru a na školách všech stupňů.  
 
o Eghalånd Bladl 

Tento projekt byl podpořen poprvé. Jedná 
se o regionální, v chebském nářečí 
vydávanou tiskovinu distribuovanou 
v rámci německy mluvící komunity, ale 
volně dostupnou i ostatním zájemcům. 
Celková hodnota projektu nebyla 
naplněna, nečerpaná částka dotace byla 
vrácena na účet resortu. Příjemci dotace 
umožnila zkvalitnit tisk časopisu 
a připravit půdu pro případné zvýšení 
nákladu v dalším období. 
 

POLSKÁ MENŠINA 

o Głos ludu 

Vydavatelem novin byl Kongres Poláků 
v ČR. Noviny přispívaly k udržování 
a znalosti polštiny v rámci minoritní 
společnosti. Došlo k mírnému poklesu 
prodeje, ale jsou realizovány kroky 
k podchycení mladší generace čtenářů. 
Během roku vyšlo 152 čísel. Podíl dotace 
na celkových nákladech je ve srovnání 
s ostatními vydavateli národnostního tisku 
velmi příznivý. Jedinými příjmy, mimo 
dotaci resortu, jsou příjmy plynoucí 
z předplatného a inzerce 

o Nasza Gazetka 

Jedná se o časopis pro děti a mládež, jehož 
vydavatelem je Harcerstvo polské v ČR. 
V roce 2006 bylo vydáno 20 čísel. Časopis 
vychází ve školním roce, tj. od září do 
června, v počtu dvou výtisků v měsíci. 
Projekt byl podpořen i dalšími donátory, 
městský úřad přispěl částkou 7 000,- Kč, 
soukromá osoba částkou 20 000,- Kč 
Tiskovina je čtenáři velmi dobře přijímána 
a slouží i jako učební pomůcka. Cena je 
stanovena v symbolické výši, aby si ji 
mohl dovolit každý, ale aby mládež 

Eghalånd Bladl 2006 
Výše dotace 51 000,- Kč; skutečnost 

42 748,- Kč 
Vydání měsíčník 
Cena výtisku 8,50 Kč 
Celkový náklad 300 kusů/číslo, celkem 

3 600 ks 
Celkové náklady 62 026,-Kč 
Podíl dotace na projektu R 68,92 % =  skutečnost  
Vratka na depozitní účet MK 8 252,- Kč 
Příjmy z prodeje 18 001,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné  
Remitenda 100 ks, 850,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů bezplatně, vklad sdružení 
Prodaný náklad podle příjmů 58,83 % 

Głos ludu 2006 
Výše dotace 5 283 750,- Kč 
Vydání 3x týdně 
Cena výtisku 6,- Kč 
Celkový náklad út , čt  5 100 ks, so  5 500 ks 

152 čísel, celkem 795 200 ks 
Celkové náklady 9 774 388,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 54,06 % = skutečnost  
Příjmy z prodeje 3 353 792,- Kč 
Příjmy z inzerce, služby, jiné 1 136 126,- Kč 
Remitenda 85 815 ks, 514 890,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 15 000,- Kč / 19 000,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů 70,29 % 

Nasza Gazetka 2006 
Výše dotace 944 000,- Kč 
Vydání 20 čísel  
Cena výtisku 5,- Kč 
Celkový náklad 1 000 ks / číslo, 

20 000 ks celkem 
Celkové náklady 1 360 045,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,41 % = skutečnost  
Příjmy z prodeje 82 700,- Kč 
Příjmy z inzerce, služeb, jiné 306 251,- Kč 
Remitenda 2760 ks, 13 800,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů  
Prodaný náklad podle příjmů 82,7 % 
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uvědomila, že je třeba za věci platit.. 

o Zwrot 

Kulturní měsíčník vydával Polský kulturně 
osvětový svaz v ČR, počet stran 80+4 strany 
obálky. Za celou dobu trvání si udržel 
ustálenou obsahovou formu zaměřenou na 
kulturu, osvětu, historii a soudobou existenci 
polské menšiny v ČR. Příjmy z prodeje 
jsou zkresleny o částku poštovného, 7 Kč 
za časopis pro předplatitele, vychází na 
1190 předplatitelů. Podíl prodaných 
výtisků je vysoký (viz též remitenda). 
Občanské sdružení vzhledem k porušení 
rozpočtové kázně při předložení 
vyúčtování dotace roku 2005 se po jeho 
uzavření obrátilo s žádostí na ministra 
kultury o udělení výjimky, ta byla 
poskytnuta a občanské sdružení dotaci na rok 2006 dostalo. 

ROMSKÁ MENŠINA 

o Kereka-Kruh 

Měsíčník vydávala v roce 2006 
Demokratická aliance Romů v ČR, počet 
stran 36+8 stran přílohy Kerečka. Náklad 
se ustálil na 3 000 kusech a remitenda se 
snížila. Neprodané výtisky jsou 
prezentovány při besedách a jiných akcích 
pořádaných romskou komunitou. 
Příspěvky v titulu byly v jazyce českém 
a romském. Časopis sloužil jako pomůcka 
ve školách s romskými žáky MŠ 
i v nižších ročnících ZŠ v roce 2007 chce 
sdružení za podpory MŠMT vytvořit 
fungující systém začlenění časopisu do 
výuky základních škol. Napomáhá 
integraci romských dětí a mládeže. 
V roce 2006 byly problémy s www 
stránkou, během prvního pololetí 2007 by mělo být vše zpřístupněno uživatelům.  

Zwrot 2006 
Výše dotace 1 028 000,-Kč 
Vydání 1x měsíčně 
Cena výtisku 20,- Kč  

(+ 7,- Kč poštovné), 
prodej 20,- Kč 

Celkový náklad 1 450 ks číslo, celkem 
17 400 ks  

Celkové náklady 1 727 711,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 59,51 %, skutečnost 59,5 % 
Příjmy z prodeje 387 582,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 78 402,- Kč 
Remitenda 1 491 ks, 29 820,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 20 000,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů 82 % po odpočtu poštovného 

Kereka-Kruh 2006 
Výše dotace 1 850 000,- Kč 
Vydání 10 čísel za rok 
Cena výtisku 12,- Kč  
Celkový náklad 10 čísel / 3 000 ks číslo, 

celkem 30 000 ks  
Celkové náklady 3 244 197,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 57,32 %, skutečnost 

57,02 % 
Příjmy z prodeje 312 456,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 1 081 741,- Kč 
Remitenda 6 978 ks, 83 736,- Kč;  

rozdáváno postupně na 
akcích sdružení 

Průměrná měsíční mzda redaktorů 16 000,- Kč / 18 000,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů 71,01 % 
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o Romano hangos 

Ve vydávání novin v roce 2006 
pokračovala o.p.s. Společenství Romů na 
Moravě. I při vyúčtování dotace roku 
2006 došlo ze strany společnosti 
k poručení rozpočtové kázně a vše bylo 
opět postoupeno k vyřízení FÚ v Brně, 
ten bude věc řešit v rámci pracovního 
pořádku. Mimo těchto problémů, které si 
Společenství Romů na Moravě 
způsobuje samo, se celý projekt potýká 
s neustálým nedostatkem prostředků, 
nedaří se získat potřebné množství, aby 
byl pokryt rozdíl mezi poskytnutou 
dotace a hodnotou projektu. Tím, že 
i dotace roku 2006 byla poskytnuta až po 
udělení výjimky ze strany ministra 
kultury v měsíci červnu, byla tím 
poznamenána i realizace celého projektu. Je jen škoda, že účetní stránce tohoto projektu není 
věnována větší pozornost a romská komunita je tak připravována o projekt, který má 
předpoklady oslovit novinovou formou velké množství jejích členů a informovat většinovou 
společnost o názorech a náladách uvnitř této minority.  
Bez podpory nelze tento projekt v žádném případě realizovat, podíl skutečně uhrazených 
výtisků tvoří zlomek nákladu. 

o Romano voďi 

Vydavatelem titulu bylo občanské 
sdružení Romea. Projekt začal i v roce 
2006 s problémy. Vyúčtování roku 2005 
vykazovalo nedostatky, porušení 
rozpočtové kázně, projekt byl opětovně 
předmětem šetření příslušného 
finančního úřadu. Šetření bylo uzavřeno, 
dluh vůči státnímu rozpočtu uhrazen 
a sdružení se obrátilo na ministra kultury 
se žádostí o udělení výjimky. Žádosti 
bylo vyhověno a dotace na rok 2007 byla 
poskytnuta v červnu 2007. Časopis 
vycházel i před uvolněním prostředků, 
projekt se nedostal do stejné situace jako 
projekt Romano hangos. Tiskovina má 
tradičně dobrý ohlas, podíl prodaných 
časopisů je však velmi nízký, tiskovina je 
distribuována bezplatně v rámci komunity i mimo ni, do škol, jiným občanským sdružením. 
 

Romano hangos 2006 
Výše dotace 1 111 000,- Kč 

použito 1 096 299,- Kč 
Vydání čtrnáctideník, 22 čísel z toho 4 

dvojčísla (8/12 stran) 
Cena výtisku 8,- Kč, dvojčíslo 12,- Kč 
Celkový náklad 3 100 ks / číslo, celkem 

68 200 ks  
Celkové náklady 1 592 000- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,79 % skutečnost 68,86 %  
Příjmy z prodeje 25 462,- Kč 
Vratka (bude prostřednictvím FÚ) minimálně 14 701,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 53 536,- Kč 
Remitenda uvádí 9 %, distribuce cca 

1760-1830 ks 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 12 000 – 15 000,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů 4,6 % 

Romano voďi 2006 
Výše dotace 1 325 000,- Kč; čerpáno 

1 321 268,10 Kč 
Vydání 10 čísel  

z toho 2 x dvojčíslo 
Cena výtisku 20,- Kč  
Celkový náklad  1 500 ks / číslo, celkem 

15 000 ks  
Celkové náklady 1 998 209,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 67,26 % / skutečnost 

66,12 % 
Vratka do státního rozpočtu 3 731,90 Kč 
Příjmy z prodeje 31 680,- Kč 
Příjmy jiné 28 500,- Kč 
Remitenda 1034 ks, 20 760,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 20 000,- Kč, 25 000,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů 10,5 % 
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o Romano džaniben 

Projekt, který má charakter almanachu, 
rozsah stran kolem 350, realizuje 
občanské sdružení Romano džaniben, 
jako ojedinělý co do formy i obsahu. Do 
realizace projektu jsou zapojeni studenti 
romštiny, tiskovina si našla své čtenáře, 
je prezentována i jako možná studijní 
pomůcka v rámci studijních programů na 
Univerzitě Karlově v Praze.  

RUSÍNSKÁ MENŠINA 

o Podkarpatská Rus 

Realizátorem projektu je občanské 
sdružení Společnost přátel Podkarpatské 
Rusi. Byla vydána čtyři čísla, v celkovém 
rozsahu 48 stran. Jde o periodikum 
bezplatně distribuované v rámci menšiny, 
součástí je i příloha v rusínském jazyce. 
Jedná se o menší projekt, který je 
obohacením spektra v rámci národností 
žijících na území ČR. Upozorňuje na 
tradice a zvyky této národnostní menšiny. 

RUSKÁ MENŠINA 

o Russkoje slovo 

Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice je 
organizace s celostátním působením 
v České republice a věnuje se rozvíjení 
kulturních a společenských tradic ruských 
spolků v oblasti kultury, vědy 
a vzdělávání, zároveň pomáhá krajanům 
z Ruska adaptovat se v novém prostředí 
ČR. Časopis vycházel v celobarevné verzi, 
má 32+4 strany. Nejsou stálí redaktoři, 
placení formou honorářů. Přímý prodej je 
minimální, projekt je financován z  inzerce 
a darů od podnikatelských subjektů, a tím 
je podíl dotace na nákladech 

Romano džaniben 2006 
Výše dotace 450 000,- Kč 
Vydání 2x ročně, 600 kusů 
Cena výtisku 140,- Kč 
Celkový náklad 600 ks, celkem 1 200 ks 
Celkové náklady 685 112,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 66,37 % / skutečnost 

65,7 % 
Příjmy z prodeje 19 494,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 212 735,- Kč 
Remitenda 215 ks, 30 100,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů částečné úvazky, 5 osob 

(cca 17 000,- Kč měs.) 
Prodaný náklad podle příjmů 11,6 % 

Podkarpatská Rus 2006 
Výše dotace 90 000,- Kč 
Vydání 4x ročně 
Cena výtisku bezplatný 
Celkový náklad 1 200 ks číslo, celkem 

44 000 ks 
Celkové náklady 132 808,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69, 61 %, skutečnost 

67,77 %  
Příjmy z prodeje 0 
Příjmy z inzerce 0 
Remitenda rozdáváno, bezplatně 

distribuován celý náklad 
Průměrná měsíční mzda redaktorů v hodnotě 5 000,- Kč za 

číslo, participuje 7 osob 
Prodaný náklad podle příjmů  

Ruské slovo 2006 
Výše dotace 1 200 000,- Kč 
Vydání 6x ročně 
Cena výtisku 30,- Kč 
Celkový náklad 2 000 ks číslo, celkem 12 000 ks 
Celkové náklady 2 043 818,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,77 % skutečnost 58,72 %  
Příjmy z prodeje 29 455,- Kč 
Příjmy z inzerce a služeb, jiné 498 994,- Kč 
Remitenda 0 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 
(dohody na číslo) 

5 000,- Kč / 6 000,- Kč (2-3 lidi)  

Prodaný náklad podle příjmů 8,1 % 
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v odpovídající proporci. Součástí časopisu je i příloha pro děti Slovo dětem, která je vydávána za 
podpory resortu školství, mládeže a tělovýchovy. 

ŘECKÁ MENŠINA 

o Kalimera  

Vydavatelem byla Řecká obec Praha.  
Tiskovina je bezplatně poskytována 
členům obce a je rozesílána i jiným 
řeckým obcím na území České republiky 
i v zahraničí. Proto není uváděn ani 
příjem z z prodeje, ani remitenda. V roce 
2006 bylo vydáno šest čísel, stránkový 
rozsah v průměru 32. Podle ohlasů je 
časopis kladně hodnocen a řeckou 
komunitou shledáván velmi potřebným. 

SLOVENSKÁ MENŠINA 

o Korene 

Měsíčník vydávala Obec Slováků v ČR 
a byl zaměřen na život slovenské menšiny 
v ČR. I tento projekt byl z důvodu porušení 
rozpočtové kázně předmětem kontroly 
Finančního úřadu. Po uzavření šetření a po 
finančním vyrovnání se sdružení obrátilo na 
ministra kultury se žádostí o udělení 
výjimky. Ministr vyhověl a dotace na rok 
2006 byla poskytnuta. 
Přes poměrně nízké příjmy z prodeje se 
díky příjmům z inzerce daří udržet 
vyvážený rozpočet projektu.  

o Listy 2006 

Vydavatelem měsíčníku byl Klub 
slovenské kultury v České republice.  
Časopis je nedílnou součástí bohatého 
spektra časopisů, které jsou vydávány 
v rámci slovenské národnostní menšiny 
a je dobře přijímán a má stabilní počet 
abonentů - 2 100, distribuce se pohybuje 
od 2050 do 2150 ks. Nedílnou součástí 
jsou i přílohy – Studentské listy, Oříšek 
a Klubové listy. U příležitosti Slovenského 
plesu se vyráběl dotisk v počtu 500 ks.  
Vyúčtování bylo předáno v termínu, ještě 
se doplňují některé doklady, celková hodnota projektu bude ještě upravena.  

Kalimera 2006 
Výše dotace 420 000,- Kč 
Vydání 6x ročně 
Cena výtisku bezplatný 
Celkový náklad 1000 ks číslo, celkem 6 000 ks 
Celkové náklady 609 680,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 70%, skutečnost 68,89 %  
Příjmy z prodeje bezplatná distribuce 
Příjmy z inzerce, jiné 189 680,- Kč 
Remitenda 0 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 15 000,- Kč na číslo 
Prodaný náklad podle příjmů  

Korene 2006 
Výše dotace 2 575 000,- Kč 
Vydání měsíčník, 11 čísel,1 dvojčíslo 
Cena výtisku 18,-Kč, 15,- Kč předplatné  
Celkový náklad 4 800 ks číslo, celkem 52 800 ks  
Celkové náklady 3 678 908,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 70 %, skutečnost 69,99 % 
Příjmy z prodeje 478 439,- Kč (ca 29 000 ks) 
Příjmy z inzerce 25 463,- Kč 
Remitenda 7 835 ks, 141 030,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 18 000,- Kč (šéfredaktor), 

10 000,- (redaktor) 
Prodaný náklad podle příjmů 55,68 % 

Listy 2006 2006 
Výše dotace 2 000 000,- Kč 
Vydání 9x do roka, z toho 3 dvojčísla 
Cena výtisku 20,- Kč, dvojčíslo 38,- Kč 
Celkový náklad 2500 ks číslo, celkem 22500 ks 
Celkové náklady 2 850 000,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,98 % = skutečnost 
Příjmy z prodeje  
Příjmy z inzerce, jiné 355 000,- Kč 
Remitenda 450 ks, 17 100,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 12 000 – 15 000 Kč 
Prodaný náklad podle příjmů  
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o Slovenské dotyky 

Měsíčník vydával Slovensko-český klub v 
ČR. Charakter časopisu se nemění, byl 
zaměřen nejen na komunitu slovenské 
menšiny v České republice, ale také na 
českou veřejnost. Bylo vydáno 11 čísel,  
již tradičně poslední číslo roku je 
označováno jako dvojčíslo 12 2006/1 2007, 
aby se překlenula mezera při realizaci 
projektu v dalším roce. 
Časopis je dobře přijímán a díky stálému 
počtu předplatitelů a solidnímu prodeji se 
daří udržet vyrovnaný rozpočet projektu. 
Částku ve výši 87 tis. Kč dokrylo 
sdružení z vlastních zdrojů. Na výrobu 
Divadelní přílohy přispěla společnost ČeskoSlovenská scéna. Úzce spolupracuje s občanským 
sdružením Slovenský literární klub v ČR při realizaci projektu Zrcadlení. 

o Zrkadlenie / Zrcadlení 

V rámci projektu, jehož realizátorem je 
Slovenský literární klub v ČR, se v roce 
2006 vydala čtyři čísla. Šlo o literární 
revue. Samo sdružení se označuje za 
spisovatelské, podpora v rámci tohoto 
dotačního programu je na hranici. Pro 
další období by si projekt měl získávat 
prostředky i z jiných zdrojů. 
Vydavatel úzce spolupracuje se 
Slovensko-českým klubem, který projekt 
podpořil i finančně, částkou 90 000,- Kč 
a odkoupil 150 kusů každého čísla. 
Oplátkou je participace na režijních 
nákladech (nájemné, cestovné).  

SRBSKÁ MENŠINA 

o Srpska reč  

Vydavatelem periodika bylo občanské 
sdružení Srbské sdružení Sv. Sáva. 
Projekt byl ze strany resortu podpořen 
poprvé jako celoroční. V roce 2005 vyšla 
jen tři čísla, v druhé polovině roku. 
Reakce na tiskovinu jsou příznivé, jde 
o jediný projekt podporovaný v rámci 
srbské národnostní menšiny. V průběhu 
roku se podařilo získat i platící zájemce, 
podíl prodaných výtisků mírně přesáhl 
60 %. 

Slovenské dotyky 2006 
Výše dotace 2 600 000,- Kč 
Vydání 11 čísel, z toho 1 dvojčíslo 
Cena výtisku 18,- Kč, předplatné 10,- Kč  
Celkový náklad 7 000 ks /číslo, 

celkem 77 000 ks 
Celkové náklady 4 012 723,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 66,67 %, skuteč. 64,79 % 
Příjmy z prodeje 1 055 724,- Kč 
Příjmy z inzerce, propagace 270 200,- Kč 
Remitenda 7560 ks (9,82%), 

136 080,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 18 900,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů 92,53 % 

Zrkadlenie / Zrcadlení 2006 
Výše dotace 565 000,- Kč 
Vydání 4x ročně 
Cena výtisku 40,- Kč, předplatné 30,- Kč  
Celkový náklad 1000 ks / číslo 

celkem 4 000 ks 
Celkové náklady 813 817,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,75 %, skutečnost 

69,42 % 
Příjmy z prodeje 155 720,- Kč (3 803 ks) 
Příjmy z inzerce, jiné  
Remitenda 41 ks (1,18 %), 1 640,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů neuvádí se ve vyúčtování 
Prodaný náklad podle příjmů 97,32 % 

Srpska reč 2006 
Výše dotace 610 000,- Kč 
Vydání 6x v roce 
Cena výtisku 30 ,- Kč 
Celkový náklad 800 ks číslo, celkem 4 800 ks 
Celkové náklady 874 000,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,80 % = skutečnost 
Příjmy z prodeje 88 440,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné (dary) 174 000,- Kč 
Remitenda 1906 ks, 57 180,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 5 000,- Kč / měsíc 
Prodaný náklad podle příjmů 61,41 % 
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UKRAJINSKÁ MENŠINA 

o Porohy  

Vydavatelem časopisu byla Ukrajinská 
iniciativa v ČR. Časopis byl zaměřen pro 
občany Ukrajiny s trvalým nebo 
dlouhodobým pobytem v ČR. Redakční 
tým je odměňován formou honorářů.  
Vzhledem k porušení rozpočtové kázně 
při vyúčtování dotace roku 2005, byla ze 
strany finančního úřadu provedena 
kontrola. Po jejím uzavření se občanské 
sdružení obrátilo s žádostí na ministra 
kultury o udělení výjimky a poskytnutí 
dotace na rok 2006. Ta byla poskytnuta, 
ale v nižší hodnotě. Dotací bylo 
podpořeno vydání čtyř čísel o 32 
stránkách s přílohami. Vyúčtování bylo 
odevzdáno v termínu. 

o Ukrajinský žurnál 

Tento projekt byl v rámci dotačního 
programu podpořen poprvé v roce 2005. 
Jedná se o měsíčník, který vydává 
občanské sdružení Ruta, rozsah stran 44, 
vyšlo 11 čísel – jedno letní dvojčíslo. Za 
krátkou dobu dvou let si časopis teprve 
nachází své předplatitele, dopisovatele 
i příznivce.  
 
 
 
 
 

ŽIDOVSKÁ MENŠINA 

o Maskil  

Vydavatelem titulu bylo občanské 
sdružení Bejt Simcha. Jde o kulturní 
měsíčník s rozsahem 16 stran – čtyři 
čísla, u dalších čísel rozsah 20 stran 
a letní dvojčíslo mělo 28 stran. Titul byl 
distribuován zdarma do všech 
židovských obcí a jiných organizací v 
ČR, z malé části i na Slovensko. Z výše 
uvedeného nelze hodnotit tržby z prodeje 
a prodaný náklad v % podle příjmů. 
Projekt je financován mimo dotaci 
následovně: 49 100,- Kč od Nadačního 

Porohy 2006 
Výše dotace 570 000,- Kč, čerpáno 

565 347,- Kč 
Vydání 4 čísla, 30 stran 
Cena výtisku 20,- Kč 
Celkový náklad 1 000 ks číslo, celkem 

6 000 ks 
Celkové náklady 845 699,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,99 %, skuteč. 66,85 % 
Příjmy z prodeje 87 393,- Kč 
Příjmy z inzerce, jiné 192 959,- Kč 
Remitenda 400 ks, 8 000,- Kč 
Vratka do státního rozpočtu 4 653,- Kč 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 14 000,- Kč +5 000/6 000,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů 72,82 % 

Ukrajinský žurnál 2006 
Výše dotace 891 000,- Kč 
Vydání měsíčník 
Cena výtisku 30,- Kč 
Celkový náklad 1 000 ks číslo, celkem 11 000 ks 
Celkové náklady 1 832 218,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 49,53 %, skutečnost 48,63 %  
Příjmy z prodeje 28 695,- Kč 
Příjmy z inzerce 905 699,- Kč 
Remitenda cca 20 %, po 3 měsících 

rozesílána bezplatně 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 8 200,- Kč 
Prodaný náklad podle příjmů  

Maskil 2006 
Výše dotace 465 000,- Kč 
Vydání 1x měsíčně, 11 čísel 
Cena výtisku zdarma 
Celkový náklad 800 ks číslo, celkem 8800 ks 
Celkové náklady 669 427,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 69,92 %, skutečnost 69,46 % 
Příjmy z prodeje bezplatná distribuce 
Příjmy z inzerce 6 000,- Kč 
Remitenda 0 
Průměrná měsíční mzda redaktorů 5 000,- Kč (dohody) 
Prodaný náklad podle příjmů nelze vyčíslit 
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fondu obětem holocaustu, od drobných dárců 9 650,- Kč a částka 139 677,- Kč představuje 
vlastní vklad žadatele. 

TELEVIZNÍ POŘAD 

o Babylon  

Realizátorem projektu bylo Ostravské 
studio ČT. Magazín BABYLON, jako 
publicisticko-dokumentární pořad je 
jediným formátem, který se v televizním 
vysílání v České republice věnuje 
systematicky a koncepčně životu 
a problematice národnostních menšin, 
migrantů a krajanů ČR. Nabízí svým 
divákům nejen pohled na různorodost 
naší společnosti, ale také poskytuje možnost slyšet jazyk jednotlivých národnostních menšin. 
Podporuje tak myšlenku nároku na vlastní identitu každého národa či etnika. Přispívá 
k minimalizaci xenofobních nálad a posiluje význam vzájemné tolerance. Z dotace byly 
hrazeny autorské honoráře. Rozpočet projektu byl mírně vyšší, podíl dotace na projektu tedy 
naopak nižší. 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

o Xeny, pořad Rádia Student  

Projekt byl v roce 2006 podpořen 
poprvé. Pořad byl vysílán 4x v měsíci se 
čtyřmi reprízami. Měsíčně pořad 
zaměřený na romskou menšinu a tři 
další, kdy se během roku vystřídaly 
téměř všechny. Součástí pořadu byla vždy 
přítomnost hosta z dané národnostní 
menšiny. Vysílání pokrývá okolí Brna a je 
dostupné na webu. Dle odezvy posluchačů se dařilo přinášet aktuální témata. 

Přehled dotací ze státního rozpočtu pro rok 2006 v oblasti přijímání a šíření informací týkajících se národnostních menšin 

žadatel projekt dotace (Kč) 

Bulharská menšina  
občanské sdružení Bulharská kulturně osvětová organizace  Roden glas 400 000 
občanské sdružení Vazraždane  Balgari 359 000 

 CELKEM 759 000 

Maďarská menšina  
občanské sdružení Svaz Maďarů žijících v Českých zemích Prágai Tükör 977 000 

Německá menšina  
občanské sdružení Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku  Landes-Zeitung 1 890 000 
občanské sdružení Svaz Němců – region Chebsko  Eghalånd Bladl 51 000 

 CELKEM 1 941 000 

BABYLON 2006 
Výše dotace 500 000,- Kč 
Vydání televizní magazín, 

publicisticko-dokumentární  
Cena výtisku  vyrobeno 38 pořadů 
Celkové náklady 2 370 723,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 23,88 %  

skutečnost 21,09% 
Průměrná měsíční mzda redaktorů autorské honoráře 

XENY, pořad Rádia STUDENT 2006 
Výše dotace 250 000,- Kč 
Vydání tematické pořady k podpoře 

a prezentaci národnostních 
menšin 

Celkové náklady 373 134,- Kč 
Podíl dotace na projektu R 67% = skutečnost 
Průměrná měsíční mzda (dohody) dramaturg 12 000,- Kč 
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Přidělená dotace v roce 2006 po jednotlivých národnostních menšinách
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Polská menšina 
občanské sdružení Kongres Poláků Głos ludu 5 283 750 
občanské sdružení Harcerstvo polské  Nasza Gazetka 944 000 
občanské sdružení Polský kulturně osvětový svaz  Zwrot 1 028 000 

 CELKEM 7 255 750 

Romská menšina  
občanské sdružení Demokratická aliance Romů  Kereka 1 850 000 
občanské sdružení Romea Romano voďi 1 325 000 
obecně prospěšná společnost Společenství Romů na Moravě  Romano hangos 14 1 111 000 
občanské sdružení Romano Džaniben Romano džaniben 450 000 

 CELKEM 4 736 000 

Rusínská menšina  
občanské sdružení Společnost Rusínů a přátel Podkarpatské Rusi Podkarpatská Rus 90 000 

Ruská menšina 
občanské sdružení Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice Russkoje slovo 1 200 000 

Řecká menšina  
občanské sdružení Řecká obec Praha Kalimera 420 000 

Slovenská menšina  
občanské sdružení Obec Slováků  Korene 2 575 000 
občanské sdružení Slovensko-český klub Slovenské dotyky 2 600 000 
občanské sdružení Klub slovenské kultury v České republice Listy Slovákov a Čechov 2 000 000 
občanské sdružení Slovenský literární klub Zrkadlenie / Zrcadlení 565 000 

 CELKEM 7 740 000 

Srbská menšina  
občanské sdružení Srbské sdružení. Sv. Sáva Srpska reč 610 000 

Ukrajinská menšina  
občanské sdružení Ukrajinská iniciativa Porohy 570 000 
občanské sdružení RUTA Ukrajinský žurnál 891 000 

 CELKEM 1 461 000 

Židovská menšina  
občanské sdružení Bejt Simcha Maskil 465 000 

Multinárodní  
Ostravské studio ČT  Babylon 500 000 
Rádio Student, s.r.o. Xeny 250 000 

CELKEM 750 000 
V programu celkem 28 404 750 
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3.5.3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

o Polské národnostní školství  

V roce 2006 činil příspěvek na Pedagogické centrum pro polské národnostní školství 
v Českém Těšíně celkem 5 389 tis. Kč (platy činily 1 420 tis. Kč, OON 950 tis. Kč, odvody 
830 tis. Kč, FKSP 28 tis. Kč, OBV 2 161 tis. Kč).  

Resort roce 2006 v rámci Programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy podpořil vzdělávací aktivity v oblasti polského národnostního 
školství: ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně na projekt Volnočasové 
aktivity, bylo přiděleno 70 000,- Kč a ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Karviné – 
Fryštáku na projekt Realizace osnov s pomocí regionálních prvků bylo přiděleno 49 000,- Kč. 
Kongresu Poláků v ČR na projekt Ondrášek - Pán Lysé hory vydání českopolského 
edukačního, interaktivního CD a DVD kompletu bylo přiděleno 200 000,- Kč, Sdružení přátel 
polské knihy na projekt Podpora čtenářství v mateřském jazyce bylo přiděleno 72 000,- Kč. 

o Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy  

Ministerstvo vyhlašuje program v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., který se 
zaměřuje na tvorbu vzdělávacích programů a výukových materiálů v oblasti národnostně 
menšinového vzdělávání směřující k poznávání historie a kultury jiných národů, k výchově 
k demokratickému občanství, k vzájemné toleranci, k potírání rasové a národnostní 
nesnášenlivosti, xenofobie a antisemitismu. Schválený rozpočet resortu výše zmíněného 
programu na rok 2006 činil 19 000 tis. Kč. V roce 2006 tak finančně podpořil 53 projektů ve 
výši 13 587 124 Kč. Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy byl v roce 2006 tematicky zaměřen na jazykové, společenské, 
kulturní a další vzdělávací aktivity pro děti a mládež příslušníků národnostních menšin. 
Podpora byla také orientována na školy s významným zastoupením žáků z etnických minorit 
a na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů. Zaměření projektů dle jednotlivých menšin 
a typů projektů za rok 2006 uvádí příloha 8. 

o Evropské sociální fondy (ESF) 

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v opatření 3.1 - Zkvalitňování 
vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání 
připravilo v roce 2006 ministerstvo ve spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického 
poradenství ČR dva systémové projekty.  

o SIM – Střediska integrace menšin  

Cílem projektu je vytvoření a pilotní ověření středisek integrace menšin, která budou vytvářet 
podpůrný systém péče o žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a zkvalitňovat 
proces integrace těchto skupin do společnosti. Současně se předpokládá zlepšení podmínek 
pro včasnou péči a kvalitní vzdělávání v návaznosti na specifikaci vzdělávacích potřeb ve 
vztahu k individualitě žáka a v kontextu jeho kulturní odlišnosti a aktuální sociální situaci. 
Projekt tvoří čtyři základní komponenty: založení středisek integrace menšin ve vybraných 
krajích; práce s rizikovou mládeží, která bude zahrnovat zejména identifikaci rizikových 
skupin, včasnou intervenci a tvorbu podpůrných programů pro prevenci a minimalizaci 
dopadů rizikového chování; další vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude 
zahrnovat vzdělávání pracovníků SIM, vzdělávání asistentů pedagoga, vzdělávání pedagogů 
v regionech a vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení dle zájmu 
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v celé ČR; mapování kulturních, sociálních, psychologických a dalších specifik, která 
ovlivňují vzdělávání menšin.  

o PROPOS - Prevence odchodů a podpora středoškolského studia pro sociokulturně 
znevýhodněné žáky a studenty 

Projekt si klade za cíl přispět k prevenci předčasných odchodů ze systému vzdělávání 
a podpořit středoškolské studium pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. 
Projekt se zaměří na úpravy a inovaci vybraných vzdělávacích standardů programů 
středoškolského studia, se zřetelem k žákům pocházejícím ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí. Projekt se zaměřuje jak na žáky, kteří pokračují ve studiu na střední škole přímo po 
skončení ZŠ, tak i na jejich absolventy, kteří si po delší době od ukončení základního vzdělání 
chtějí zvýšit vzdělání, a získat tak lepší možnosti uplatnění na trhu práce. Projekt se zabývá 
úpravou strategií učení žáků denního i dálkového studia se zřetelem k získání dovedností 
k celoživotnímu učení a k vytvoření schopností k samostatné přípravě na studium. Metodická 
podpora je poskytována žákům jejich učiteli formou individuálních konzultacích a formou 
dalších vzdělávacích kursů. Nabídka kursů vychází z potřeb a úrovně vzdělání jednotlivých 
klientů. Úpravy vzdělávacích programů budou zachovávat kvalitu a rozsah tohoto stupně 
vzdělávání. Projekt se zaměřuje i na další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické 
vedení učitelů. 

V roce 2006 zpracovalo MŠMT ve spolupráci s partnery Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VpK), který se stane základním dokumentem, v jehož rámci bude 
možné čerpat prostředky Evropského sociálního fondu (dále ESF) v sektoru vzdělávání 
v letech 2007 – 2013. Tento program byl v listopadu 2006 schválen vládou ČR usnesením 
č. 1302/2006 a v současné době je připravován jeho překlad pro oficiální předložení Evropské 
komisi ke schválení. Součástí aktivit, které mají být v rámci OP VpK v období 2007-13 
podporovány, jsou rovněž činnosti zaměřené na rovnost příležitostí, tj. i podporu 
národnostních menšin. Oblast podpory rovných příležitostí je tzv. horizontální prioritou, která 
se sleduje v průřezu celého programu. Na tuto oblast je také specificky zaměřena podpora 
v Prioritní ose č. 1 - Počáteční vzdělávání, a to Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 

3.5.4. Ministerstvo vnitra 

Resort svou dotační politikou podporuje projekty, jež mohou zahrnovat Romy či národnostní 
menšiny, např. v rámci dobrovolnické služby či programů na zájmovou činnost dětí apod. 
Státní dotační politika Ministerstva vnitra pro rok 2006 se řídila usnesením vlády ČR č. 745 
ze dne 15. června 2006. Hlavní oblasti, na něž byly poskytovány dotace státním neziskovým 
organizacím, jsou:  

- rozvoj dobrovolnické služby, 
- podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi, 
- prevence korupčního jednání, 
- rozvoj sportu a tělovýchovy - občanskému sdružení UNITOP, 
- integrace cizinců a boj proti rasismu a diskriminaci, 
- zahraniční rozvojová spolupráce, 
- příprava a pomoc řešení mimořádných událostí a krizových situací, požární ochrana, 

integrovaný záchranný systém, ochrana obyvatelstva při ohrožení životů.  

Ministerstvo má gesci za činnost meziresortního poradního orgánu - Republikového výboru 
pro prevenci kriminality, mezi jehož hlavní činnosti patří realizace programu na pomoc 
městům zasažených vysokou mírou trestné činnosti a dalších sociálně patologických jevů. 
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Zásadním koncepčním materiálem preventivní politiky státu pro oblast kriminality je 
Strategie prevence kriminality na léta 2004-2007 (dále jen Strategie), kterou vláda ČR 
schválila usnesením ze dne 28. dubna 2004 č. 393.  

Konkrétní systém pomoci je zajištěn Programem prevence kriminality na místní úrovni – 
Partnerství (dále Program Partnerství). Program Partnerství je jednou z nerepresivních metod, 
jejíž prostřednictvím je možné již od roku 1996 systémovým způsobem přistupovat k zlepšení 
interetnických vztahů, k překonání předsudků, omezení xenofobie, zvýšení tolerance 
a trpělivosti na straně majority a k emancipaci, vzdělání a nalezení místa ve společnosti pro 
romskou minoritu. Jeho smyslem je odstranit nebo zmírnit sociální vyloučení romských 
komunit jehož následkem je i zvýšené nebezpečí rasových a extremistických nálad. Projekty 
se zaměřují především na děti a mládež, jejichž hodnotový a návykový systém je pozitivním 
změnám nejpřístupnější. 

Prioritou Programu Partnerství je národnostní menšina Romů, která z hlediska bezpečnosti 
dlouhodobě vykazuje nejvyšší rizika. Program se snaží snížit sociální handicapy Romů 
a podpořit jejich plnohodnotnou integraci. Obecnými cíly Programu Partnerství je 
minimalizace rizik a následků souvisejících s kriminalitou, zvyšování pocitu bezpečí občanů 
a posilování důvěry v policii a instituce veřejné správy. Do Programu Partnerství jsou 
zařazována města s nejvyšší mírou spáchané trestné činnosti a s kumulací dalších sociálně 
patologických jevů - nezaměstnanost, chudoba, extremistické projevy, sociálně vyloučené 
romské komunity apod.  

V roce 2006 bylo v šesti městech (Česká Třebová, Olomouc, Ostrava, Praha, Rokycany, 
Vsetín) realizováno 11 projektů vztažených k romské komunitě, které byly dotovány částkou 
1 581 tis. Kč. V roce 2006 poprvé dostaly možnost předkládat projekty také kraje (vyšší 
územně správní celky). V oblasti snižování handicapů romské komunity byly na krajské 
úrovni (Olomoucký a Jihomoravský kraj) realizovány dva projekty s dotací státu ve výši 
457 tis. Kč. Finanční prostředky jsou na základě usnesení vlády uvolňovány z kapitoly 
Všeobecná pokladní správa, nejedná se o rozpočet Ministerstva vnitra. Podmínkou podpory 
projektu je finanční spoluúčast obce a aktivní participace Romů na realizaci projektů. 

V roce 2005 byl vytvořen a ministrem vnitra schválen Program Ministerstva vnitra v oblasti 
prevence kriminality do roku 2007. Resortní program je strategickým materiálem 
stanovujícím pravidla pro způsoby preventivního působení v resortu, ministerstva, který 
významným způsobem přispěje ke společnému postupu všech složek resortu v realizaci 
systému prevence kriminality.  

Na podporu konkrétních preventivních aktivit vyčleňuje Ministerstvo vnitra každoročně 
částku 3,9 mil. Kč. Jedním z explicitně zmíněných okruhů možné finanční podpory je 
Prevence kriminality s rasistickým a extrémistickým podtextem a prevence xenofobie. V roce 
2006 byly podpořeny 2 projekty částkou 248 tis. Kč, které navazovaly na Národní strategii 
pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám. Jednalo se o výzkum 
v Brně a sérii seminářů Policie v multikulturním prostředí.  

Ministerstvo vnitra může udělit dotaci akreditovaným nestátním neziskovým organizacím 
podle zákona o dobrovolnické službě. V roce 2006 bylo držiteli akreditace pro činnosti na 
podporu příslušníků národnostních menšin a pomoc imigrantům šest organizací: Arcidiecézní 
charita Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Centrum pro integraci cizinců, Adra – 
Dobrovolnické centrum ve Frýdku-Místku, Člověk v tísni - společnost při ČT, Česká 
společnost AIDS pomoc. Tyto organizace obdržely dotaci ve výši 996 tis. Kč.  
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3.5.5. Programy na podporu integrace romské komunity 

Ministerstvo kultury 

Do konkursu na podporu integrace příslušníků romské komunity se přihlásilo celkem 33 
žadatelů s 38 projekty. Většina žadatelů měla status občanských sdružení, ale zúčastnily se 
i církevní organizace, obecně prospěšné společnosti, společnosti s ručením omezeným 
a příspěvkové organizace resortu kultury. Celkem byly podpořeny 23 projekty od 20 žadatelů, 
přičemž byla rozdělena částka 1 999 018,- Kč. Z projektů podpořených v rámci programu 
Integrace romské komunity je třeba zmínit festival Romská píseň 2006, jehož již 12. ročník 
pořádala v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Demokratická 
aliance Romů ČR, Mezinárodní romský festival Gypsy Celebration 2006, realizovaný 
občanským sdružením Miret a za spolupráci s Idou Kelarovou, a 7. Karvinský romský festival 
2006, pořádaný Sdružením Romů Severní Moravy z Karviné. Projekt Romská píseň 2006 se 
konal pod záštitou ministra kultury. Přehled dotací v programu na podporu integrace 
příslušníků romské komunity uvádíme v příloze 9. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

o Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských 
komunitách 

Resort v rámci dotačního řízení v oblasti podpory poskytování sociálních služeb vyhlašuje 
i podprogram zaměřený na podporu poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně 
vyloučených romských komunitách pro rok 2006. Tento podprogram je určen pro projekty 
zaměřené na podporu integrace příslušníků romské komunity a podporu sociální práce 
v romských komunitách (viz příloha 10).  

Z hlediska typů sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
jsou podporovány terénní programy pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, 
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství. 

V roce 2006 bylo v rámci tohoto programu vyplaceno organizacím, jejichž cílovou skupinou 
uživatelů jsou etnické menšiny, na neinvestiční dotace celkem 57 436 600 Kč. Ve sledovaném 
ukazateli Integrace příslušníků romské komunity ve srovnání s rokem 2005 jde o 12% pokles, 
a to z toho důvodu, že v dotačním řízení v roce 2006 nebyly podporovány projekty zaměřené 
na poskytování sociálních služeb, které byly určeny pro osoby bez přístřeší. Jednalo se 
o azylové domy „pro jednotlivce“, terénní programy pro osoby bez přístřeší, nízkoprahová 
denní centra pro osoby bez přístřeší, sociální poradenství. Tyto projekty byly od roku 2006 
podporovány v rámci grantového řízení z prostředků ESF. 

Celkem byl podpořen 71 projekt, z toho 25 projektů církví, 3 projekty obecně prospěšných 
společností a 43 projektů občanských sdružení. Z celkové vyplacené částky bylo 14 945 200,- 
Kč vyplaceno charitním organizacím, 11 188 200,- Kč obecně prospěšným společnostem 
a 31 711 200,- Kč občanským sdružením.  

Největší dotaci obdobně jako v předešlém roce čerpala obecně prospěšná společnost Člověk 
v tísni při ČT v celkové výši 10 761 tis. Kč. 

Z celkového objemu byl největší podíl v roce 2006 vyplacen na služby nízkoprahových 
zařízení pro děti a mládež (29 819 700,- Kč což je 52% objemu ukazatele) a na terénní 
programy (15 502 500,- Kč, 14% objemu ukazatele). 

Ministerstvo se taktéž v roce 2006 podílelo na vyplácení neinvestičních dotací v rámci 
programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho 
důsledků 2006, který vyhlašuje Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity ve 
spolupráci s MPSV. 
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o Oblast financování z Evropského sociálního fondu (ESF) 

Závažným problémem při řešení sociálního vyloučení romských komunit je značný 
nedostatek relevantních a ověřených informací. Pro zlepšení jak státní, tak regionální a lokální 
politiky integrace romských komunit byla v loňském roce MPSV vyhlášena veřejná soutěž na 
zpracování Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit (komunit) a absorpční kapacity 
subjektů působících v této oblasti. Dodavatelem veřejné zakázky se stala firma Gabal 
Analysis and Consulting (GAC); výsledky byly zveřejněny v září 2006. Dosavadní sledování 
přehledu projektů ukazuje, že dopad ESF na pomoc romským komunitám není dostačující. Je 
nutné využít všech nástrojů pro to, aby bylo zajištěno efektivní čerpání ESF směrem 
k romským komunitám v příštím programovém období. Hlavním cílem analýzy proto bylo 
získání základních informací o situaci sociálně vyloučených romských lokalit a komunit 
prostřednictvím plošného zmapování situace v jednotlivých lokalitách a porozumění 
procesům, které ovlivňují životní podmínky v různých typech lokalit, pro správné nastavení 
systému čerpání finančních prostředků v programovém období 2007-2013. Zároveň bylo třeba 
zjistit možnosti a míru absorpční kapacity subjektů působících a poskytujících služby v této 
oblasti (tedy především nestátní neziskové organizace, organizace zřizované obcemi a kraji, 
obce, kraje, úřady práce, podnikatelské subjekty, fyzické osoby).  

Další výběrové řízení směřovalo ke zkvalitnění terénní sociální práce v sociálně vyloučených 
romských lokalitách. K veřejné zakázce Podpora vytváření systému terénní sociální práce 
zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, kterou dne 27. února 2006 přidělil organizaci Fórum 
pro integraci (Prokopova 9/197, Praha 3).  

Při jednáních o uzavření smlouvy výše uvedená organizace neposkytla potřebnou součinnost 
a termín pro uzavření smlouvy nebyl dodržen (§ 66 odst. 5 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách). To byl hlavní důvod pro odstoupení od dalšího jednání. V současné době je 
projekt realizován formou podlimitních výběrových řízení pro jednotlivé dílčí aktivity. Tento 
postup byl schválen Řídícím orgánem.  

Resort také vykonává funkci Řídícího orgánu v programech Evropského sociálního fondu (OP 
RLZ, JPD 3 a CIP EQUAL). Jednou z podporovaných cílových skupin, na které je kladen zvláštní 
důraz ze strany Evropské komise uvedených programů jsou osoby z odlišného sociokulturního 
prostředí – příslušníci národnostních menšin, příslušníci romských komunit, imigranti a azylanti, 
tj. prostřednictvím projektů je možné podporovat integraci těchto cílových skupin do společnosti 
a na trh práce. Cílovou skupinou uvedených programů jsou také etnické menšiny (Romové, 
Vietnamci atd.), tj. prostřednictvím projektů je možné národnostní menšiny podporovat, a to 
především ve vztahu k sociálnímu začleňování vedoucímu k návratu na trh práce. V roce 2006 se 
v předkládaných projektech jako cílová skupina objevovali příslušníci romských komunit.  

V roce 2006 byly vybrány k podpoře projekty s touto cílovou skupinou. Tabulky těchto 
projektů s popisem a výší podpory z ESF jsou zahrnuty v příloze 10. 

Kromě resortu se na podpoře uvedených cílových skupin v rámci ESF podílí také 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrát hlavního města Prahy, atd. 
Monitoring projektů zaměřených specificky na podporu romských komunit je prováděn 
především prostřednictvím Pracovní skupiny pro záležitosti romských komunit v rámci ESF, 
která funguje jako meziresortní orgán při Monitorovacích výborech, od února 2005. Tento 
přehled podpořených projektů za období 2004 - 2006 bude finalizován a vyhodnocen 
v polovině roku 2007, a v případě zájmu může být tato informace postoupena Úřadu vlády. 
Mezi členy této Pracovní skupiny patří zástupci NNO a Rady vlády ČR pro záležitosti romské 
komunity. Obdobně je tomu u Monitorovacích výborů jednotlivých programů ESF. 
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Evropský sociální fond bude v budoucnu představovat jeden z hlavních finančních nástrojů, 
které umožní integraci národnostních menšin do společnosti a na trh práce, především 
zlepšením přístupu ke vzdělávání a službám. V současné době se připravuje nové 
programovací období na léta 2007 - 2013, ve kterém bude, pravděpodobně od 3. čtvrtletí 2007 
možno předkládat další projekty na aktivity menšin a na podporu integrace romské komunity.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

o Program na podporu integrace romské komunity 

Cílem programu je vyrovnání podmínek příslušníků romské komunity s důrazem na zamezení 
společenského vylučování příslušníků romské komunity, zajištění spoluúčasti Romů při 
zavádění integračních programů, vytváření důvěry, porozumění a tolerance ve společnosti, 
zlepšení komunikace mezi romskou komunitou a většinovou společností. Je podporována 
realizace projektů napomáhající inkluzi romských dětí a žáků do hlavního vzdělávacího 
proudu. Projekty jsou realizovány převážně v lokalitách a oblastech s vyšším zastoupením 
osob sociálně znevýhodněných v rámci celé ČR. Tematické zaměření projektů: Předškolní 
příprava romských dětí, Vzdělávání žáků z romských komunit na základní škole, Metodická 
podpora učitelů, Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vytváření 
inkluzívního prostředí ve škole a třídě, Realizace volnočasových a zájmových aktivit pro 
romské děti a mládež v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby. V roce 2006 MŠMT poskytlo 
dotaci na 55 projektů ve výši 12 611 374,- Kč. Seznam podpořených projektů je uveden na 
webových stránkách www.msmt.cz (příloha 11).  

o Podpora romských studentů středních škol 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje od roku 2003 dvakrát ročně program 
Podpora romských žáků středních škol a prostřednictvím krajských úřadů a magistrátů 
oznamuje školám možnost a podmínky programu. Cílem uvedeného programu je podpořit 
studium těch romských žáků, jejichž rodinám způsobují náklady spojené se středoškolským 
studiem značné finanční potíže. Prostředky jsou určeny na částečnou nebo úplnou úhradu 
nákladů žáků v těchto položkách: školné, stravné, ubytování, cestovné, školní potřeby 
a ochranné pomůcky. 

Přehled dosud poskytnutých finančních prostředků v letech 2000-2006 
kolo-rok počet žádostí částky (Kč) 

I/2000 333 2 344 000 
II/2000 561 510 000 
I/2001 511 3 437 000 
II/2001 1 021 3 400 000 
I/2002 941 3 488 000 
II/2002 1 409 4 992 948 
I/2003 1 136 5 230 599 
II/2003 1 441 4 742 833 
I/2004 1 069 5 015 063 
II/2004 řádný termín 894 4 054 700 
III/2004 dodatečný termín 350 922 200 
I/2005 1292 5 986 000 
II/2005 1391 5 503 600 
I/2006 1 315 6 713 500 
II/2006 1 922 7 157 000 
CELKEM 15 586 63 497 443 
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o Opatření ke zlepšení vzdělávání Romů 

Podpora ve vzdělávání romských žáků je systémově řešena v zákoně č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, který již neodděluje základní a zvláštní školy, ale stanoví 
v rámci základního vzdělávání podmínky pro to, aby všem žákům bylo poskytováno vzdělání 
a podpora, odpovídající jejich specifickým vzdělávacím potřebám. 

V souladu se školským zákonem může ředitel MŠ, ZŠ, ZŠ speciální, SŠ a VOŠ se souhlasem 
krajského úřadu ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se 
speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, žáků 
a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření 
školského poradenského zařízení. 

Ministerstvo v roce 2005 vydalo vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Předpis stanoví 
postup při plnění povinné školní docházky žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.  

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v ustanovení § 7 stanoví tyto hlavní 
činnosti asistenta pedagoga: pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc 
pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci 
se žáky, pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáků, s komunitou, ze které žák pochází 
Přehled finančních prostředků v roce 2006, které byly v rámci Programu na podporu integrace 
Romů vyčleněné na realizaci předškolní přípravy romských dětí v jednotlivých krajích 
v rámci programu resortu na podporu romské integrace jsou uvedeny v následující tabulce. 

kraj celkem schválená částka (Kč) 
Jihočeský  100 000 
Jihomoravský  469 000 
Liberecký  696 240 
Olomoucký  312 000 
Plzeňský 313 625 
Praha 200 000 
Středočeský  86 540 
Ústecký  129 640 
Vysočina 219 000 
Zlínský  124 574 
Celkem 2 650 619 

Předpoklady pro výkon činnosti a odbornou kvalifikaci asistentů pedagoga upravuje zákon 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jenž nabyl 
účinnosti dne 1. ledna 2005 a následně vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků.Výše uvedený zákon na základě ustanovení § 2 přiznal asistentovi pedagoga 
postavení pedagogického pracovníka. 

V roce 2006 bylo podpořeno 330 míst asistentů pedagoga (včetně církevních škol) ve výši 
70 734 090,- Kč.  

Počet přípravných tříd k datu 30. září 2006 činil 146. Z toho 91 třída byla zřízena na běžných 
základních školách, 37 ve speciálních školách. V těchto přípravných třídách se vzdělávaly 
celkem 1 713 děti. Ve srovnání s minulým školním rokem tedy došlo k mírnému vzrůstu 
počtu přípravných tříd a dětí zároveň. Počet přípravných tříd ve školním roce 2005/2006 činil 
123 a vzdělávalo se v nich 1 441 dítě. 

Pro oblast středního vzdělávání byly zpracovány a schváleny učební dokumenty následujících 
studijních a učebních oborů: 
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o 75-31-J/001; 75-31-M/010 Pedagogika pro asistenty ve školství 

Obory byly vytvořeny a zavedeny v roce 2002 - 2003 v rámci projektu POSUN (Pomozme 
školám učit nově) programu Phare NUTS II na VOŠ sociálně právní, Střední pedagogické 
škole a Obchodní akademii v Mostě, která také zpracovala učební dokumenty ve formě 
školního vzdělávacího programu. Koncepce oborů byla vypracována s cílem podpořit 
vzdělávání asistentů pedagoga, zvláště asistentů pracujících s romskými dětmi. Na 
vypracování se podílela také ZŠ v Mostě-Rudolicích a Úřadu práce v Mostě i někteří asistenti.  
Výuka byly zahájena v rámci experimentálního režimu od školního roku 2004/2005.  
Výuku zahájilo 37 dospělých žáků (obor se vyučuje pouze v dálkové formě), kteří byli 
zaměstnáni jako asistenti pedagoga, 2. ročník ukončilo 19 žáků. 
V roce 2006 byl výše uvedený obor vzdělání povolen také Střední škole prof. Zdeňka 
Matějíčka v Ostravě. 

o 75-41-M/005 Sociální péče – sociální činnost pro etnické skupiny 

Obor se vyučuje na Romské střední škole sociální v Kolíně, na Střední škole prof. Zdeňka 
Matějíčka v Ostravě a na SŠ zdravotnické a SOU v Českém Krumlově.  
Ve školním roce 2005/2006 se v oboru vzdělávali celkem 193 žáci (z toho 150 v denní formě 
vzdělávání, 43 v jiné formě vzdělávání).  

o 75-41-J/002;75-41-M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit  

Obory se vyučují pouze dálkovou formou, a to na Evangelické akademii a VOŠ sociálně 
právní a SŠ v Praze 4 
Ve školním roce 2005/2006 se v obou oborech vzdělávali celkem 53 dospělí žáci. 
V rámci dotačního Programu Na podporu integrace romské komunity ministerstvo podpořilo 
v roce 2006 projekt INROM jehož realizátorem byla Vyšší odborná škola, střední 
pedagogická škola a Obchodní akademie v Mostě. Finanční dotace byla ve výši 949 680,- Kč. 

V rámci Programu ministerstva na podporu integrace romské komunity jsou podporovány 
projekty napomáhající inkluzi romských dětí a žáků do hlavního vzdělávacího proudu takto: 

o V oblasti předškolní přípravy romských dětí 

- vzdělávací aktivity pro rodiče zaměřené na předškolní přípravu dětí, podporu zvýšení 
účasti romských dětí v předškolním vzdělávání,  

- podporu metod a forem práce zvyšujících efektivitu předškolního vzdělávání romských dětí,  
- podporu aktivit zvyšujících šanci romských dětí na úspěšné zahájení školní docházky, 
- podporu aktivit směřujících k zapojení rodiny do předškolního vzdělávání dětí.  

o V oblasti vzdělávání žáků z romských komunit na základní škole  

- podporu doprovodných aktivit škol podporujících romské děti při překonávání obtíží 
v průběhu povinné školní docházky, 

- podporu aktivit směřujících k zvýšení efektivity spolupráce romských rodin a školy při 
vzdělávání romských žáků, 

- podporu aktivit poskytujících informační a poradenskou pomoc romským rodinám při 
volbě povolání pro romské žáky základních škol, 

- podporu aktivit napomáhajících přípravě a úspěšnému přechodu romských žáků 
základních škol do středního vzdělávání, 

- podporu aktivit zaměřených na integraci (inkluzi) romských žáků do hlavního 
vzdělávacího proudu, 

- podporu škol s významným zastoupením žáků z romských komunit a škol, které realizují 
pilotní ověřování programu Škola s celodenním programem.  
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o V oblasti metodická podpora učitelů  

- podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vytváření inkluzívního 
prostředí ve škole a třídě.  

V oblasti volnočasových a zájmových aktivit pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich 
vzdělávací potřeby bylo podpořeno v roce 2006 celkem 55 projektů ve výši 12 611 374,- Kč 
(viz příloha 10). 

3.5.6. Shrnutí 

Podpora aktivit příslušníků národnostních menšin patří mezi hlavní oblasti státní dotační 
politiky vůči nestátním neziskovým organizacím. Uskutečňuje se prostřednictvím dotačních 
programů se zdroji ve státním 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. 

Dotace na centrální úrovni, obcí, statutárních měst i krajů zpravidla zahrnují i projekty 
prevence kriminality a programy typu sociálních služeb, což nemusí být považováno za 
podporu národnostně menšinové povahy. Z tohoto důvodu je nutno brát uváděné částky 
s jistou rezervou, nicméně je namístě do přehledů je zahrnout. 

Srovnáme-li podíl krajských rozpočtů na financování projektů příslušníků národnostních 
menšin (včetně romské komunity) v posledních letech,23) je patrný postupný nárůst obcí, které 
postupně zahrnují uvedenou problematiku do svých dotačních kapitol, přestože jí většinou 
nevyhlašují samostatně. Ve statutárních městech i krajích je signifikantní výrazný podíl projektů 
orientovaných na integraci romské komunity, přičemž postupně roste počet podpořených 
projektů, ačkoliv celková výše podpory v krajích a statutárních městech spíše klesá.  

Podpora projektů na aktivity 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 2006: 

oblast specifikace poskytovatel dotace (typ dotace) výše dotace (Kč) 

Kulturní aktivity příslušníků národnostních menšin 
Ministerstvo kultury (dotační 
program) 

9 473 531,- 

Světový romský festival KHAMORO Praha 
Kapitola Všeobecná pokladní správa 
(VPS; usnesení vlády č. 347/2003) 

1 600 000,- 

Státní fond kultury ČR 
Ministerstvo kultury (Samostatné 
oddělení správy státních fondů) 

430 000,- 

Projekty programu Kulturní aktivity v oblasti médií 
a audiovize 

Ministerstvo kultury - Dotace v 
oblasti audiovize a masmédií 

7 950 000,- 

Výstavní projekt Romská autorská literární tvorba v ČR 1 200 000,- 

Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin 

Ministerstvo kultury (odbor 
ochrany movitého kulturního 
dědictví, muzeí a galerií) 1 780 000,- 

Dotace na aktivity příslušníků národnostních menšin 
Ministerstvo kultury, odbor umění 
a knihoven (dotační program) 

6 235 000,- 

a) 

grant Knihovna 21. století 39 000,- 
b) Vydávání periodického tisku národnostních menšin  

Ministerstvo kultury (dotační 
program) 28 394 750,- 

                                                 
23) Viz Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2003, 2004 a 2005. 
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c) 
Vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy (dotační program) 

13 587 124,- 

Integrace příslušníků romské komunity Ministerstvo kultury (dotační 
program) 

1 999 018,- 

Integrace příslušníků romské komunity 12 611 374,- 
Integrace příslušníků romské komunity – podpora 
romských žáků středních škol 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy (dotační program) 13 870 500,- 

Kampaň proti rasismu (projekt tolerance) Úřad vlády ČR 2 875 000,- 
Program předcházení sociálního vyloučení 
v romských komunitách 

Ministerstvo financí  
Úřad vlády ČR (kapitola VPS) 

30 000 000,- 

Koordinátoři romských poradců při krajských 
úřadech 

5 250 000,- 

Odstraňování havarijních situací v sociálně 
vyloučených romských lokalitách a komunitách 

Úřad vlády ČR (kapitola VPS) 

10 000 000,- 

d) 

Integrace příslušníků romské komunity Ministerstvo práce a sociálních věcí 57 436 600,- 
Rekonstrukce ZŠ s polským jazykem vyučovacím 
ve Vendryni 

Ministerstvo financí (usnesení 
vlády č. 742 ze dne 15. června 
2005, kapitola VPS) 

5 000 000,- 

Rekonstrukce ZŠ s polským jazykem vyučovacím 
v Dolní Lomné 

Ministerstvo financí (kapitola VPS) 10 546 000,- 

Ad
 h
oc
 p
ro
je
kt
y 

Dům národnostních menšin Ministerstvo financí (usnesení 
vlády č. 92 ze dne 25. ledna 2006, 
kapitola VPS - vládní rozpočtová 
rezerva) 

20 000 000,- 

celkem 240 277 897,- 

Kromě výše vypsaných položek státního rozpočtu, explicitně zaměřených na dotace pro 
národnostní menšiny, se v něm vyskytují dále finanční prostředky na standardní výdaje, které 
lze dešifrovat jako prostředky zaměřené implicitně na daný účel (viz tabulka níže) a další 
částky, které není jednoduché z rozpočtu vypreparovat. 

specifikace poskytovatel dotace (typ dotace) výše dotace (Kč) 

Činnost Muzea romské kultury v Brně, státní 
příspěvkové organizace 

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

7 798 000,- 

Provoz Památníku Terezín Ministerstvo kultury (odbor ochrany 
movitého kulturního dědictví, muzeí a 
galerií) 

23 206 000,- 

Pedagogické centrum pro polské národnostní 
školství 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

5 389 000,- 

Program financování asistentů pedagoga Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

70 734 090,- 

Z porovnání údajů o vynakládaných finančních prostředcích na projekty příslušníků 
národnostních menšin ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí/měst/krajů se oproti předchozím 
letem na první pohled zastavil trend směrem od centrálních zdrojů k lokálním. Skutečnost je 
taková, že pokračuje nárůst podpory na lokální úrovni, zatímco klesá ve statutárních městech, 
na stejné výši zůstává v krajích a roste na úrovni obcí. Naopak výrazně vzrostla podpora 
projektů zaměřených na národnostní menšiny a integraci romské komunity na centrální 
úrovni.  
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Dotace organizacím příslušníků národnostních menšin v roce 2006 v 
krajích
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Porovnání dotací z rozpočtu samospráv na projekty příslušníků 
národnostních menšin a projekty integrace romské komunity v roce 2006

města
10 310 578

43%

obce
3 633 833

16%kraje
9 601 950

41%

Porovnání dotací organizacím příslušníků národnostních menšiny v roce 2006 z 

veřejných zdrojů

statutární města

10 310 578,- Kč

4%

obce 

3 633 833,- Kč

1%

kraje

9 601 950,- Kč

4%

ministerstva

240 277 897,- Kč

91%

 

 

 

Přehled o dotacích v krajích, městech a obcích podle jednotlivých národnostních menšin: 
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Dotace organizacím příslušníků národnostních menšin v roce 2006 v obcích
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Dotace organizacím příslušníků národnostních menšin v roce 2006 - 
samospráva úhrnem
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4. Veřejná správa na místní či regionální úrovni a národnostní menšiny 

4.1. Obce 

Stejně jako v loňském roce bylo osloveno 294 zastupitelstev těch obcí, u nichž je podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předpoklad ustanovení 
výboru pro národnostní menšiny. V následujícím přehledu uvádíme jejich odpovědi, přičemž 
66 obecních zastupitelstev na otázky nereagovalo,24) 61 jich výbor nezřídilo (viz příloha 12), 
reakce ostatních jsou v následujícím textu. Komentář je uveden ve shrnutí na konci tohoto 
oddílu. 

1.  Byl v roce 2006 (před i po komunálních volbách) v působnosti obce ustanoven výbor pro 
národnostní menšiny (rada / jiný orgán / koordinátor), jakou agendu konkrétně 
vyřizoval?  

ALBRECHTICE 
V roce 2006 a také po komunálních volbách byl ustanoven výbor v počtů 3 členů. Všichni 
jeho členové jsou polské národnosti. Výbor se především zabýval řešením dvojjazyčnosti, 
v obci také řešil situaci v ZŠ s polským jazykem vyučovacím, ročník 1 - 5, kde hrozilo zrušení 
příspěvkové organizace. Zastupitelstvo na svém zasedání v bodě 03/18 ze dne 28. února 2006 
rozhodlo vzít na vědomí informaci o variantách řešení ve věci zrušení příspěvkové organizace 
ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím (Albrechtice, Školní 11, okres Karviná). 
V současné době jednání o zrušení této školy bylo pozastaveno usnesením Rady č. 3 ze dne 
14. prosince 2006. Současný stav žáků v ZŠ je 24, v MŠ 11 žáků. 

BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA 
V roce 2006 výbor v městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora pracoval. 

BYSTŘICE 
V roce 2006 byl Zastupitelstvem obce výbor ustanoven a plnil úkoly dané zastupitelstvem. 

BOCANOVICE 
Výbor byl ustanoven po volbách v roce 2002 ve složení: předseda p. Klus František – člen 
ZO, členové Karel Klus a Stanislav Zogata. V říjnu 2006 po volbách byl ustanoven nový 
výbor ve složení: předseda Antonín Hamrozi, členové: Karel Klus a Marek Słowiaczek. 
Výbor nespravoval žádné agendy v roce 2006, kromě zápisu ze schůze. 

BUKOVEC 
V roce 2006 byl před komunálními volbami v působnosti obce výbor ustanoven, a to již od 
roku 2002. Zabýval se problematikou soužití mezi občany české a polské národnosti v obci. 
Podle něj vzájemné soužití je na dobré úrovni a nevyskytují se žádné národnostní třenice. 

                                                 
24) Jde o tyto obce či města: Aš, Bernartice (okr. Trutnov), Bílá Voda, Bílence, Blatno, Blažim, Božíčany, městská 
část Brno-Kohoutovice, Desná v Jizerských horách, Dolní Rychnov, Hazlov, Heřmanovice, Hora svaté Kateřiny, 
Hrabětice, Hradec-Nová Ves, vojenský újezd Hradiště, Hranice (okr. Cheb), Chlum sv. Maří, Jindřichovice pod 
Smrkem, Jiřetín pod Jedlovou, Jívka, Kaceřov, Komorní Lhotka, Košařiska, Kovářská, Krásno, Kružberk, 
Lampertice, Libavské údolí, Lomnice, Luby, Milhostov, Milíkov, Nový Kostel, Oborná, Okrouhlá, Pernink, 
Petrovice u Karviné, Pětipsy, Plesná, Přehýšov, Přepychy, Rovná, Rozvadov, Rudná pod Pradědem, Řeka, 
Sedloňov, Slezské Pavlovice, Stanovíce, Stará Červená Voda, Stará Voda, Staré Město, Stránka, Stružná, Střítež 
u Českého Těšína, Svatava, Třebom, Veliká Ves, Velká Kraš, Vysoká, Zbytiny, Žacléř a Žernov.  
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ČESKÝ TĚŠÍN 
Výbor byl zřízen usnesením zastupitelstva města již v roce 2000. Zabýval se projednáváním 
a řešením aktuálních otázek národnostních menšin, zejména otázkami národnostního školství, 
na úseku matriční agendy pak transkripcí a zápisy jmen ve tvaru, který odpovídá tvaru jazyka 
národnostní menšiny, podporou kulturních a sportovních multietnických akcí, dvojjazyčnými 
nápisy. 
Po komunálních volbách v roce 2006 byl ve městě zřízen výbor v počtu 13 členů, ve kterém 
jsou zastoupeny národnosti: polská, slovenská, bulharská, romská. V jeho čele je Mgr. Jan 
Branný, člen zastupitelstva města. 

DOLNÍ LOMNÁ 
Výbor byl zřízen v obci a schválen na zastupitelstvu obce již v roce 2002. Po komunálních 
volbách na podzim roku 2006 byl na 1. ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 3. listopadu 
2006 výbor zřízen na období 2006-2010, jeho předsedou je Ing. Stanislav Czudek. Výbor je 
tříčlenný. Iniciuje aktivity obce směřující k podpoře činnosti národnostních sdružení, 
především zprostředkovává komunikaci mezi obci, školou a PZKO. Obec pomáhala při 
organizování výstavy u příležitosti 130. výročí ZŠ s polským vyučovacím jazykem v Dolní 
Lomné, poskytla dotaci z Ministerstva financí na stavbu Rekonstrukce ZŠ s polským 
vyučovacím jazykem. Žáci polské národnosti, spádové oblasti obcí Dolní a Horní Lomné mají 
zajištěny důstojné podmínky pro výuku v nově zrekonstruovaných prostorách. Obec Dolní 
Lomná se finančně spolupodílela s Ministerstvem financí ČR na předmětné investiční akci. 
Ministerstvo financí: 10 546 000,- Kč a Obec Dolní Lomná ve výši 1 395 146,- Kč.  

DOLNÍ POUSTEVNA 
Výbor byl ustanoven již v roce 2005. 25) Veřejnost o jeho činnost neprojevila zájem. Otázkou 
národnostních menšin se zastupitelstvo bude zabývat i po volbách na podzim roku 2006. 

HNOJNÍK 
Před i po volbách byl výbor ustanoven a zabýval se problematikou zavedení dvojjazyčných 
nápisů v obci. 

HODOV 
V obci je ustanoven výbor a jeho působnost trvá i nadále v nezměněné sestavě. 

HORNÍ LOMNÁ 
Výbor byl zřízen, z důvodu existence polské menšiny. 

HORNÍ SUCHÁ 
Výbor se v roce 2006 zabýval problematikou naplnění Charty - zavedení dvojjazyčných 
nápisů (české a polské) na institucích zřizovaných obecním úřadem a dopravních značek na 
vjezdu a výjezdu z obce. Po volbách v roce 2006 byl opět ustanoven pětičlenný výbor. 

HRÁDEK 
Výbor působí u obecního zastupitelstva nepřetržitě od roku 2000. Vyřizuje agendu polské 
národnostní menšiny. 

                                                 
25) Ačkoliv procenty národnostních menšin obec nedosahuje 10 % (pouze s příslušníky vietnamské komunity jich 
docílí). 
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CHEB 
Ve městě existovala do komunálních voleb v roce 2006 pouze Komise pro romské záležitosti. 
Po komunálních volbách byla tato komise nahrazena Komisí pro národnostní menšiny jako 
poradního orgánu Rady města. Koncem prosince 2006 byli radou města potvrzeni její 
členové. V komisi budou mimo zástupce politických stran, které zasedají v zastupitelstva 
města, také zasedat tři zástupci Romů - navržení Radou romských organizací Cheb, dva 
zástupci vietnamské komunity a jedna zástupkyně Společnosti Balthazara Neumanna 
(Sdružení občanů německé národnosti). První schůzka se uskutečnila 24. ledna 2007. 

CHOTĚBUZ 
Do voleb v roce 2006 v obcí pracoval pětičlenný výbor, který se skládal ze tří členů polské 
národnosti a dvou členů české národnosti. Výbor, který vznikl po volbách v roce 2006, je 
sedmičlenný a skládá se ze čtyř členů polské národnosti, jednoho člena slovenské národnosti 
a dvou členů české národnosti. Tři členové polské národnosti byli do něj kooptováni. 

JABLUNKOV  
Výbor byl ustanoven v roce 2000. Jelikož v rámci působnosti města není organizována žádná 
jiná národnostní menšina kromě polské, výbor se v roce 2006 zabýval následující agendou: 
- informace k ratifikaci Charty v ČR, 
- informace o novém Správním řadu, který vstoupil v platnost 1. ledna 2006, 
- novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a její vztah k podmínce uplatnění petice pro 

zavedení dvojjazyčných nápisů, 
- projednání požadavků na zpracování metodických opatření pro zjednodušení procedury na 

zavedení dvojjazyčnosti dotčených obcí a na mediální podporu s cílem poskytnout široké 
veřejnosti odpovídající informační materiály, 

- projednání a zpracování návrhu seznamu pro dvojjazyčné označení názvu obce, jejich 
částí, ulic a veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních 
samosprávních celků včetně požadavku na oficiální překladatelskou činnost, 

- hodnocení vzájemného soužití polské menšiny s většinovou částí obyvatelstva obce. 

JIŘÍKOV  
V roce 2006 byl výbor ustanoven, nevyřizoval v tomto období žádnou agendu. 

JOSEFOV 
V minulém volebním období výbor pracoval, ale neřešil žádné problémy s národnostními 
menšinami. Po komunálních volbách na podzim roku 2006 byl ustanoven výbor nový. Je 
tříčlenný a za hlavní náplň práce považuje pomoc občanům národnostních skupin při jednání 
s úřady. 

KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU  
V obci je s ohledem na více jak 20 % hlásících se občanů k jiné národnosti než české výbor 
zřízen. Ten pracoval po celou dobu minulého volebního období a byl zřízen i v tomto 
volebním období. Starosta obce uvádí, že v obci pracuje terénní pracovník a asistentka 
pedagoga, tito pracovníci jsou z řad Romů. 

KOMORNÍ LHOTKA 
Výbor byl ustanoven před volbami 2006, vyřizoval agendu obecného charakteru, žádné 
národnostní konflikty se neřešily, v současné době má tři členy. 
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KRAJKOVÁ 
Obec schválila ustanovení výboru po loňských komunálních volbách dne 6. prosince 2006.26) 

KRASLICE  
V roce 2006 byl v působnosti obce výbor ustanoven. 

KRAVAŘE 
Na 17. zasedání zastupitelstva dne 23. února 2005 byl výbor zřízen a po komunálních volbách 
na podzim roku 2006 byl na 1. zasedání zastupitelstva dne 1. listopadu 2006 zřízen znovu.  

KRÁLOVEC 
Před komunálními volbami v roce 2006 nebyl v obci ustanoven, ustanovil se až po 
komunálních volbách v roce 2006. Vypomáhal hlavně s jazykovou problematikou 
národnostních menšin a předával všeobecné informace o obecní správě. 

MALÁ ŠTÁHLE 
Výbor byl po volbách na podzim roku 2006 ustaven až dne 7. ledna 2007. 

MĚROVICE NAD HANOU 
Zastupitelstvo obce dne 26. května 2005 zřizuje výbor v obci. Je tříčlenný, kdy všichni 
členové jsou občané národnostní menšiny a předseda výboru je členem zastupitelstva obce. 
Práce výboru spočívá v řešení drobných prohřešků občanů obce s občany hlásící se jiné 
národnostní menšině a mezi občany národnostní menšiny. Vzhledem k vstřícnému soužití 
všech obyvatel obce, jsou přestupky vzácností a řešeny domluvou. 

MIKULÁŠOVICE 
Výbor pro národnostní menšiny byl ustanoven na 1. zasedání zastupitelstva dne 17. února 
2005 usnesením č. 543/05. 

MOSTY U JABLUNKOVA  
Na zasedání zastupitelstva po říjnových komunálních volbách byl opět zvolen nový výbor. 

NÁVSÍ 
Dle posledního sčítání lidu z roku 2001 měla obec celkem 3765 obyvatel, z čehož se 902 
občané (23,96 %) přihlásili k polské národnosti. 
V obci byl v roce 2006 (před i po komunálních volbách) ustanoven výbor, který řešil agendu 
menšin žijících na území obce se zvláštním zřetelem na potřeby polské menšiny. 

NEJDEK 
Výbor byl ustanoven před volbami v říjnu 2006 a při ustavujícím zasedaní byl ustanoven 
nový výbor a nový předseda. 

NOVÁ VES 
Výbor byl v obci ustaven až po komunálních volbách v říjnu 2006. Jeho předsedou je 
zastupitelka obce. V obci neexistují organizace národnostních menšin. V roce 2006 podpořila 
jednu rodinu a finančně přispěla při nástupu dítěte na Střední odbornou školu sociálně právní 
v Sokolově. Jedná se o romskou menšinu, ve které převládá nižší stupeň vzdělanosti a z toho 
vyplývá omezené pracovní uplatnění. Vysoký počet členů v domácnosti a jejich temperament 

                                                 
26) Z toho důvodu nejsou uvedeny odpovědi na otázky 3 – 5. 
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komplikují vzájemné vztahy mezi spoluobčany a v domech, kde bydlí. Od ustavení výboru si 
obec slibuje, že se spolupráce zlepší. 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
Město nesplňuje podmínky nutné pro zřízení výboru, přesto do komunálních voleb v říjnu 
2006 byl ustanoven Výbor pro romskou menšinu. K romské národnosti se přihlásili tři 
Romové. Dle sčítání občanského sdružení Komunitní centrum bez rozdílu, které v našem 
městě působí, zde však žije 450 Romů (cca 10%). Ke své národnosti se hlásit nechtějí údajně 
z obav před hromadnou perzekucí (podobně jako ve II. světové válce). 

NOVÉ SEDLO 
Zastupitelstvo obce zřídilo tříčlenný výbor v prosinci 2006. 

NÝDEK 
V roce 2006 působil v obci výbor jak v období před komunálními volbami, tak po nich. Jeho 
činnost je zaměřena na sledování požadavků a práv příslušníků národnostních menšin. 

OLOVÍ (HORY) 
Výbor byl zřízen až po komunálních volbách v říjnu 2006, předtím neexistoval. 

ORLOVÁ  
Výbor byl ve městě ustanoven jejím zastupitelstvem 14. září 2005. Neměl žádnou koncepci 
ani agendu, členové začínají rozvíjet svou činnost až po nových volbách. 

PÍSEČNÁ 
V obci je výbor zřízen od roku 2002. Je tříčlenný. 

PÍSEK (okr. Frýdek-Místek) 
Obec má zřízen výbor. 

PRAHA 5 
V roce 2006 působila v rámci kompetencí MČ Prahy 5 Komise Rady MČ Prahy 5 pro etnická 
uskupení. Tato komise napomáhá svou činností s kulturními, společenskými aktivitami, 
bezkonfliktní komunikací ve věcech sociálních apod. k integraci menšin a cizinců.  

ROPICE 
V obci je výbor zřízen již od voleb v roce 2002. Je tříčlenný a zabývá se zejména 
problematikou fungování polské ZŠ v obci, dále umístěním dvojjazyčných nápisů na 
budovách statní správy. 

ROUDNO 
V roce 2006 byl výbor ustanoven. 

SMILOVICE  
V roce 2006 před i po komunálních volbách byl ustanoven výbor skládající se z členů 
zastupitelstva a občanů obce reprezentující PZKO. Výbor vyřizoval agendu spojenou 
s dvoujazyčnými názvy a organizováním kulturních akcí v obci. 

STARÁ VES 
V obci je podle posledního sčítání lidu evidováno 10,15 % obyvatel slovenské národnosti. 
Jedná se o lidi, kteří do obce přišli v padesátých letech při osídlování Sudet po odsunu 
Němců. Do té doby žili jako slovenská národnostní menšina v Rumunsku. Tito lidé mluví 
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česky i v rodinách, neudržují žádné národní zvyky a tradice, nemají potřebu se odlišovat od 
většinové populace. Obec výbor v souladu se zákonem zřídila jak v minulém, tak 
v současném volebním období. Existoval tedy po celý rok 2006.  

STONAVA  
V uplynulém období se pětičlenný výbor se zabýval kontrolou dvoujazyčnosti, úrovní 
společensko-kulturních akcí národnostních menšin v obci a publikační činností. 

TĚRLICKO
27) 

Předsedkyní výboru je členka obecního zastupitelstva, ředitelka zdejší ZŠ a MŠ s polským 
jazykem vyučovacím. Členy jsou předsedové a členové místních společenských organizací 
národnostních menšin. 
V obci byl výbor zřízen v roce 2000. V tomto volebním období má šest členů. Schází se 
pravidelně šestkrát v roce, podle nutnosti i víckrát. Konkrétní činnosti výboru: 
- koordinace práce zájmových organizací v Těrlicku (tři kluby PZKO, Matice školská, Klub 

Mladých, Klub žen a Harcerstvo polské v ČR) 
- vypracovávání projektů pro získání dotací na činnost zájmových organizací 
- problematika národnostního školství 
- pomoc při spolupráci obce s obcí v Polsku – Chybie 

TŘANOVICE  
V roce 2006 před i po komunálních volbách byl výbor ustanoven. 

TŘINEC 
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů byl na 1. zasedání 
zastupitelstva dne 17. prosince 2002 výbor zřízen, na 2. jeho zasedání bylo schváleno 
personální složení členů pro volební období 2002-2006. Byly zde reprezentovány polská, 
romská, řecká a slovenská menšina. Výbor měl společné schůzky jednou měsíčně, kde řešil 
aktuální problémy. K těmto schůzkám byli zváni předsedové romských sdružení Láčo Láv 
a Sdružení Romů východního Slezska. Ke konci volebního období (2002-2006) se výbor 
zajímal a prodiskutovával otázku Charty. 
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů byl na 1. zasedání 
zastupitelstva dne 1. listopadu 2006 zřízen výbor nový, na 2. zasedání zastupitelstva bylo 
schváleno personální složení jeho členů (pro volební období 2006-2010). Mezi menšiny 
zastoupené ve Výboru přibyla vietnamská komunita. 

VALEČ 
Výbor byl vytvořen dne 30. listopadu 2006, ačkoliv obec nesplňuje podmínky jeho zřízení 
podle zákona č. 128/2000 Sb. 

VENDRYNĚ 
V obci působí pětičlenný výbor již od 18. prosince 2002. Počet členů je stejný i po 
komunálních volbách na podzim roku 2006. Výbor koordinoval spolupráci mezi národnostně 
orientovanými spolky v obci (PZKO, Beskid Śląski, Macierz Szkolna) a zastupitelstvem obce. 

VEJPRTY 
Výbor byl zřízen v roce 2002. Vypracoval si svoji koncepci a vyřizoval plánovanou agendu 
jako např. spolupráce s nevládní organizací Partners Czech. 

                                                 
27) Starostka odpověděla na otázky ze Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2003, přičemž je 
pouze mírně aktualizovala.  
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VĚLOPOLÍ 
Výbor byl ustanoven v roce 2002, po komunálních volbách došlo ke změně v jeho složení. 
Nevyřizoval žádnou agendu. 

VILÉMOV  
Výbor ani jiný obdobný orgán nebyl v obci před komunálními volbami v roce 2006 ustaven. 
Existovalo sice usnesení zastupitelstva obce, že ustaven bude, ale nedošlo k tomu. 

VINTÍŘOV 
Výbor byl ustanoven před i po volbách, je pětičlenný a jeho nynější složení jsou dva Romové, 
jeden Polák, Němka a Slovák. Řídí jej člen zastupitelstva obce a zabývá se zejména 
záležitostmi kultury v obci. Schází se dle potřeby. 

VLČICE 
V roce 2006 byl po komunálních volbách výbor ustanoven, ale žádnou agendu prozatím 
nevyřizoval. 

ZLATÉ HORY 
Výbor nebyl do konce volebního období 2002-2006 ustanoven. Po komunálních volbách 
v říjnu 2006 byl tříčlenný výbor zřízen. 

2.  Měla obec v roce 2006 formulován komunitní plán, jestli ano, odkdy, jsou záležitosti 
národnostních menšin do něj zakomponovány, v případě, že ano, jak? 28)  

ČESKÝ TĚŠÍN 
Proces komunitního plánování byl započat v roce 2004 na základě dlouhodobější diskuze 
mezi odborem sociálním a poskytovateli sociálních služeb působícími na území města. Na 
základě podnětu Charity Český Těšín byl záměr zpracování Komunitního plánu rozvoje 
sociálních služeb ve městě Český Těšín schválen Radou města dne 11. února 2004.  
V rámci procesu komunitního plánování byl vypracován adresář poskytovatelů sociálních 
služeb na území města, byla zpracována stručná sociodemografická analýza města, proběhlo 
dotazníkové šetření u poskytovatelů sociálních služeb, vznikl Průvodce sociálními službami 
města. V rámci procesu komunitního plánování docházelo k setkávání 3 pracovních skupin 
pro různé oblasti – senioři, zdravotně postižení, děti – mládež – rodina.  
Komunitní plán sociálních služeb je rozdělen do tří tematických oblastí a kapitol: 
o sociální služby pro seniory 
o sociální služby pro zdravotně postižené 
o sociální služby pro děti - mládež – rodinu (tato oblast zahrnuje z důvodu menšího 

zastoupení sociálních služeb rovněž osoby v obtížných situacích a problematiku romské 
komunity) 

Záležitosti národnostních menšin jsou zakomponovány do komunitního plánu v jeho oddíle 4 
Děti – mládež – rodina. Ve městě žije malá skupina většinou starousedlých, integrovaných 
obyvatel, pocházejících z romské etnické skupiny.  

                                                 

28) Obce, které v roce 2006 neměly komunitní plán: Albrechtice, Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Hnojník, 
Hodov, Horní Lomná, Horní Suchá, Hrádek, Chotěbuz, Jiříkov, Komorní Lhotka, Krajková, Kraslice, Kravaře, 
Královec, Mosty u Jablunkova, Nová Ves, Nýdek, Písek, Roudno, Smilovice, Stará Ves, Stonava, Vělopolí, 
Vintířov, Vlčice. 
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CHEB 
V roce 2006 byla schválena orgány města první verze komunitního plánu. Tento komunitní 
plán akcentuje problematiku romské komunity (řešení otázky předcházení sociálního 
vylučování a ghettoizace), nezabývá se však ostatními menšinami. 

CHODOV 
Ačkoliv ve městě nebyl v roce 2006 výbor (ani jiný orgán, resp. koordinátor) ustanoven 
a město ani nesplňuje podmínku ze zákona pro zřízení výboru, město uvádí poznatky, které 
mohou být inspirací pro ostatní. 
Má i zpracovaný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na roky 2006-2008, ve kterém 
jsou vytyčeny základní priority a cíle rozčleněné podle cílových skupin uživatelů (senioři; 
zdravotně postižení občané; osoby bez vlastního bydlení; všechny skupiny obyvatelstva). 
Záležitosti národnostních menšin (ve městě žije romská menšina) nejsou vyčleněny ze žádné 
cílové skupiny. Nejvíce se dotýkají cílové skupiny osob bez vlastního bydlení. Zde si komunitní 
plán vytýčil cíl „Vybudování systému azylového ubytování“ (pro občany bez vlastního bydlení 
azylovou ubytovnu, noclehárnu, denní centrum; pro matky s dětmi v tísni azylovou ubytovnu).  
V předchozím komunitním plánu na rok 2005 byla záležitost národnostní menšiny 
zakomponována v úkolu Odstraňování bariér, ve kterém se jednalo o zlepšení dopravní 
situace na komunikaci vedoucí k lokalitě Pod železným dvorem, Železný dvůr, kde žije 
převážně romská menšina. Tento úkol byl bezezbytku splněn.  

JABLUNKOV  
Samospráva města nemá prozatím formulován komunitní plán, probíhají přípravné práce 
(nejsou registrování žádní příslušníci romské komunity). 

JOSEFOV 
Součástí komunálního plánu na období 2006-2010 je i plán činnosti výboru. 

KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU  
Obec se zapojila do sestavování komunitního plánování společně s městem Jeseník. V oblasti 
péče o občany s postižením řešila možnosti pomoci těmto lidem v okruhu svých 
spolubydlících a příbuzných. Společně s majitelem domu zajistila rozsáhlé opravy domu 
a přívod pitné vody. Po provedených opravách se dům převedl na jednoho z občanů a je 
následně řešena problematika vybírání nájemného, které bude zajištěno před zneužitím, bude 
ukládáno jako fond údržby. 
V rámci nutnosti odpracovat stanovený počet roků společně s Úřadem práce obec zařazuje 
ohrožené osoby do programu VPP k dosažení potřebných let zaměstnání. 
V rámci komise zdravotní a společně s výborem pro menšiny jsou navštěvovány rodiny s více 
dětmi a jsou prováděny přednášky, spíše proškolení o zdravotní péči, péči o dítě, jsou 
kontrolováni i dospělí občané s postižením, zda dodržují nutná omezení, jsou vysíláni na 
lékařské prohlídky a další. V závěru roku se obec připravovala na platnost nového zákona 
o sociálních službách a zjišťovala, kterých osob se budou nová ustanovení týkat. Toto bylo 
započato poučováním o způsobu podávání žádostí. Jsou připraveny osoby v obci, které 
mohou s ohledem na požadovanou kvalifikaci poskytovat služby a počítá se s jejich využitím. 

MALÁ ŠTÁHLE 
Obec má komunitní plán v rámci obce III Rýmařov. 

MĚROVICE NAD HANOU 
Obec nemá zpracován komunitní plán pro občany hlásící se k národnostní menšině vzhledem 
k tomu, že soužití s těmito občany nevyvolává žádné problémy. 
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MIKULÁŠOVICE 
Město nemá svůj komunitní plán, ale podílelo se na zpracování Komunitního plánu sociálních 
služeb ve Šluknovském výběžku na období let 2004-2008, jehož je součástí. V tomto plánu je 
zahrnuta problematika národnostních menšin včetně vize do roku 2008: 
o začlenění národnostních menšin do majoritní společnosti, 
o tolerantní společnost, 
o odstranění xenofobie, 
o zapojení dospělých do vzdělávacího procesu, 
o odstranění jazykové bariéry ve Šluknovském výběžku bránící v komunikaci s německými 

sousedy, 
o společný rozvoj českého a německého pohraničí, 
o více pracovních příležitostí, 
o zajištěné sociální jistoty, 
o pokles stíhaných a obžalovaných Romů a cizinců. 

NÁVSÍ 
Obec neměla v roce 2006 formulován komunitní plán, jenž by reflektoval potřeby 
národnostních menšin. 

NEJDEK 
Komunitní plán je v současné době rozpracován. S národnostními menšinami se v něm počítá. 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
Město nemá formulován komunitní plán. Jeho pořízením se však vedení města zabývá. 
Přepokládá také spolupráci s občanským sdružením Komunitní centrum bez rozdílu. 

NOVÉ SEDLO 
Obec neměla v roce 2006 formulován komunitní plán, počítá se s tím v roce 2007. 

ORLOVÁ  
Obec neměla v roce 2006 formulován komunitní plán, pracovat se na něm bude v roce 2007.  

PÍSEČNÁ 
V roce 2006 obec neměla formulován komunitní plán. 

PRAHA 5 
Komise Rady MČ Prahy 5 pro etnická uskupení v roce 2006 vycházela ve své činnosti ze 
svého programového prohlášení a z jednacího řádu komisí Rady MČ Prahy 5, kde jsou 
formulovány podmínky práce s národnostními menšinami a jejich integrace. 

ROPICE 
V obci nebyl vytvořen komunitní plán, spolupráce obce a národnostními menšinami je na 
dobré úrovni. 

TŘANOVICE  
Obec má vypracovanou strategii rozvoje obce, v níž jsou začleněny i aktivity spolků 
a neziskových organizací. PZKO zastupující polskou národnostní menšinu je jejich součásti. 

TŘINEC 
Má od roku 2006 formulován komunitní plán sociálních služeb města. V tomto plánu nejsou 
řešeny záležitosti národnostních menšin. 
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VALEČ 
V roce 2006 obec komunitní plán pro národnostní menšiny neměla, protože zde žádné 
problémy nebyly a mezi občany se nečinily žádné rozdíly. 

VEJPRTY 
Projekt komunitního plánu se začal formulovat v měsíci listopadu 2006 a záležitosti 
národnostních menšin jsou do něj zakomponovány v eliminaci skupin obyvatel ohrožených 
sociální exkluzí a v systému dostupnosti služeb občanům všech skupin obyvatel. 

VENDRYNĚ 
Výbor neměl zapotřebí formulovat komunitní plán – pro soužití národnostní menšiny jako 
minority v obci to nebylo nutné. Prakticky jedinou menšinou jsou občané polské národnosti 
(35%), jejichž činnost vyplývá z dlouholetých tradic. 

ZLATÉ HORY 
Obec se v současné době podílí na zpracování Komunitního plánu pro Jesenicko. Otázka 
národnostních menšin je do zpracování pojata, otázka je obsahem práce pracovní skupiny 
Sociálně vyloučení a ohroženi sociálním vyloučením (rodina s dětmi, mládež ohrožená 
návykovými látkami, národnostní menšiny). 

3.  Jaká byla v roce 2006 spolupráce obce, popř. výboru pro národnostní menšiny (rady / jiného 
orgánu) s organizacemi příslušníků národnostních menšin? 

BOCANOVICE 
Spolupráce s polskou národnostní menšinou je nepřetržitá, jelikož dva členové zastupitelstva 
patří do národnostní menšiny. Byla uskutečněna společná kulturní akce pro děti. 

BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA 
Spolupráce výboru 29) s příslušníky národnostních menšin byla velmi dobrá. Jako příklad 
dobré spolupráce s moravskou národnostní menšinou můžeme uvést např. besedu 
s kastelánem moravského hradu Pernštejna. Problémem bylo a dosud je obnovit několikaletou 
tradici folklorního odpoledne, věnovaného vystoupení hudebních a tanečních skupin 
národnostních menšin od nás i ze zahraničí. 

BUKOVEC 
Spolupráce obce a výboru s místními organizacemi (PZKO, Macierz Szkolna) byla na velmi 
dobré úrovni. Místní složky nežádaly v roce 2006 obec o žádnou podporu. 

BYSTŘICE 
Spolupráce výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla dobrá, neboť 
organizace v něm měly své zastoupení. 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Spolupráce výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla, jako v minulých 
letech, i v roce 2006 dobrá, neboť prostřednictvím členů výboru je zde přímá návaznost na 
Hlavní výbor PZKO a Kongres Poláků.  

                                                 
29) Pozn. předkl. - Městská část reflektuje přítomnost moravské „národnostní“ menšiny (census 2001), ačkoliv 
níže uvedená odpověď na Chartu („v městské části majoritní národnostní menšinou jsou Moravané, hovořící 
jazykem českým“) je v přímé kontradikci s pojmem „národnostní menšina“ stanoveným v menšinovém zákoně. 
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Výbor rovněž spolupracoval s výbory z okolních měst a obcí a v roce 2006 zorganizoval 
společné setkání zástupců těchto výborů na radnici v Českém Těšíně. Přítomni byli pracovníci 
sekretariátu Rady a pozvání přijali rovněž zástupci organizací národnostních menšin (PZKO, 
Kongres Poláků).  

HNOJNÍK 
V obci působí místní organizace PZKO příslušníků polské národnostní menšiny. Spolupráce 
byla hodnocena na dobré úrovni. Výbor se scházel dle potřeb. Jeho členem je předseda místní 
organizace PZKO. 

HORNÍ LOMNÁ 
Občané spolu žijí bez národnostních problémů, výbor neřešil žádný z nich. 

HRÁDEK 
Výbor spolupracuje s místní organizací PZKO, jeho členové jsou členy této organizace. 
Společně pořádají kulturní a sportovní akce. 

CHEB 
Na území města existuje de iure (vlastní stanovy, registrace MV ČR) pět romských organizací 
(Rada romských organizací, Laco jilo, Romská pracující společnost, Romské občanské 
sdružení a Sdružení maďarských Romů Ungro), dále zde existuje Komunita Vietnam 
sdružující občany vietnamské národnosti a Společnost Baltazara Neumanna, zabývající se 
otázkami česko-německého soužití. 

CHOTĚBUZ 
Do roku 2006 předsedou výboru byl předseda jedné z MS PZKO, a proto spolupráce obce 
s organizacemi příslušníků národnostních menšin probíhala bez problémů. Po volbách v roce 
2006 je předsedou člen výboru jedné ze dvou polských organizací a předsedové polských 
organizaci jsou zároveň členy výboru. Je tedy předpoklad, že spolupráce bude opět dobrá. 

JABLUNKOV  
Spolupráce výboru s PZKO byla v roce 2006 na velmi dobré úrovni. Tato dobrá úroveň 
spolupráce byla umožněna operativním řešením problematiky polské menšiny ve výboru, 
Radě a zastupitelstvu, mezi jinými i díky personálnímu zastoupení, neboť někteří členové 
PZKO zastávali funkce členů Rady a zastupitelstva samosprávy a na druhé straně předseda 
PZKO je zmocněncem pro spolupráci s orgány samosprávy. Žádné problémy ve vztazích 
PZKO a jiných s výborem nebyly za hodnocené období evidovány. 

JIŘÍKOV  
V obci není žádná organizace příslušníků národnostních menšin. 

JOSEFOV 
V uvedeném období nedocházelo ke spolupráci s organizacemi příslušníků národnostních 
menšin. 

JOSEFŮV DŮL 
Přestože obec neustavila výbor, spolupracovala se Svazem Němců – region Jablonec n. N., 
pobočkou Josefův Důl. 
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KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU  
V minulém roce obec v oblasti práce s menšinami velmi dobře spolupracovala s Krajským 
úřadem Olomouckého kraje a s krajskou romskou koordinátorkou. Započala spolupráce se 
zástupci Sdružení Romů v Brně 30) a je připraven program chráněných dílen, je předpoklad 
zahájení činnosti v jarních měsících. Obec je v kontaktu s organizacemi a sdruženími 
v okolních obcích, styl práce však je poněkud odlišný od jiných obcí a jde spíše o formální 
spolupráci. 

KOMORNÍ LHOTKA 
Spolupráce výboru, popř. celé obce, byla na velice dobré úrovni, jedná se většinou 
o organizační výpomoci při kulturních a sportovních akcích 

KRASLICE  
V roce 2006 nedošlo k žádné významnější spolupráci města s organizacemi příslušníků 
národnostních menšin. Prakticky se výbor zaměřil na vyhledávání občanů národnostních 
menšin a jejich postupné zapojování do aktivit. 

KRAVAŘE 
Výbor spolupracoval se spolkem Kruh přátel Německa, se sídlem v Kravařích, Alejní 24 (tel. 
553 672 119 - Mgr. Josef Melecký) a zastupitelstvem města. 

KRÁLOVEC 
Spolupráce s národnostními menšinami je dobrá, jedná se převážně o řešení individuálních 
problémů, národnostní menšiny zde žádnou organizaci nemají, ani žádné aktivity. 

MALÁ ŠTÁHLE 
V obci nejsou problémy národnostních menšin. 

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

NÁVSÍ 
Organizacemi příslušníků národnostních menšin, působícími na území obce, jsou dvě místní 
skupiny PZKO, jedna v centru obce (přes 300 členů), a druhá v osadě Návsí-Jasení (cca 80 
členů). Spolupráci s těmito organizacemi lze charakterizovat jako velmi intenzivní a vedenou 
v duchu vzájemného porozumění. Podněty a požadavky představitelů těchto organizací jsou 
vždy brány v potaz při výkonu samostatné působnosti obce, v patnáctičlenném zastupitelstvu 
obce jsou i příslušníci polské menšiny. Vedení obce - starostka, místostarostka, členové Rady 
obce - se pravidelně zúčastňují většiny akcí pořádaných výše uvedenými organizacemi 
(koncerty, výstavy, folklorní či ochotnická představení apod.). 
V roce 2006 se nevyskytly žádné problémy v oblasti spolupráce s organizacemi menšin. 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
Výbor pro romskou menšinu nevydal žádná písemná stanoviska, ale dával podněty a návrhy 
při jednáních zastupitelstva o otázkách romské menšiny. Jinou činnost nevykazoval, hlavně 
pro nedostatek podnětů ze strany romské menšiny. 

NÝDEK 
Výbor zprostředkovával spolupráci mezi obcí a místní skupinou PZKO. 
                                                 
30) Jde patrně o Společenství Romů na Moravě (pozn. předkl.). 
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ORLOVÁ 
Spolupráce obce s národnostními menšinami funguje. 

PÍSEČNÁ 
Obec poskytuje využití obecních budov ke schůzím a jiným činnostem MO PZKO. Místní 
PZKO pořádá již tradičně Bal PZKO v místním Kulturním domě. V roce 2006 se jej zúčastnili 
rovněž někteří zastupitelé i se starostou. Členové PZKO pomáhají při organizaci a konání 
obecních kulturně-sportovních pořádaných obcí, jako je např. Zakončení prázdnin na Písečné, 
Obecní Mikuláš. Obec je členem svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska, v jehož rámci má 
družbu s polským okresem Krapkovice. 

PÍSEK 
Spolupráce obce s výborem probíhá bez problémů. 

ROPICE 
Výbor úzce spolupracuje s místními organizacemi PZKO a Macierz Szkolna. 

ROUDNO 
Nevyskytly se žádné otázky pro řešení či spolupráci. 

SMILOVICE  
Starosta a zastupitelstvo obce vychází vstříc žádostem polské národnostní menšiny, např. 
bezplatným pronájmem sálu pro taneční skupinu, periodické společenské akce. 

STONAVA  
Spolupráce výboru a obce je již řadu let na velmi dobré úrovni. 

TŘANOVICE  
Výbor před komunálními volbami na podzim roku 2006 nebyl příliš aktivní. Situace se 
změnila po volbách jmenováním nových členů výboru. 

TŘINEC 
V rámci akce Třinecké hudební jaro se v roce 2006 v Třinci konala již potřetí Přehlídka 
národnostních menšin, kdy se jednotlivé národnostní menšiny zviditelňují a představují 
občanům kulturu jednotlivých národnostních menšin. Na akci se představují hudební skupiny, 
taneční soubory, jednotlivé národnostní menšiny představují i typická jídla a nápoje 
i výrobky. Soubory jsou z Třince a blízkého okolí. 
Přehlídka národnostních menšin má velký ohlas u občanů, a proto se tato přehlídka stala 
pravidelnou akcí ve městě Třinec. Národnostní menšiny pořádají i své kulturní akce. Polská 
menšina pořádá každoročně celou škálu akcí včetně Festivalu polské národnostní menšiny, 
slovenská obec pořádá Fašiankovou zábavu a pochovávání basy, romská komunita pořádala 
karneval pro děti, každoročně připravuje setkání také řecká komunita ke státnímu svátku 
Řecka. Romská menšina organizuje pro své děti karnevaly a sportovní turnaje ve fotbalu. 

VENDRYNĚ 
Hlavním úkolem výboru je spolupráce s organizacemi příslušníků národnostních menšin. 
Prakticky všichni členové výboru aktivně pracují nebo přímo působí v těchto spolcích. 
Členové výboru jsou rovněž členy zastupitelstva a komisí obce. Dobré příklady spolupráce 
obce a výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin vidí obec např. 
v pravidelných setkáních výboru s občany a v dotační politice.  
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K dobrému soužití rovněž přispěl projekt a realizace sportovního areálu pro obě ZŠ v obci – 
s českým i polským jazykem vyučovacím. Na tento projekt získala obec dotaci ve výši cca 4,5 
mil. Kč (viz oddíl 3.4.5. Zprávy). Rada v tomto projektu sehrála důležitou roli, za což jí 
jménem Výboru a celé obce patří poděkování. 
Obec finančně i organizačně podporuje mnoho dalších aktivit spojených s činností 
národnostní menšiny. Jsou to akce tradiční, organizované každoročně a byly zmiňovány již 
v předešlých zprávách o činnostech národnostních menšin. 

VINTÍŘOV 
Spolupráce je dobrá, zejména pořádání romských zábav v místním kulturním zařízení za 
minimální pronájem. 

VLČICE 
Spolupráce obce s organizacemi příslušníků národnostních menšin nebyla v roce 2006 žádná. 

3a) příklady dobré praxe v roce 2006:  

ALBRECHTICE 
V obci působí polská národnostní skupina, která se sdružuje v Místní organizaci PZKO, Macierzy 
Szkolnej a politickém hnutí Coexistentia-Wspólnota. Spolupráce s těmito organizacemi je na 
velmi dobré úrovni. V zastupitelstvu je sedm členů polské národnosti z patnácti. 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Jako každoročně i v minulém roce se uskutečnila řada akcí společně s polským městem 
Cieszyn, např. oslava Svátků Tří bratří, společné festivaly přes hranice - divadelní, hudební 
apod. Dvakrát ročně se konají společná zasedání členů zastupitelstev obou měst.  

HORNÍ SUCHÁ 
Obecní úřad a také výbor tradičně velmi dobře spolupracuje s organizacemi polské 
národnostní menšiny. Maďarská a slovenská národnostní menšina nemá v obci vlastní 
organizace ani sdružení. Za rok 2006 uvádíme zejména tyto příklady dobré spolupráce: 
- Romská komunita se sdružuje v místní organizaci Demokratická aliance Romů (DAR), 

jejíž předseda p. Ladislav Toráč (gsm 731 230 834) je rovněž členem Výboru. MO DAR 
sdružuje asi 20 – 25 členů a příznivců a její činnost je zaměřena především na sportovní 
a částečně kulturní aktivity mládeže. 

- Místní skupina PZKO, která má 558 členů a pracují v něm Soubor písní a tanců Suszanie, 
pěvecký sbor Sucha, Sportovní klub mini kopané, Klub žen a Klub mladých, již 
dlouhodobě spolupracuje s obcí na přípravě a realizaci obecních a kulturních 
a společenských akcí, jako: 
- Obecní ples, MDŽ, Tradiční Hornosušská pouť, Vítání léta. Novou akcí byla v roce 

2006 přehlídka folklorních souborů s názvem Fárání s Folklorem s účastí souborů 
Šmykňa, Valašský Vojvoda, Bielsko Biała (Polsko), Gorole + Nowina, Suszanie a pí. 
Šuláková.  

- MS PZKO pořádá již 8 let ve spolupráci s pedagogy místních základních škol (polské 
a české), ČČK a OO Policie ČR v Horní Suché terénní cyklistický závod. Hlavním 
sponzorem je obec. V roce 2006 se zúčastnil rekordní počet závodníků a to 71, 
počínaje dětmi z MŠ až po 9. třídy ZŠ. 

- MS PZKO pořádala v roce 2006 Ples PZKO, Zabijačku a Wykopki, kulturní akce, na 
které jsou zváni všichni občané obce.  
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- Macierz Szkolna (Skupina Matice školské při ZŠ s polským vyučovacím jazykem), 
pořádal Školní ples a Zahradní slavnost. V roce 2006 se podílela i na podzimním 
lampionovém průvodu dětí, který organizovalo Sdružení rodičů ZŠ a MŠ (s českým 
vyučovacím jazykem). 

- Macierz Przedszkola (Skupina Matice školské při MŠ s polským vyučovacím jazykem) 
pořádá zahradní slavnost Dzień Taty – Ognisko poŜegnalne, Karneval, Dzień Dziadka 
 i Babci, Dzień Matki a Mikulášskou zábavu.  

- Harcerstwo Polskie v Republice Czeskiej je organizace zaměřená na děti a mládež. Pořádá 
výlety za poznáním, soutěže a hry. Je to obdobná organizace jako Skaut - Junák. 

CHODOV  
V rámci komunitního plánování sociálních služeb město spolupracuje s občanským sdružením 
Khamoro Chodov, které poskytuje sociální služby především občanům romské národnosti). 
Též se aktivně zapojilo do akce pořádané pracovní skupinou komunitního plánování 
Prezentace sociálních služeb, která byla určená především široké veřejnosti. Konkrétně jde 
o úklid a čištění pozemků města (zalesněné plochy, zatravněné plochy apod.). Tyto provedené 
práce jsou občanskému sdružení zaplaceny (v roce 2006 uhradilo město 20 214,- Kč).  

KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU  
Zastupitelstvo obce si dalo podmínku, že všechny výbory a komise musí vykázat za rok 
nejméně čtyři úspěšné akce. Výbor se nejen scházel na pravidelných schůzkách, zapojoval se 
i do činností, kterých se zúčastnili občané z menšin. Pomáhali řešit problémy ve škole, 
spolupracovali se sociálními pracovnicemi při vyřizování dávek, Zajišťovali vedení kroužků, 
například sestavili družstvo mladých hasičů a v uniformách důstojně zastupovali na soutěžích. 
Obec má hudební skupinu, která vystupuje na akcích pořádaných v obci. Zmíněné dobré 
výsledky ve využívání předškolní a školní činnosti se jeví jako důvod, proč se obce netýká 
problém neznalosti jazyka. Spolupráce občanů s Romy je na takové úrovni, že obec často 
opakované problémy o nutnosti integrace považuje za problém, který je třeba jen hlídat, aby 
opět nevznikl. Velmi dobrá byla spolupráce se školou pedagogickými pracovnicemi. Bez této 
spolupráce by se výsledky nedostavily. 

MIKULÁŠOVICE 
Proběhla informační kampaň o možnosti národnostních menšin obracet se se svými problémy, 
požadavky a návrhy na výbor či na oddělení vnitřních věcí a sociální péče městského úřadu. 

MOSTY U JABLUNKOVA  
Setkání občanů Mostů u Jablunkova a Svrčinovce - tradiční Gorolski bal. 

NEJDEK  
Ve městě velmi dobře pracuje spolek německé menšiny.31) Pořádá pro své členy různé 
společenské akce. Zapojuje se i do akcí ve městě. 

NÝDEK 
Na základě žádosti místní skupiny PZKO doporučil výbor zastupitelstvu obce ke schválení 
program zavádění dvojjazyčných nápisů v obci. 

ORLOVÁ 
Funkce romského poradce v obci znamená i pro romskou komunitu jistou pomoc při 
organizování akcí pro děti, pomoc při organizování volnočasových aktivit pro děti školního 

                                                 
31) Slovenská menšina, nejpočetnější ve městě, není zde samostatně organizována. 
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věku a mládež ve spolupráci s občanským sdružením Krok za krokem. Další příklady: soutěž 
ve zpěvu pro děti z místních základních škol Romská píseň; sjezd na igelitových pytlích; 
výlety do hor; návštěva multikina v Ostravě pro děti z problematických rodin; jež jsou 
kontinuálně sledovány; návštěva ZOO Ostrava apod. 

PRAHA 5 
V roce 2006 se velmi dobře rozvíjela spolupráce s občanskými sdruženími např. Romano 
Dives, Athinganoi, Poradna pro uprchlíky, ČHV a Člověk v tísni o.p.s. Velmi dobrá je 
spolupráce se školami s větším počtem dětí z národnostních menšin, např. ZŠ Grafická, 
1. Slovanská mateřská škola. MČ v rámci svých aktivit v práci s etnickými uskupeními 
pořádala různé kulturní a vzdělávací akce, např. ples, různé akce pro děti: návštěvy, výlety, 
tábor. Byla poskytována pomoc dětem při výběru povolání nebo dalšího vzdělávání. V rámci 
spolupráce bylo poskytováno poradenství v oblasti sociální, bytové a zaměstnanosti, např. 
zaměstnávání romských asistentů.  

SKALNÁ  
Přestože obec neustavila výbor, je tradičně velice dobrá spolupráce s Kulturním sdružením 
občanů německé národnosti (místní svaz města Skalná), které se velice aktivně podílí na 
společenském dění ve městě. Sdružení každoročně pořádá tradiční akce, jako je např. Den 
matek, Skalenské posvícení, vánoční besídku, adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele 
apod. Dále město spolupracuje s občanským sdružením Čechů z banátských Karpat, které zde 
právě v roce 2006 uspořádalo celorepublikové setkání, kde jednou z nejzajímavějších akcí 
byla ukázka tradičních řemesel jako mlácení obilí cepem, tlučení krup, ruční řezání dřevěných 
hranolů, pletení nůší a košíků apod. Nedílnou součástí setkání bylo i folklorní vystoupení 
a tradiční mše svatá. Setkání se zúčastnilo přes 600 osob z celé České republiky. 

STARÁ VES 
Výbor se zaměřuje spíše na organizování společenských akcí. Příkladem je Den slovenské 
kuchyně v termínu letních prázdnin, při němž příslušníci slovenské menšiny připraví typická 
slovenská jídla a pozvou na ně celou vesnici. Obec akci finančně podporuje a poskytuje pro ni 
zdarma prostory. Výbor také dohlíží na to, aby byl dodržován zákon v tom smyslu, že např. 
volební informace jsou zveřejňovány dvojjazyčně. 

STONAVA  
Zejména je rozšířená kulturní činnost. Pěvecký sbor, který zpívá rovněž polské písně se schází 
pravidelně v Domě PZKO ve Stonavě. Jsou realizovány různé kulturní akce v polštině. 

TŘANOVICE  
Zástupci všech složek obyvatelstva v obci, tedy i národnostních menšin (PZKO), byli zváni 
k řešení společných problémů. 

VEJPRTY 
Jako takový příklad v roce 2006 můžeme uvést spolupráci Městského úřadu s občanským 
sdružením Amaro Suno, dále např. řešení konkrétních problémů s terénní sociální pracovnicí. 

3b) problémy v roce 2006: 

DOLNÍ LOMNÁ 
Problémem jsou omezené finanční prostředky pro podporu kulturního života v obci.  
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KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU  
V regionu došlo k nastěhování rodin ze Vsetína (např. obec Vidnava), starosta si není jist, zda 
udělali vše potřebné k odstranění těchto „podvodů“ měst na obce, které se za mnohem menší 
rozpočet na občana v porovnání s rozpočtem měst budou tímto problémem muset zabývat. 
Velký problém je využívání motorového vozidla k jízdě bez oprávnění. Jsou případy trestů 
peněžitých, odpracování hodin, jsou však též podmíněné tresty a následně výkon trestu ve 
věznicích. Existují různé programy podpory osob. Není již přepych používat vozidlo k návštěvám 
lékaře, úřadů, na nákupy atd. Proč například není program zvýšeného počtu hodin v autoškolách, 
ne zdražení, ale naopak příspěvek na úhradu, a tím se spousta případu porušování zákona sníží. 
Problémy v obcích činí poukazování na pomoc těmto lidem (Romům). Není nutné ji zatajovat, od 
pomoci ustoupit. Řekne-li se o pomoci, musí být podáno vysvětlení, musí být zdůrazněno, že jde 
o pomoc i jiným. Není-li tato informace, rád ji nahradí někdo jiný, ale svou formou. 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
Ve městě je zřízeno Komunitní centrum Bez rozdílu. Měla by se zde rozvíjet hlavně činnost 
pro děti, která je ale ovlivněna nedostatkem financí. Problémy romské menšiny v roce 2006 
jsou stejné jako v minulých letech (nezaměstnanost, přestupkové a trestné činy, dluhy vůči 
městu). 

ORLOVÁ 
Problematika minoritních skupin a rasismu. Skupina příznivců Národního odporu se snažila 
koncem roku 2005 a začátkem roku 2006 vstoupit do podvědomí lidí přes média s tvrzením, 
že zde musí nastolit pořádek a řád. 

PRAHA 5 
V roce 2006 byla problémová v rámci národnostních menšin hlavně otázka bytová, 
nezaměstnanost a problém s drogami.  

STARÁ VES 
Mladí příslušníci rodin již ani jazyk svých předků neovládají. Ani původní dosud žijící 
přistěhovalci již nehovoří čistou slovenštinou. 

VEJPRTY 
Problémy v roce 2006 jsou v navazování sociálních kontaktů, ve zlepšování přístupu ke 
vzdělávání, ve finančních otázkách - týkajících se půjčování peněz, efektivní využívání 
volnočasových aktivit dětí a další. 

VINTÍŘOV 
Problémy byly pouze s některými jednotlivci a pokud se nedaly řešit domluvou, byly řešeny 
i městskou a státní policií. 

4. Jakým způsobem obec finančně podporovala v roce 2006 organizace / aktivity 
národnostních menšin (prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci 
jiných dotačních programů, ad hoc podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)? 

Obce se prostředky ze svých rozpočtů aktivně podílejí životě národnostních menšin. Nejčastěji se 
jedná o jednorázové neinvestiční dotace na činnost národnostně menšinových organizací, např. 
kulturní (folklór) a sportovní aktivity, nebo jednotlivé akce (festivaly, slavnosti atd.). Dotace se 
obvykle pohybují v řádech desítek tisíc Kč, výjimečně přesahující 100 tis. Kč. V několika 
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případech šlo i o relativně značnou sumu ve formě investiční dotace, např. opravy budov (nejvyšší 
dotace přesahovala 1 300 tis. Kč v Dolní Lomné). Výší příspěvků i počtem schválených projektů 
opět vedly obce s polskou menšinou na Těšínsku, nicméně bylo podpořeno množství projektů pro 
potřeby romské menšiny (např. na její volnočasové aktivity). Podrobné údaje jsou uvedeny 
v příloze 13. 

5.  Zabýval se výbor či zastupitelstvo otázkou provádění Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků? Konkretizujte, prosím.32) 

ALBRECHTICE 

Výbor se na svých zasedáních zabýval otázkou provádění Charty, a to v oblasti uvádění do 
praxe dvojjazyčných nápisů na veřejných budovách a orientačních ukazatelů v obci (jsou již 
zavedeny). Rovněž tak se výbor zabýval umístěním tabulí Obec v jazyce národnosti menšiny 
dle vyhlášky č. 507/2006 Sb. bod 13. značky IS12c a IS12d. 

BOCANOVICE 
Otázkou provádění Charty se výbor v roce 2006 nezabýval. Požadavky na provádění Charty 
v roce 2007 se výbor v současné době zabývá a odhad finančních výdajů bude pravděpodobně 
znám v polovině dubna 2007. 

BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA 
Výbor se otázkou naplňování Charty nezabýval, nebylo to ani nutno, protože v městské části 
majoritní národnostní menšinou jsou Moravané, hovořící jazykem českým. 

BYSTŘICE 
Výbor a Zastupitelstvo obce neprojednávaly otázku provádění Charty, neboť označení 
veřejných budov v polském jazyce je dlouhodobě realizováno, Obec má personální zajištění 
překladů žádostí v polském jazyce, zajišťujeme překlady oznámení o konání Zastupitelstva 
obce, obecní televizní vysílání zpracovává celoročně reportáže o akcích pořádaných 
národnostními menšinami, vydané propagační materiály o obci jsou vydávány i v polské 
jazyce, o obci byl natočen film, který je rovněž v polském jazyce, uvítací tabule obce je 
dvojjazyčná. 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Otázkou provádění Charty se výbor opakovaně zabýval, a to zejména v návaznosti na § 29 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (ve městě již došlo 
k naplnění podmínek pro zavedení dvojjazyčných nápisů, a to v celém rozsahu dle cit. zák. 
ustanovení). 

DOLNÍ LOMNÁ 
Výbor v minulosti projednal své připomínky ohledně Charty ve smyslu akceptace 
a požadavků národnostní menšiny. Přeje si, aby urychleně došlo k její ratifikaci.33) Do 
otevřených otázek v oblasti národnostně menšinové politiky navrhuje vědecky zpracovat 
vývoj národnostní struktury Těšínského Slezska. 
                                                 
32) Obce či města, ve kterých se výbor otázkou Charty nezabýval: Bukovec, Cheb, Jiříkov, Josefov, Kraslice, 
Kravaře, Královec, Malá Štáhle, Mikulášovice, Nejdek, Orlová, Písek, Roudno, Skalná, Smilovice, Stará Ves, 
Vejprty, Vělopolí, Vlčice, Zlaté Hory. 
33) Dne 15. listopadu 2006 uložila ČR u generálního tajemníka Rady Evropy ratifikační listinu k Chartě a ta 
vstoupila v platnost dne 1. března 2007. 



 
 

75 

Dne 17. ledna 2007 na schůzi výboru pro národnostní menšiny byla projednávána žádost 
Místní skupiny PZKO o zavedení v Dolní Lomné názvů a označení v polském jazyce, např. 
vjezdové, tabule, knihovny, ukazatelů a směrovek v obci. Dále výbor doporučil oslovit 
v tomto smyslu subjekty jako policii, poštu a ostatní poskytovatele veřejných služeb. 
Dvojjazyčné nápisy jsou na budově Obecní úřad a na kancelářích. 

DOLNÍ POUSTEVNA 
Otázkou provádění Charty se zastupitelstvo zabývalo, výsledkem je projekt Němčina – odborný 
kurs pro občany, který proběhne v roce 2007 a bude zčásti dotován z fondů Evropské unie. 

HNOJNÍK 
Výbor se zabýval otázkou provádění Charty. 

HORNÍ SUCHÁ 
Na zasedání Zastupitelstva dne 18. října 2006 byl konkretizován záměr zavedení 
dvojjazyčných nápisů ve smyslu Charty, a to dle požadavku MS PZKO doporučeného 
výborem.  

HRÁDEK 
Výbor se zabýval Chartou, zatím nebylo zapotřebí tlumočení z polského do českého jazyka. 

CHOTĚBUZ 
Výbor se zabýval otázkou provádění Charty. Rozdělil zavádění dvojjazyčných místních názvů 
do dvou etap, podle finančních možností. Výbor prozatím nebyl schopen odhadnout finanční 
výdaje spojené s jejím prováděním v roce 2007. Výbor ale konstatoval, že ze strany vlády 
není žádná informace a osvěta k občanům ohledně financování, realizaci a provádění Charty 
v praxi. Předešlo by se tím zbytečným lidským vášním a emocím.34) 

KOMORNÍ LHOTKA 
Výbor se zabýval otázkou provádění Charty, přičemž tlumočení a překlad písemných žádostí 
nebylo nutné, užívání místních názvů a názvů veřejných budov v polském jazyce ve smyslu 
či. 10 odst. 2 g) Charty bylo projednáváno na schůzi výboru (veřejné budovy jsou označeny 
v polském jazyce, budova obecního úřadu, mateřské školy (przedszkola), na obecním úřadě 
jsou informace sdělovány i v polském jazyce), ulice v obci nejsou a tabule s názvem obce při 
vjezdu do obce nejsou v polském jazyce požadovány (jak bylo sděleno zástupcem Místního 
kola PZKO v Komorní Lhotce). 

MĚROVICE NAD HANOU 
Zastupitelstvo obce ani výbor se nezabýval otázkou Charty, z důvodu, kdy každý občan má 
možnost si vybrat žití v té či jiné obci, v tom či onom státě a přizpůsobit se zákonům státu, ve 
kterém se rozhodne žít. Štědrostí sociálních podpor občanům hlásících se k jiné národnostní 
menšině ze státního rozpočtu, jsou spíše diskriminováni občané hlásící se k české národnosti.35) 

MOSTY U JABLUNKOVA  
Členové výboru byli seznámeni s Chartou. Jejím prováděním v obci se budou zabývat po 
obdržení konkrétního návrhu zástupců místních polských organizací. 

                                                 
34) Pozn. předkl.: Sekretariát Rady vydal v červnu 2006 - za účelem prevence nedorozumění - publikaci Charta – 
Co bychom měli vědět? (Informační text orgánům veřejné správy k Evropské chartě regionálních či menšinových 
jazyků s ohledem na její uplatnění v praxi). O ní mj. pojednává oddíl 2.2. této Zprávy. Publikaci rozeslal do 
všech obcí Těšínského Slezska, v nichž byl ustanoven Výbor. 
35) Pozn. předkl. - z textu vyvěrá zjednodušený (až nebezpečný) pohled na národnostně menšinovou politiku. 
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NÁVSÍ 
Výbor i zastupitelstvo se otázkou provádění Charty zabývaly jen v nezbytně nutné míře, 
týkající se užívání místních názvů a názvů veřejných budov v polském jazyce ve smyslu či. 
10 odst. 2g) Charty. Dvojjazyčné značení má budova obecního úřadu (Urzad Gminny) 
a místního stavebního úřadu (Urzad Budowlany), dvojjazyčně je označena i úřední deska 
(Tablica Urzadowa). Informační občasník Návsíčko, který vydává pro občany obce Obecní 
úřad Návsí, přináší některé informace a články rovněž v polském jazyce. Značení ulic 
v polském jazyce v Návsí dosud neproběhlo.  
Tlumočení a překlady písemných žádostí v polském jazyce do českého jsou v praxi velice vzácné, 
nicméně obec je schopna na tyto potřeby svých polsky mluvících občanů včas a kompetentně 
reagovat. Mezi zaměstnanci obecního úřadu je velmi rozšířena přinejmenším pasivní znalost 
polštiny, a tak běžný styk s občany v tomto směru nepřináší téměř žádné problémy. 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
Otázkou provádění Charty se výbor ani zastupitelstvo nezabývaly. Komunitní centrum Bez 
rozdílu se snažilo získat prostředky na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, 
avšak bezúspěšně. 

NÝDEK 
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 13. října 2006 program užívání 
dvojjazyčných místních názvů a názvů veřejných budov, přičemž stanovilo následující 
prioritní pořadí zavádění dvojjazyčných nápisů:  

Tabule při vjezdu do obce Nýdek - Nydek 
Obecní úřad v Nýdku Urząd Gminy Nydek 

Stavební úřad Urząd Budowlany 
Matrika Urząd Stanu Cywilnego 

Knihovna Biblioteka 

PÍSEČNÁ 
Výbor se zabýval návrhem místního PZKO o zřízení dvojjazyčných nápisů na veřejných 
prostranstvích a budovách. Tento podnět schválil a předložil zastupitelstvu k projednání. Bylo 
provedeno označení obecního úřadu též v jazyce polském. 

PRAHA 5 
V roce 2006 MČ Praha 5 v rámci Charty podporovala výuku menšinových jazyků v ZŠ Grafická. 36) 

ROPICE 
Výbor se Chartou zabýval. V horizontu příštích dvou let chce obec za pomoci dotací z EU 
dokončit značení místních části obce v polském jazyce. 

STONAVA  
Výbor, popř. zastupitelstvo obce v tomto období neřešil otázku provádění Charty. 
Problematika dvoujazyčných nápisů byla již v minulosti vyřešena a to při označení budov, 
institucí, rovněž tak i při stanovení informačního systému v obci. 
Realizace čl. 10 odst. 1a je v konkrétní rovině vyřešena a to tak, že prakticky všichni 
zaměstnanci OÚ ovládají menšinový jazyk a občané se bez problémů v tomto jazyce 
dorozumívají na úřadě. 
Stejně tak je realizován čl. 10 odst. 2g, tj. užívání místních názvů v menšinovém jazyce (např. 
historická památka Švédský kopec, kulturní památka kostel sv. Maří Magdalény). 

                                                 
36) Pozn. předkl.: jde o zjevné nedorozumění, není navíc vysvětleno, jak se finanční podpora na Chartu vázala. 
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TĚRLICKO 
Problematika polských označení veřejných míst se připravuje. Toto začíná řešit 
prostřednictvím výboru zastupitelstvo. Je to záležitost dlouhodobá a musí se pořádně 
připravit, aby byla přijatelná pro všechny obyvatele obce. 

TŘANOVICE  
Otázkou provádění Charty se výbor zabýval v oblasti označení veřejných budov a prostranství. 

TŘINEC 
Členové výboru ve volebním období 2002-2006 nevznesli žádné stanovisko k připravované 
ratifikaci Charty. Nově na podzim roku 2006 zvolený výbor doposud věc užívání místních 
názvů a názvů veřejných budov v polském jazyce neprojednával. 

VENDRYNĚ 
Ratifikace Charty je jen potvrzením činnosti, která již zcela přirozeně v obci funguje. Výbor 
připravil a zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. února 2007 odhlasovalo doplnění 
dvojjazyčných nápisů v obci. Náklady se budou pohybovat mezi 50 až 60 tis. Kč. 

VINTÍŘOV 
Kromě záležitostí voleb, kde byla v plné míře respektována litera zákona. 

Shrnutí 

Ad 1) Existují obce, které výbory nezřídily, ačkoliv počet příslušníků národnostních menšin 
přesahuje hodnotu 10%. Pro toto rozhodnutí tyto obce uvádějí namnoze důvod, že o zřízení 
výboru nebyl zájem. Zastupitelstvo zveřejnilo na úřední desce úmysl výbor zřídit a výzvu 
občanům, kteří mají o činnost v něm zájem. V těchto obcích nejsou příslušníci národnostních 
menšin organizováni do občanských sdružení, či jiných forem nestátních neziskových 
organizací. Zastupitelstva v těchto obcích považují zřízení výboru za naplnění litery zákona, 
jež nemá faktický význam. Podobnou situaci ilustrují obce, které výbor zřídily, ale ten 
nevyvíjí takřka žádnou činnost (např. Hodov). Malé obce, které mají do 200 obyvatel, 
nezřídily výbory, protože příslušníci národnostních menšin (nejčastěji slovenské či německé) 
jsou v malém počtu a neprojevují zatím o zřízení výboru zájem. Mezi obce, které nezřídily 
výbor pro národnostní menšiny, patří i takové, u nichž hranice 10% příslušníků národnostních 
menšin byla dosažena pouze zahrnutím vietnamské komunity mezi tyto příslušníky, což je 
zavádějící. Většinou jde o cizince, tedy o osoby bez statutu státního občanství ČR (tato 
skutečnost vyplývá ze srovnání údajů o cizincích a příslušnících národnostních menšin 
z censu 2001). Podobně tak je to i s obcemi, v nichž se určitý počet osob přihlásil k moravské 
resp. slezské národnostní menšině, jež nejsou zahrnuty z již dříve diskutovaných důvodů mezi 
tyto menšiny. Poněkud zvláštní situace je v případě několika obcí, jež sdělují, že výbor 
nezřídily, protože zde nejsou žádné národnostní menšiny, ačkoliv skutečnost je jiná. 
Nejčastěji jde o obce s příslušníky slovenské a německé menšiny (o počtu nad 10%), kteří 
nemají potřebu, či naopak mají obavu deklarovat se navenek jako národnostní komunita.37) 
Posledním příkladem jsou obce, které z nejrůznějších důvodů výbor zřídily, ačkoliv formální 
požadavky na jeho ustanovení nejsou splněny (např. Roudno, okr. Bruntál). Za zmínku též 
stojí skutečnost, že zvláště v některých obcích Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje 
má vietnamská komunita významný podíl na obyvatelstvu (např. v Perninku 25%, Horní 

                                                 
37) Takovým případem je např. obec Bohdalovice (okres Český Krumlov), Dolní Nivy (okr. Sokolov). 
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Blatné 22%, Hřensku 17%, Železné Rudě a Rozvadově 12%, Moldavě 11%, Abertamech 
a Hošťce 10%). V žádné ze jmenovaných obcí nejsou výbory zřízeny. 

Ad 2) Drtivá většina obcí nemá komunitní plán a s tímto pojmem vůbec nepracuje. Na druhou 
stranu obce, které plán připravily, do něj problematiku národnostních menšin často 
zakomponovaly. Jedná se zejména o její sociální dimenzi (Romové v sociálně vyloučených 
lokalitách apod.), která daleko přesahuje národnostně menšinovou problematiku. Kulturní 
dimenze národnostně menšinového života (např. jazyk, folklor) se v komunitních plánech 
objevuje jen okrajově. 

Ad 3) Spolupráce výborů s menšinami probíhala v zásadě dobře, především v obcích 
s polskou menšinou na Těšínsku, kde jsou členové výborů často personálně propojeni 
s polskými menšinovými organizacemi (zejména PZKO). V několika obcích 
v severozápadním pohraničí probíhá spolupráce s organizacemi německé menšiny, do které 
však byly zahrnuty i organizace nedefinované národnostně, ale zabývající se problematikou 
německé menšiny v českých zemích. V několika obcích dochází ke spolupráci s romskými 
organizacemi, kde ovšem tato naráží na problém jejich nepravidelné a často jen formální 
činnosti. Spolupráce s ostatními menšinami je spíše výjimečná. Lze také vidět vícevektorovou 
spolupráci v obcích s aktivnějšími výbory a příslušníky menšin (např. s polskou, romskou a 
řeckou menšinou v Třinci). V některých obcích se teprve znovu konstituuje spolupráce 
s menšinami po změnách v obecních zastupitelstvech a její rozsah doposud nebylo lze 
odhadnout. Několik obcí také odůvodňovalo neprobíhající spolupráci absencí „národnostních 
problémů“.  

Ad 3a) Dobrá praxe se projevuje zejména v pořádání folklorních aktivit v divadelní, hudební 
i taneční podobě. Mezi jejich organizátory opět dominují polská sdružení s dlouholetou tradicí 
v této oblasti (historicky přesahující působení v roli „menšinových“ spolků). Relativně aktivní 
jsou však na tomto poli i Romové. Několik romských organizací spolupracuje také v sociální, 
vzdělávací a volnočasové oblasti, i když tento sektor je převážně závislý na aktivitách silných 
a zavedených NNO. Proběhly také úspěšné informační kampaně, zaměřené nejen na romskou 
problematiku, ale i na implementaci Charty v oblastech s polskou menšinou.  

Ad 3b) V této otázce se často spojovala menšinová problematika se sociální a nebylo možno jí 
jednoznačně odlišit. Ze zřetelně menšinové oblasti – vyjadřování své národnostní identity 
formou spolkového života a kulturních aktivit – lze zmínit stížnosti na nedostatek financí pro 
tyto aktivity. Ostatní problémy se týkaly neutěšeného socio-ekonomického postavení 
a kriminality, spojované do větší či menší míry s romskou komunitou. Nelze však jednoznačně 
tvrdit, že se jedná o příslušníky národnostní menšiny. Tito se za ní nemusí považovat, vzhledem 
k často velice širokému vymezení „Romů“ představiteli daných obcí. Navíc zde mohou být 
snadno začleněny do „menšinové“ otázky problémy způsobené příslušníky většinové populace. 
Vzhledem k naší pracovní definici Romů (viz Úvod) si však i na tyto obtíže zde dovolujeme 
upozornit. Zaznamenány byly také ojedinělé projevy rasismu zaměřené na obyvatele romského 
původu, což je nejpalčivější problém situace národnostních menšin v ČR. Opět však lze tyto 
incidenty z právního hlediska sensu stricto hodnotit jako národnostně menšinové jen omezeně, 
jelikož iniciátoři konfliktu postupují dle vlastní, obvykle primitivně rasistické (dle vnějších 
fyzických znaků), definice nereflektující subjektivní identitu obětí. 

Ad 5) Výbory se Chartou často zabývaly. Je však zřetelná nejistota a neurčitost očekávání 
vzhledem k tomu, že Charta je nový dokument, kterým v roce 2006 ještě ČR nebyla vázána 
a se kterým obecní úřady nemají zkušenosti. Zároveň jsou však přijatá ustanovení Charty 
obsažena v již platných zákonech a mnohé z nich již běžnou praxí. Konkrétnější zhodnocení 
Charty lze tedy čekat spíše v roce 2007, kdy bude Charta implementována. Stejně tak lze 
očekávat reálnější posouzení potřeb a z nich vyplývajících nákladů až v roce implementace.  
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4.2. Statutární města 

1.  Byl v roce 2006 (před i po komunálních volbách) v působnosti statutárního města 
ustanoven výbor pro národnostní menšiny (rada / jiný orgán / koordinátor), jakou 
agendu konkrétně vyřizoval?  

BRNO 
Výbor byl ustanoven při zastupitelstvu na podzim roku 2001. I po komunálních volbách 
v závěru roku 2006 pokračuje výbor v činnosti ve složení: dvě zastupitelky města Brna a tři 
zástupci národnostních menšin. Předsedkyní byla zvolena PhDr. Kateřina Dubská, 
místopředsedkyní je Mgr. Zdeňka Tůmová. Zástupci menšin jsou PhDr. Roman Madecki, 
PhD., (POLONUS-Polský klub), Gerda Skalníková (Brněnské sdružení občanů německé 
národnosti ČR), Miroslav Zima (Drom-romské středisko). Tajemníkem výboru je PhDr. 
Miloš Vraspír - poradce pro národnostní menšiny z Odboru sociální péče Magistrátu. 
Výbor se pravidelně scházel dle plánu činnosti, zabýval se dotačním řízením (žádostmi 
organizací národnostních menšin a organizací spolupracujících s etniky), zpracoval návrhy na 
rozdělení dotací z rozpočtu města Brna pro jednání Rady města Brna. Zástupci výboru se 
zúčastňovali i různých seminářů, zejména zaměřených na romskou komunitu – např. v únoru 
to byla akce Problematika vyloučených romských komunit v městě Brně. Vzájemná 
informovanost pokračovala i mezi výborem a Radou pro národnostní menšiny 
Jihomoravského kraje (účast členů výboru na zasedáních této Rady a naopak).  

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Výbor nebyl zastupitelstvem statutárního města České Budějovice zřízen. Od roku 2005 je 
jím však zřízena funkce romského koordinátora. Je obsazeno sociálním pracovníkem s VŠ 
vzděláním humanitního směru; do základní pracovní agendy patří sociální a zdravotně 
sociální poradenství, prosazování oprávněných práv a zájmů příslušníků romského etnika, 
doprovázení a asistence při vyřizování záležitostí jeho příslušníků na úřadech, školách 
a dalších institucích. Nejvíce řešenými oblastmi je bytová, pracovně právní problematika nebo 
oblast rodinných financí, spotřebních úvěrů a exekuce. 

DĚČÍN 
Město zřídilo funkci koordinátora péče o občany společensky nepřizpůsobené, který má ve 
své pracovní náplni mj. i práci s národnostními menšinami. Stěžejní částí agendy byla práce 
s romskými občany. 

FRÝDEK-M ÍSTEK 
Ne. 

HAVÍŘOV 
K dnešnímu dni nebyl ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zřízen výbor pro národnostní menšiny. 
Od 1. ledna 2004 byla na Magistrátu zřízena funkce poradce pro národnostní menšiny, jehož 
úkolem je vyřizování agendy práv příslušníků národnostních menšin, sledování národnostních 
menšin, spolupráce se školami, které navštěvují děti národnostních menšin, poskytování 
informací o vyřizování úředních záležitostí na správních úřadech apod. Tento poradce úzce 
spolupracuje s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje – poradcem pro národnostní 
menšiny (romským poradcem). 
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HRADEC KRÁLOVÉ 
Při Magistrátu města byla dne 15. března 2003 ustavena Komise pro integraci národnostních 
menšin, která řešila aktuální problémy ve městě a okolí, byla zaměřena na kvalitní spolupráci 
a informovanost všech institucí, se kterými spolupracovala v průběhu celého roku. Spolupráce 
byla navázána i s romskými a pro-romskými sdruženími a organizacemi. 
Dále na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, působí od roku 2003 koordinátor etnické 
a národnostní problematiky, dva terénní pracovníci a od roku 2006 je poskytována metodická 
podpora pro dva zdravotně sociální pomocníky z organizace DROM, romské středisko. 
Terénní práce je realizována v rámci programu Podpora terénní práce z finančních prostředků 
státního rozpočtu České republiky poskytovaných Úřadem vlády ČR již od roku 2003, za 
spoluúčasti města. 

CHOMUTOV 
Výbor byl po komunálních volbách na podzim roku 2006 ustanoven usnesením zastupitelstva 
č. 062/06-N z 11. prosince 2006. Složení: čtyři zastupitelé, zástupce německé, romské, ukrajinské 
a vietnamské menšiny, pracovník magistrátu (terénní pracovník) a zástupce veřejnosti. 

JIHLAVA  
Výbor, ani jiný poradní orgán pro národnostní menšiny nebyl v roce 2006 ustanoven. Tohoto 
opatření, vzhledem k poměrně malému početnímu zastoupení příslušníků národnostních 
menšin žijícím ve městě a jejich celkem bezproblémovému soužití, nebylo třeba. 

KARLOVY VARY 
Výbor pro národnostní menšiny v působnosti města Karlovy Vary v roce 2006 ustaven nebyl. 

KARVINÁ  
Výbor byl zřízen na základě usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města, 2. prosince 2000. 
V roce 2006 pracoval v šestičlenném složení, s pěti zástupci národnostních menšin (polské, 
romské, řecké, slovenské). Schází se jednou v měsíci, činnost vyvíjí dle plánu práce 
schváleného zastupitelstvem města. Spolupracuje při řešení problémů jednotlivých 
národnostních menšin. Podporuje rozvoj informovanosti a činnosti, které směřují ke snižování 
konfliktů mezi majoritou a minoritou. 

KLADNO 
Vzhledem k tomu, že ve městě, podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, procento občanů hlásících se k jiné než české národnosti nedosahuje určené výše, 
nebyl zde zřízen výbor pro národnostní menšiny. Na základě ústavního pořádku ČR není 
možné s občany, pokud se nehlásí k jiné např. romské národnosti jednat jako s občany 
národnostní menšiny. Zjišťování, kdo patří k jiné národnostní menšině, např. romské, vede 
podle města k rasistickému způsobu uvažování. Ve městě a jeho spádových obcích se dle 
statistických údajů např. k romské národnosti hlásí 475 občanů.  
Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví působí jeden pracovník jako poradce pro 
národnostní menšiny, který se zabývá přímou sociální prací s romskou komunitou, a to 
především jako terénní pracovník. 

LIBEREC 
V období před komunálními volbami Rada města Liberec zřídila usnesením č. 346/03 Komisi 
pro národnostní menšiny a jmenovala nové členy. Ve starém složení fungovala komise od 
roku 1999. Komise měla 9 členů, jejím tajemníkem byl jmenován koordinátor pro Romské 
komunitní centrum a romský poradce. Jednání komise se účastní celá řada hostů jiných 
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národností. V komisi jsou zástupci židovské obce, zástupci německé, ukrajinské, romské 
národnosti a další.  
Komise se scházela zhruba jednou měsíčně, činnost vyvíjela dle rámcového plánu 
schváleného na kalendářní rok. Ve spolupráci s oddělením prevence a sociálních věcí komise 
každoročně pořádala kulturní akci národnostních menšin nazvanou Žijeme tady. V roce 2006 
proběhl již VI. ročník. Aktivity národnostních menšin jsou prezentovány ve Zpravodaji 
liberecké radnice ve stejnojmenné rubrice.  
Ustanovení nových komisí a výborů proběhne v druhé polovině února 2007. 

MLADÁ BOLESLAV 
V roce 2006 se sešel Poradní sbor primátora města Mladá Boleslav pro národnostní menšiny 
pouze jednou (v srpnu 2006), protože od dubna 2006 začaly vyvíjet činnost pracovní skupiny 
pro přípravu zpracování návrhu Komunitního plánu sociálních služeb Statutárního města 
Mladá Boleslav (pracovní skupina IV. - Osoby a rodiny v krizi, ohrožení závislostmi, 
národnostní menšiny). Na této schůzce Poradního sboru byla projednávána problematika 
spojená s možným prodejem domu v Havlíčkově ul. č.887 a obavami obyvatel, zda nehrozí 
výpovědi a dále potřeba nových nebytových prostor pro občanské sdružení Jekhetani Luma - 
Společný svět. 

MOST 
V předešlém volebním období pracovala na Magistrátu města, jako poradní orgán Rady 
města, komise pro otázky národnostních menšin, která byla schválena dne 20. února 2003. 
Vzhledem ke složité povolební situaci, byla dne 1. února 2007 na základě usnesení Rady 
města ustavena dvanáctičlenná komise národnostních menšin s účastí zástupců maďarské a 
židovské obce.  
V minulém volebním období byla komise pro otázky národnostních menšin jedenáctičlenná, 
ve složení 4 romští zástupci (jeden z občanského sdružení Dživas, dva ze Sdružení Romů 
města Mostu, jeden z Komunitního Centra Chanov) a zástupci politických stran. Další 
národnostní menšiny nebyly zastoupeny. Stálým hostem při jednání komise byl koordinátor 
národnostních menšin Magistrátu. 
Komise byla informována o činnosti Klubu národnostních menšin, jehož zřizovatelem je 
město Most, a o aktivitách romských sdružení. Důraz byl kladen i na podporu projektů a 
programů romské integrace, předcházení sociálního vyloučení. Komise byla seznamována s 
řešením záležitostí týkajících se azylantů, integrace cizinců a romské komunity, včetně 
koordinace práce čtyř terénních pracovníků a poznatků z prevence kriminality ve spolupráci 
s Městskou policií v Mostě a Policií ČR v Mostě. Velká pozornost byla věnována možnostem 
výběru strážníků městské policie z romské komunity. Tato záležitost je stále aktuální. 
Komise sledovala oblast vzdělávání - projekt resortu školství, mládeže a tělovýchovy 
Podpora romských žáků středních škol. Zajímala se o informace z problematiky terénních 
pracovníků v romské menšině, spojené především s občanským soužitím, občanstvím, 
programem na letní obdobím pro děti, které neodjely na prázdniny. 

OLOMOUC 
Vzhledem k výsledku sčítání lidu v roce 2001 nebyl v působnosti statutárního města 
Olomouce ustanoven výbor pro národnostní menšiny. Od 1. února 2003 doposud pracuje na 
Magistrátu města Olomouce poradkyně pro národnostní menšiny, která také plní úkoly 
napomáhající integraci příslušníků romské národnostní menšiny do většinové společnosti 
v příslušném správním obvodě. Jedná se o funkci kumulovanou s funkcí vedoucí oddělení 
sociálních kurátorů na odboru sociálních služeb a zdravotnictví. 
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OPAVA 
Ve městě nebyl Výbor ustanoven, agendu související s romskou problematikou řeší romský 
poradce. 

OSTRAVA 
V souladu s výsledky posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, kdy se k jiné 
národnosti než české hlásilo nejvíce obyvatel k národnosti slovenské – 3,5 % a moravské – 
2,3 %, nezřídilo zastupitelstvo města Ostravy výbor ani jiný orgán. 

PARDUBICE 
Nereagovaly. 

PLZEŇ 
I po komunálních volbách na podzim roku 2006 byla zřízena Komise pro integraci etnických 
menšin Rady města Plzně (KIEM RMP). Je složena ze zástupců institucí, zástupců etnických 
minorit a zainteresovaných odborníků. Členy komise mohou být i odborníci z příslušných 
zainteresovaných institucí, a to s hlasem poradním. Členy komise jmenuje a odvolává Rada 
města Plzně. Komise je ustanovena na základě dohody o spolupráci a dovoluje vyžadovat od 
jednotlivých členů komise plnění úkolů v okruhu jejich působnosti a provádět kontrolu plnění 
úkolů. 

Komise plní zejména tyto úkoly : 
a)  připravuje podklady pro realizaci jednotné koncepce města Plzně při řešení otázek 

zaměřených na jiné etnické menšiny,  
b)  soustřeďuje a vyhodnocuje dostupné informace o vývoji vzájemného soužití majority 

a všech minorit ve městě, soustřeďuje a vyhodnocuje informace o vývoji situace, 
koordinuje předávání těchto informací zainteresovaným složkám, předkládá návrhy Radě 
města Plzně k odstranění zjištěných nedostatků, 

c)  pracuje v součinnosti s Radou, Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity, Radou 
vlády pro lidská práva a s rozhodnutím ministrů a platným usnesením Vlády ČR. 

PŘEROV 
Od roku 2001 je v rámci organizační struktury ustanovena funkce pracovníka, který se zabývá 
agendou národnostních menšin. V minulém volebním období byl ustanoven Poradní sbor 
národnostních menšin, jehož cílem bylo přenášet specifické potřeby příslušníků minorit na 
představitele města a napomáhat jejich reálnému naplňování. Vzhledem k tomu, že členové 
nedocházeli na jednání, bylo jeho fungování po roce ukončeno. Město jako jedno z mála měst 
v ČR dalo příležitost příslušníkům romských komunit zapojit se aktivně do komisí Rady 
města Přerova. V průběhu volebního období byli z komisí pro neúčast na jednáních odvoláni. 

TEPLICE 
Nereagovaly. 

ÚSTÍ NAD LABEM 
Ve městě není v současné době zřízen výbor pro národnostní menšiny ve smyslu § 117 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), neboť na územním obvodu žije podle 
posledního dostupného sčítání lidu méně než 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než 
české, proto s ohledem na legislativní podmínky a možnosti, dále počet obyvatel hlásících se 
oficiálně k dané národnostní příslušnosti, není možné ze zákona vyžadovat zřízení výboru. 

Pracovní pozice asistenta primátora pro otázky menšin byla zřízena 3. března 2003. Byl 
zařazen do Kanceláře primátora a jeho přímým nadřízeným byla vedoucí kanceláře primátora. 
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Asistent plnil úkoly, které mu uložil vedoucí kanceláře nebo primátor města Ústí nad Labem. 
Při plnění úkolů v roce 2006 asistent spolupracoval s náměstky primátora, dále s vedoucími 
příslušných odborů a oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, úřadů městských obvodů, 
dalšími pracovníky městské a státní exekutivy a neziskových institucí. Prioritou při výkonu 
jeho funkce bylo snížení společenských bariér, nerovností a nespravedlnosti. Asistent 
reagoval na krize a akutní situace stejně jako na každodenní osobní a společenské problémy. 
Ve své práci se snaží využít širokého spektra palety dovedností, postupů a činností se 
zaměřením na člověka a jeho prostředí. 

Ve městě Ústí n.L. v rámci trvale udržitelných struktur komunitního plánování fungují již od 
roku 1997 v rámci definovaných cílových skupin koordinační skupiny. Vzhledem k tomu, že 
jednou z cílových skupin komunitního plánování jsou i etnické menšiny a skupiny, pracuje 
jedna z koordinačních skupin i v této oblasti. Jejími členy jsou představitelé uživatelů služeb 
(tzn. příslušníci etnických menšin a skupin), poskytovatelů služeb, participujících institucí 
a organizací a dalších zainteresovaných subjektů. Spolupráce s městem je tak velmi úzká, 
neboť město je koordinátorem procesu komunitního plánování prostřednictvím oddělení 
podpory nestátních sociálních služeb magistrátu. 

ZLÍN  
Výbor nebyl v roce 2006 ve Zlíně ustanoven, neboť počet občanů, hlásicích se k jiné 
národnostní menšině než české, nedosahoval dle posledního sčítání lidu 10 % (§ 117 odst. 3 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). 

2. Mělo statutární město v roce 2006 formulován komunitní plán, jestli ano, odkdy, jsou 
záležitosti národnostních menšin do něj zakomponovány, v případě, že ano, jak?  

BRNO 
Proces komunitního plánování sociálních služeb započal v roce 2004 proškolením triády 
(zadavatel, uživatel, poskytovatel). V roce 2005 byl podán projekt na SROP, grantové schéma 
Jihomoravského kraje, aby bylo zajištěno financování procesu. Rovněž v roce 2005 na jaře 
byla zaměstnána koordinátorka procesu a o několik měsíců později i její asistentka. Centrum 
komunitního plánování bylo slavnostně otevřeno v prostorách Staré radnice na ulici Mečová, 
odkud je proces koordinován a administrován.  
V březnu roku 2006 se konala Zahajovací konference k procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v městě Brně (dále plánu), které se zúčastnilo 220 zástupců poskytovatelů, 
uživatelů a zadavatelů sociálních služeb. Z jejich řad byly sestaveny pracovní skupiny, jednou 
z nich je i pracovní skupina s názvem Etnické menšiny. V současné době se pracuje na 
samotném plánu, jeho návrh bude vyhotoven v červnu. Problematika národnostních menšin 
(včetně romské) je zastoupena ve zmíněné pracovní skupině, jejíž výstupy budou nedílnou 
součástí celého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Brně. Plán práce v pracovní skupině 
Etnické menšiny je zpracován na jednotlivé měsíce I. pololetí roku 2007 s projednávanými 
prioritami (např. zaměstnanost a zaměstnávatelnost, vzdělávání, podporované bydlení, 
prevence sociálně patologických jevů) se zaměřením na inkluzi Romů v Brně. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
V roce 2006 je již třetím rokem realizován komunitní plán města v oblasti sociálních služeb 
na roky 2004 - 2008. Součástí komunitního plánu je zřízení místa romského koordinátora, 
finanční podpora nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby občanům 
města včetně podpory Romů, občanů společensky nepřizpůsobivých, cizinců, migrantů. 



 
 

84 

DĚČÍN 
Děčín se do procesu komunitního plánování zapojil již v roce 2004. V roce 2006 byl vydán 
1. komunitní plán sociálních služeb města Děčína 2006 - 2008; na jeho přípravě se podílely 
čtyři koordinační skupiny. Ve skupině drogově závislí a etnické menšiny pracuje zástupce 
romského sdružení Indigo, které nabízí svoji aktivitu v městské lokalitě s velkým zastoupením 
romského etnika - provozuje zde centrum dětí a mládeže Kamarád, kde zajišťuje řadu 
volnočasových aktivit pro romské děti a mládež. 

FRÝDEK-M ÍSTEK 
Město má schválený komunitní plán od prosince roku 2006. Součástí tohoto plánu je 
i kapitola Etnické menšiny, která se věnuje problémům převážně Romského etnika ve městě.  

HAVÍŘOV 
V roce 2005 byl formulován komunitní plán našeho města. Péče o národnostní menšiny zde 
není samostatně oddělena, ale je zapracována do všech oblastí. Populaci ve městě Havířově 
lze označit za národnostně homogenní, ačkoliv jsou zde zastoupené některé národnosti (např. 
slovenská, polská, slezská a další). Tyto skupiny nemají odlišný model sociálně-
demografického chování a toto se odráží i při využívání sociální péče a služeb. 

HRADEC KRÁLOVÉ 
Komise pro integraci národnostních menšin se od roku 2005 stala nedílnou součástí procesu 
komunitního plánování (aktuálně na webových stránkách www.hradeckralove.org, dokument 
Druhý plán sociálních a související služeb města Hradce Králové, pro období 2007-2009), 
a to vytvořením samostatné odborné pracovní skupiny v rámci komunitního plánování 
Cizinci, národnostní a etnické menšiny. Náplň práce této cílové skupiny je ve shodě s náplní 
práce Komise pro integraci národnostních menšin. 

CHOMUTOV 
Město má schválený komunitní plán od roku 2006, otázky národnostních menšin neřeší. Jsou v 
něm ale zahrnuta některá občanská sdružení, na tuto problematikou zaměřená (např. Novum). 

JIHLAVA  
Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) je v současné době ve fázi zpracovávání. Město 
Jihlava v roce 2005 uzavřelo smlouvu o partnerství v projektu KPSS s občanským sdružením 
Agora Central Europe. Komunitní plánování zapojuje všechny účastníky systému sociálních 
služeb (uživatele, poskytovatele, zadavatele) do jejich přípravy a uskutečňování, a zvyšuje tak 
podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování 
řídích a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci. 

KARLOVY VARY 
V Komunitním plánu města na období let 2006 - 2008 jsou v oblasti sociálních služeb 
národnostní menšiny zahrnuty do jedné ze 3 hlavních cílových skupin osoby se zvýšenými 
sociálními riziky, osoby v krizové situaci, etnické menšiny. 

KARVINÁ  
Město má od roku 2005 Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Karviné. 
V průběhu procesu komunitního plánování bylo vytvořeno pět pracovních skupin: Senioři, 
Zdravotně postižení, Děti, mládež, rodina, Lidé v obtížných životních situacích, Romská 
menšina. Záležitosti národnostních menšin do komunitního plánu zakomponovány nebyly. 
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KLADNO 
V lednu roku 2006 zahájilo Statutární město projekt Komunitní plánování sociálních služeb ve 
městě Kladně. Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny, z nichž jedna se zabývá občany 
a skupinami občanů ohrožených sociální exkluzí. Tato skupina si stanovila tyto priority:  
I.   Řešení bytové problematiky u sociálně vyloučených občanů 
II.  Podpora zaměstnávání 
III. Podpora vzdělávání 
V současné době se hledají vhodná opatření pro řešení těchto priorit, při jejich realizaci bude 
brán ohled na sociokulturní specifika jednotlivých národnostních menšin. 

LIBEREC 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 30. listopadu 2004 schválilo realizaci Komunitního 
plánu sociálních služeb v Liberci na období 2005-2007. V průběhu procesu komunitního 
plánování byl na jednání zastupitelstva předložen aktualizovaný harmonogram realizace 
tohoto plánu (posun o tři měsíce) a návrh úpravy období, pro které je zpracováván. 
Zastupitelstvo schválilo aktualizovaný harmonogram a realizaci Komunitního plánu 
sociálních služeb v Liberci pro období 2006-2009 dne 27. dubna 2006 usnesením č. 73/06. 
1. návrh Komunitního plánu sociálních služeb v Liberci byl předložen k odsouhlasení Radě 
města dne 22. srpna 2006, ta požádala o jeho předložení k připomínkování jednotlivým 
zastupitelským politickým klubům. Plán bude předložen ke schválení zastupitelstvu v první 
polovině roku 2007. V rámci komunitního plánování byla také zřízena pracovní skupina pro 
cizince, národnostní a etnické menšiny. Za tuto oblast jsou v komunitním plánu zaneseny tyto 
cíle: Vytvoření sítě sociálního bydlení vč. zajištění terénní práce, zajištění dostupnosti 
informací o sociálních službách a zajištění multikulturního vzdělávání. 

MLADÁ BOLESLAV 
V lednu 2006 započaly přípravné práce ke zpracování Komunitního plánu sociálních služeb 
Statutárního města Mladá Boleslav. V dubnu již pracovaly čtyři pracovní skupiny (senioři, 
osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby a rodiny v krizi, ohrožení 
závislostmi, národnostní menšiny). Návrh na schválení dokumentu bude předložen 
zastupitelstvu města počátkem roku 2008. 

MOST 
Statutární město řešilo problematiku národnostních menšin a podporovalo jejich aktivity 
prostřednictvím plánu rozvoje města Mostu. Vypracováním Komunitního plánu města Mostu 
se i záležitosti národnostních menšin staly v roce 2006, součástí komunitního plánu. Ve 
skupině národnostních a etnických menšin má své zastoupení sedm poskytovatelů sociálních 
služeb.  

OLOMOUC 
Statutární město Olomouc má od srpna 2006 schválen 1. Rámcový komunitní plán sociálních 
služeb v Olomouci pro období let 2007-2008. Pracovní skupina Etnické menšiny řešila 
zejména problematiku osob ohrožených sociální exkluzí z etnických a národnostních menšin. 
Na formulování cílů a opatření pro tuto oblast se podíleli i zástupci těchto národnostních 
menšin: bulharské, řecké, romské. Byly formulovány takto: 

1. Rozvoj zaměstnanosti v oblasti etnických menšin 
1.1. Založení obecně prospěšné společnosti pro zaměstnávání příslušníků z etnických 

menšin 
1.2. Udržení a rozvoj projektu Podpora terénní práce 
1.3. Prohloubení spolupráce s Agenturou podporovaného zaměstnávání Khamoro při 

Charitě Olomouc 
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2.   Podpora integrace příslušníků národnostních menšin do většinové společnosti 
2.1. Zlepšení spolupráce a výměny informací o poskytovaných sociálních službách 

a aktivitách mezi jednotlivými subjekty působícími ve sledované oblasti 
2.2. Zvýšení kvality aktivit přispívajících k integraci cizinců s trvalým pobytem a azylantů 
2.3. Připravit a vést souvislou mediální kampaň ke zvýšení informovanosti majority 

o historii, životě a problémech minorit 

3.  Podpora řešení problematiky bydlení pro příslušníky národnostních menšin ohrožených 
sociálním vyloučením 
3.1. Příprava podkladů pro vznik nové služby - Dům na půl cesty 
3.2. Zpracování koncepce bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve městě 

Olomouci. 

OPAVA 
V roce 2006 jej město začalo zpracovávat, v současnosti probíhají práce v pracovních 
skupinách, mj. ve skupině pro národnostní menšiny, kde jsou i jejich příslušníci. 

OSTRAVA 
Město realizuje od roku 2004 komunitní plán. Záležitosti romské menšiny jsou řešeny 
prostřednictvím skupiny Romské etnikum. Průřezově i ve skupině Občané společensky 
nepřizpůsobení a ve skupině Rodina a děti. V současné době probíhá vyhodnocení cílů 
a opatření 1. Komunitního plánu a zastupitelstvo města bude schvalovat II. Komunitní plán 
na období 2007 - 2010. 38) 

PLZEŇ 
V rámci probíhajícího komunitního plánování (projekt Komunitního plánování sociálních 
služeb na území města pro období 2008 – 2010 byl odstartován 12. října 2005 – v historii 
města jde o první projekt tohoto druhu) byla ustavena mimo jiné pracovní skupina Osoby 
ohrožené sociálním vyloučením a lidé bez domova, kterou tvoří především uživatelé 
a poskytovatelé stávajících sociálních služeb, včetně zástupců etnických menšin. Výstupy 
z její činnosti budou postupně zapracovávány do komunitního plánu péče, včetně 
doporučených projektů podporujících sociální integraci – výhledově jde o řadu aktivit 
a zefektivněných služeb, které korespondují s národním akčním plánem sociálního 
začleňování, koncepčními záměry města a rovněž odpovídají formulaci opatření EU. 

PŘEROV 
V roce 2003 Zastupitelstvo města schválilo program Komunitní plánování sociálních služeb 
města Přerova, který je součástí Strategie transformace sociálních služeb v Olomouckém 
kraji. Garantem programu Komunitního plánování sociálních služeb je Český červený kříž. 
Partnerem programu je město. V současné době je zpracována sociodemografická analýza 
města. V rámci programu Komunitního plánování sociálních služeb města Přerova byly 
determinovány cílové skupiny uživatelů: občané se zdravotním postižením, senioři, rodiny 
s dětmi, mládež, osoby v obtížných situacích a osoby společensky nepřizpůsobené, 
národnostní a etnické menšiny, obyvatelstvo ohrožené závislostí. Jsou ustanoveny pracovní 
skupiny, které budou definovat krátkodobé i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních 
služeb v konkrétní oblasti. Zpracované cíle a opatření budou podkladovým materiálem pro 
vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb města Přerova. V polovině roku 2007 je 
předpoklad dokončení realizační fáze vytvoření Komunitního plánu. 

                                                 
38) Odkaz - www.kpostrava.cz. 
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ÚSTÍ NAD LABEM 
Statutární město je partnerem relevantních subjektů nabízejících paletu činností a služeb 
napomáhajících v procesu integrace příslušníků romské komunity do společnosti. Mezi tyto 
partnerské organizace patří např. Multikulturní centrum Praha, Slovo 21, Společnost Člověk 
v tísni, Poradna pro integraci, občanské sdružení Athinganoi, Centrum komunitní práce 
a další romské a pro-romské nestátní neziskové organizace se sídlem nejen v Ústí nad Labem. 
Strategickým materiálem města ve vztahu k jeho sociální politice byl pro dané období /rok 
2006/ II. Komunitní plán péče (zpracován pro období 2004-2006), který v sobě shrnoval 
politické zadání, vycházející z koaliční dohody města Ústí nad Labem, odborné názory 
a požadavky poskytovatelů služeb, názory a zpětné vazby uživatelů služeb a data 
z informačního systému sociálních služeb města Ústí nad Labem. 
Plán vznikal od 1. října 2003 do 31. května 2004. Od 1. do 30. dubna 2004 byl prodiskutován 
v procesu konzultací. Bylo zaevidováno 128 připomínek, z nichž 100 bylo zapracováno do 
konečné verze plánu. Zpracování plánu finančně podpořilo město Ústí nad Labem. 
Implementace plánu v následujících třech letech byla financována z více zdrojů, a to: 
z resortních ministerstev České republiky, z Ústeckého kraje, z města Ústí nad Labem i ze 
strukturálních fondů Evropské unie, z nadačních fondů a z vlastní hospodářské činnosti 
zapojených organizací. Metodologie využitá při zpracování plánu vycházela z poznatků 
odborníků z Velké Británie a zkušeností realizačního týmu v Ústí nad Labem získaných při 
tvorbě a realizaci 1. Komunitního plánu z let 2001-2003. Plán je vázán na řadu koncepčních 
dokumentů města Ústí nad Labem, především na program Zdravé město Ústí nad Labem. 
Odpovědnou organizací za jeho zpracování bylo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem 
(poradenská organizace, se sídlem Koněvova 18, 400 01 Ústí nad Labem). 

ZLÍN  
Na komunitním plánu sociálních služeb město v současné době pracuje. Dokončen by měl být 
nejpozději v únoru 2009. Jedna ze skupin (nezaměstnaní a občané ohrožení sociálním 
vyloučením) se zabývá i otázkami národnostních menšin a etnik. Ve Zlíně však žije málo 
těchto občanů. Jejich zapojení do prací na připravovaném plánu sociálních služeb je - přes 
snahu města - minimální. 

3. Jaká byla v roce 2006 spolupráce statutárního města, popř. výboru pro národnostní menšiny 
(rady / jiného orgánu) s organizacemi příslušníků národnostních menšin? 

BRNO 
Město spolupracuje tradičně dobře s organizacemi národnostních menšin. Představitelé města 
se zúčastňují různých společenských akcí, např. jsou zváni na kulturní akce, v loňském roce 
v květnu se uskutečnilo setkání pod názvem Návraty ke kořenům pořádané v Domě pánů 
z Kunštátu. Jako novinka byl zaveden průvod centrem moravské metropole v krojích 
jednotlivých menšin, což vzbudilo pozitivní ohlas mezi návštěvníky a občany města. 
V prosinci se uskutečnil kulturní pořad Žijeme v jednom městě v divadle Reduta. Jednalo se 
o tradiční 2,5 hodinové vystoupení národnostních menšin (hudba, tanec, zpěv a recitace). 
Byly podpořeny i projekty, které umožnily některým organizacím reprezentovat zejména 
v kulturní oblasti město Brno na festivalech (např. v Rožnově pod Radhoštěm). Uskutečnila 
se i vystoupení Romů na akci Djangofest – 5. ročník festivalu menšinových kultur v Brně, 
a Klubu POLONUS v rámci Polského kulturního minifestivalu v Knihovně Jiřího Mahena. 
V měsíci říjnu 2006 organizace Společnost přátel Podkarpatské Rusi uspořádala setkání 
menšin a výboru, kde si jednotliví zástupci vyměnili zkušenosti z práce (oslavy státních 
svátků, fotografické soutěže, účast na různých festivalech – hudebních a tanečních např. 
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Strážnice a Rožnov pod Radhoštěm). Zástupci menšin se taktéž informovali o průběhu 
pravidelných klubových setkáních, osvětové, společenské a sportovní činnosti, vydávání 
bulletinů o činnosti a provozování webových stránek. 

DĚČÍN 
Ve městě není romská minorita v podstatě nijak organizována, ačkoliv jejím jménem zde 
občas někdo vystoupí - jde však vždy o iniciativu jednotlivce (byť i pod hlavičkou organizace 
či sdružení), za nímž ale prakticky nikdo nestojí. Jedinou organizací, působící v romské 
komunitě, je již výše zmíněné romské sdružení Indigo, zaměřené na práci s romskými dětmi 
a mládeží; komunikace i spolupráce s tímto sdružením je na velmi dobré úrovni. 

HRADEC KRÁLOVÉ 
Město se zaměřuje svou činností v oblasti národnostních menšin především na národnostní 
menšinu romskou. Napomáhá zlepšení sociálních služeb v této cílové komunitě, čímž zvyšuje 
schopnost klientů plnohodnotně se zapojit do soudobé společnosti a zabraňuje jejich 
opětovnému sociálnímu vyloučení. Město Hradec Králové je již čtvrtým rokem zapojeno do 
subprogramu v projektu Podpora terénní práce, jejímž garantem je Úřad vlády ČR. Na 
základě tohoto grantu může město kreativně a účinně reagovat na současné potřeby romských 
občanů. Terénní pracovníci nadále spolupracují s ostatními neziskovými organizacemi a se 
Speciálním pedagogickým centrem v Hradecké ulici, kde se zaměřují na doprovod dětí do 
škol, posilování důvěry rodičů v oblasti rané péče, prevence a motivace rodičů a dětí 
pravidelně docházet do tzv. nultých ročníků. 
Spolupráce města a Rady je kvalitní. Magistrátu města jsou aktuálně zasílány metodické 
pokyny a další materiály v součinnosti s programem Rady. 
Město spolupracuje s těmito romskými a proromskými organizacemi; snahou je, 
prostřednictvím koordinátora etnické a národnostní problematiky, motivovat romské občany 
k založení neziskové organizace, přičemž její životaschopnost bude sledována a podporována: 

Občanské sdružení Feder Roma Drtinova 221; 503 11 Hradec Králové Pavel Rafael 
Občanské sdružení Olaši hradeckého kraje 
Barato 

Dvorská 500; 503 11 Hradec Králové Petr Rafael 

Občanské sdružení Romano Ilo Pitrova 242; 503 46 Třebechovice p.Orebem Jan Joška 
Občanské sdružení Romů Dživipen Haškova 1234; 500 02 Hradec Králové Rudolf Svoboda 
Občanské sdružení Salinger Selicherova 1420; 500 12 Hradec Králové Martin Večeřa 
Občanské sdružení Úsvit Haškova 1238; 500 02 Hradec Králové Petra Horváthová 

CHOMUTOV 
Výbor spolupracuje s těmito organizacemi: občanské sdružení Zvony Naděje (ukrajinská 
menšina), Kulturní sdružení občanů ČR německé národnosti, romskými občanskými sdruženími 
Nara, Novum, Rada Romů, Partners Czech. 

JIHLAVA  
V roce 2006 se město nevyhýbalo spolupráci s žádnou organizací, která na jeho území 
vyvíjela nějakou činnost bez ohledu na to, zda se jedná o organizaci příslušníků národnostních 
menšin, či jinou. 

KARLOVY VARY 
Spolupráce s národnostními menšinami probíhá v rámci agend odboru zdravotnictví 
a sociálních věcí, a to převážně prostřednictvím Romského občanského sdružení Karlovy Vary 
(ROS) a Romského kulturního a informačního centra s krajskou působností, v roce 2003 byla 
zřízena Občanská poradna. Spolupráce je ve většině případů bezproblémová. Na odboru 
pracuje romský asistent a koordinátor KPSS. 
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KARVINÁ  
Spolupráce města, výboru s organizacemi příslušníků národnostních menšin je na dobré 
úrovni. Členové výboru se navzájem zúčastňují různých kulturních akcí, které organizují 
národnostní menšiny. Aktivity menšin jsou prezentovány v Karvinském zpravodaji. 
Město a Městský dům kultury Karviná ve spolupráci s výborem pro národnostní menšiny 
uspořádal v roce 2006 festival národnostních menšin pod názvem Prolínání kultur aneb 
známe se navzájem. 

KLADNO 
Ve městě operují organizace, které s ním velmi intenzivně spolupracují a některé z nich jím 
jsou i finančně podporovány. Nejde přímo o organizace národnostních menšin, ale 
organizace, které se částečně problematikou např. romské komunity zabývají. 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Kladna spolupracuje s těmito 
nestátními neziskovými organizacemi: 
Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA - jejichž činností je mimo jiné předškolní výchova 
dětí ze sociálně slabých rodin, včetně návštěv romských dětí přímo v rodinách. V roce 2006, 
tak jako i jiné roky, Statutární město Kladno finančně Středisko pomoci ohroženým dětem 
ROSA podpořilo. 
Azylový dům pro matky s dětmi o.p.s. - je zařízení , které zajišťuje pomoc matkám s dětmi 
v nouzi (ubytování, sociální programy). Velká pozornost je zde věnována především podpoře 
romských matek a dětí. 
Člověk v tísni – společnost při České televizi o.p.s. - s touto organizací navázalo město 
spolupráci v roce 2004, její terénní pracovníci se zabývají především terénní prací 
v lokalitách, kde žije romská komunita a také poradenskou činností pro sociálně slabé rodiny 
i jednotlivce. Dobrovolníci této společnosti se účastní realizace projektu Domácí doučování 
dětí ze sociálně vyloučených lokalit s výukovými problémy aneb Pomoc se školou dětem 
z ghetta. 
České centrum pro sanaci rodiny - tato organizace se zaměřuje na sanaci rodiny, formou 
intenzivní práce s rodinou. Jde především o terénní práci zaměřenou na rodiny, které potřebují 
dohled a pomoc při péči o děti. I toto občanské sdružení získalo od Statutárního města Kladna 
finanční podporu. 

LIBEREC 
V rámci komunitního plánování vydalo město Katalog poskytovatelů sociálních služeb 
v Liberci, organizace v něm uvedené jsou zároveň těmi, které se komunitního plánování 
prostřednictvím svých zástupců aktivně účastní, popř. zpravidla žádali o dotace ze 
Zdravotního a sociálního fondu Statutárního města Liberec. V závěru roku 2006 byla zahájena 
realizace několika nových projektů, mimo jiné poradny pro uprchlíky. Celkově je možné říci, 
že v Liberci je jen malé množství organizací, které se zabývají oblastí národnostních menšin. 

MOST 
Klub národnostních menšin, který je zařízením statutárního města Most, je ze strany města 
podporou pro naplňování programů, které jsou vázány na projekty podporované Evropskou 
unií, vládou a odvětvovými ministerstvy, Ústeckým krajem a statutárním městem, pro rozvoj 
dalších aktivit v oblasti prosazování činnosti menšin. Tímto město dává na vědomí, že 
integrace národnostních menšin a jejich úspěšné zařazení do společnosti mu nejsou lhostejné. 
O nabídku aktivní spolupráce jeví zájem maďarská menšina registrovaná v Teplicích, jejíž 
členové z Mostu a okolí mají zájem působit v Klubu národnostních menšin v Mostě. Dalšími 
menšinami, které projevily zájem o spolupráci a které působí i v rámci Výboru ústeckého 
kraje, jsou menšiny německá, vietnamská, bulharská , arménská a židovská obec.  
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Ve správním obvodu města Mostu je činné romské sdružení Dživas a dobrá spolupráce je se 
sdruženími, která spolupracují s Klubem národnostních menšin - Sdružení Romů města Mostu 
a Komunitní Centrum Chanov. Dalšími organizacemi pracujícími s Romy jsou Dům romské 
kultury, o. p. s. v Chanově a Oblastní Charita v Mostě. 

OLOMOUC 
Město zprostředkovává prostřednictvím poradkyně pro národnostní menšiny informační 
servis o vzdělávacích akcích, dotačních titulech pro neziskový sektor. Naše spolupráce je 
partnerská, ale i organizační při zabezpečování jednotlivých akcí či činnostech ve prospěch 
příslušníků národnostních menšin, resp. jejich občanských sdružení. 
Je zapojeno od roku 2003 do programu Rady vlády pro záležitosti romské komunity Podpora 
terénní práce a od roku 2006 do projektu o.p.s. DROM Brno Sastipen ČR. 
V roce 2006 se město zapojilo do státního integračního projektu MV ČR na přesídlení 
krajanů z Kazachstánu do ČR a uvolnilo byt pro jednu pětičlennou rodinu krajanů 
s prokazatelně českým původem v bytové zástavbě města. 

OPAVA 
Předsedové romských sdružení se dle potřeby scházejí za přítomnosti romského poradce 
s představiteli města. 

OSTRAVA 
V rámci magistrátu nedochází ke kumulaci kompetencí v rámci menšinových agend. 
Problematiku národnostních menšin, konkrétně spolupráci s orgány zastupující národnostní 
menšiny (mimo romskou menšinu) má ve své náplni odbor kultury, školství, mládeže 
a sportu. Integraci romských komunit zabezpečuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 
Ve společenském a občanském životě se aktivně deklaruje 5 národnostních menšin (mimo 
menšinu romskou – viz dále) – maďarská, řecká, ukrajinská, ruská a bulharská. V roce 2006 
nebyly ze strany těchto národnostních menšin zaznamenány žádné požadavky na spolupráci. 

PLZEŇ 
Spolupráce KIEM RMP s organizacemi příslušníků národnostních menšin na území města 
Plzně je na velmi dobré úrovni, což dokladuje fakt, že zástupci či představitelé těchto 
organizací jsou členy uvedené (původní či nově ustavené) Komise nebo Komise pro integraci 
cizinců, příp. jsou s těmito komisemi v kontaktu. 

jméno organizace kontakt 
Štefan Tišer SRNM PK Koterovská 162, Plzeň; tel. 377 445 241; srnmpk@volny.cz 
Bc. Džamall Grban grban@mchp.cz 
Josef Tišer 

Městská charita Plzeň 
tiser@mchp.cz 

Jaroslav Bugoš SRNM PK Koterovská 124, 326 00 Plzeň; tel. 603 171 364 

PŘEROV 
Spolupráce s neziskovými organizacemi působícími ve správním obvodu je u některých 
organizací velmi pasivní. Fungující spolupráce: Oblastní charita, Armáda spásy, KAPPA-
HELP, Český červený kříž. 

3a) příklady dobré praxe v roce 2006: 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Realizace projektu Společného regionálního operačního programu (SROP), opatření 3.2. 
s názvem Intervenční programy pro osoby ohrožené sociální exkluzí, který řeší problematiku 
terénní sociální práce s Romy, buduje síť terénních sociálních pracovníků ve spolupráci 
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s nestátními neziskovými organizacemi, zázemí potřebné pro tuto práci v podobě vybudování 
a vybavení nízkoprahových center pro děti a mládež; zaměření programu je zejména na 
posilování odpovědnosti příslušníků romského etnika v oblasti rodiny, svého vzdělávání, 
plnění pracovně právních povinností, apod. Součástí projektu je rozsáhlá podpora příslušníků 
romského etnika formou bezplatného sociálně právního poradenství a asistence. 

FRÝDEK-M ÍSTEK 
Na území města realizuje svou činnost jediná romská aktivní organizace, a to Společenství 
Romů na Moravě o.p.s. S touto organizací je navázána úzká spolupráce. V roce 2006 se 
podařilo zajistit nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Na této činnosti se podíleli 
jak zaměstnanci Společenství, tak zaměstnanci Magistrátu města. Tato organizace je rovněž 
Statutárním městem Frýdek-Místek podporována finančně (viz níže). 
Město spolupracuje též s Charitou Frýdek-Místek, která v MČ Místek zřídilo volnočasové 
středisko Nezbeda, jehož činnost se zaměřuje na děti ohrožené sociálním vyloučeným. 
Převážnou část klientely tvoří romské děti. I tato činnost je finančně podporována městem. 

HRADEC KRÁLOVÉ 
Statutární město začalo intenzivně spolupracovat s Úřadem práce v Hradci Králové. Zde je 
terénní práce vedena formou „zakázek“. První rovina zakázek pomáhá eliminovat 
diskriminaci při přijímacím řízení, přičemž klienti pak občas nenastoupí (mzda stejná jako 
dávky). 
Prospěšnost doprovodů: Zprostředkováváme kontakty, učíme vyplňovat dotazníky, 
připravujeme na pohovor - zásady komunikace. 
Druhá rovina zakázek je motivovat klienty k rekvalifikaci v oboru, ve kterém by byl klient 
„zaměstnatelný“. Mezi mladými lidmi se snažíme o motivaci k získání řidičského průkazu - 
větší uplatnění na trhu práce. 
Město Hradce Králové vybízí ke spolupráci romské organizace (viz. výše), avšak většina 
z nich je nečinná. Je to způsobeno např. špatným vyúčtováním grantů z minulých let, 
neznalosti práce na počítači a dalšími faktory. Snahou je motivovat romské občany k založení 
takových neziskových organizací, které by byly životaschopné déle než jedno „grantové 
období“. Tato myšlenka je v sociální práci odboru sociálních věcí a zdravotnictví sledována 
a podporována, avšak zájem o tuto časově náročnou a odpovědnou práci je ze strany Romů 
minimální. 
Jako příklad dobré, dlouhodobé spolupráce uvádí město zejména tyto kulturní akce: Romská 
superstar I., Romská superstar II., koncert romské kapely Terne Čhave, v pravidelných 
měsíčních cyklech organizuje město romskou zábavu. 

MLADÁ BOLESLAV 
Činnost občanského sdružení Oáza (centrum pro volnočasové aktivity dětí a mládeže), které 
velice dobře spolupracuje s občanským sdružením Čalavel Kham (taneční kroužek vedený 
pí. Červeňákovou, volnočasová skupina romských dětí). 

OLOMOUC 
Město se opět zapojilo do aktivit Bulharského kulturně osvětového klubu Olomouc a to: 
o organizačně na pořádání Dnů bulharské kultury 
o organizačně i finančně pomáhalo zajišťovat již 4. ročník akce Umíme se domluvit, 

sportovně-multikulturního svátku národnostních menšin a zdravotně postižených 
realizovaném pod záštitou náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje a primátora 
statutárního města Olomouce, kde bylo široké zastoupení příslušníků národnostních 
menšin žijících v Olomouci i v celém kraji: Bulhaři, Romové, Slováci, Řekové, 
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Vietnamci, Arméni, Ukrajinci, Bělorusové atd., a dalších společenských aktivit 
k propagaci bulharské kultury. 

OSTRAVA 
Tři romští terénní pracovníci jsou již od roku 2004 aktivně zapojeni do procesu komunitního 
plánování Magistrátu města Ostravy. V procesu komunitního plánování dochází postupně 
k vytvoření takového systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům služeb, 
neboť jsou pravidelně jejich potřeby zjišťovány a vyhodnocovány. Plán pak směřuje 
k uskutečnění těchto potřeb. Poznatky terénních sociálních pracovnic byly v tomto procesu 
přínosem. 
Od roku 2004 pracují policejní pracovní buňky. V sedmi městských částech města Ostravy 
byly vytvořeny pracovní týmy, tzv. pracovní buňky, ve kterých se 1x měsíčně scházejí terénní 
sociální pracovníci, romští pedagogičtí asistenti, zástupci neziskových organizací a zástupci 
ze strany Policie České republiky. Pracovní týmy se scházejí na obvodních odděleních policie 
ČR, na půdě neziskových organizací či v komunitních centrech. 
V buňkách se řeší aktuální problémy dané lokality v oblasti trestně právní, záškoláctví, 
drogová problematika, problematika migrace atd. Mezi další cíle týmů patří kladná prezentace 
policistů v komunitě, získání spolupracovníků z řad Romů, preventivní aktivity apod. 
V buňkách mají terénní sociální pracovníci nezastupitelnou úlohu. 
Od roku 2003 – pracuje na území města zdravotně – sociální pomocnice. Její činnost spočívá 
ve zdravotní osvětě, v dohledu nad dodržováním léčebného režimu, pomoci při zajištění 
účasti dětí při povinném očkováním a na pravidelných lékařských prohlídkách. Od zahájení 
tohoto druhu terénní sociální práce v této oblasti byl zaznamenán výrazný posun ke zlepšení 
situace. Zdravotně sociální asistent úzce spolupracuje s pedagogickými asistenty na školách 
v této lokalitě a také s romským asistentem na úřadě.  
V roce 2006 pracovaly na území města tři zdravotně - sociální pomocnice. Činnost dvou byla 
financovaná v rámci nadregionálního projektu z ESF. Činnost jedné byla financována 
z dotačního programu statutárního města Ostrava. 
Statutární město prostřednictvím dotačního programu a v rámci naplňování komunitního 
plánu finančně podpořilo neziskové organizace pracující s romskou komunitou, uvádíme 
největší nestátní neziskové organizace:  
CENTROM o.s. - které realizuje na území obvodu Ostrava – Vítkovice projekt sociální 
bydlení s doprovodným sociálním programem.  
Vzájemné soužití o.s. - snaha o aktivizaci místních komunit tak, aby společnými aktivitami 
byly řešeny její problémy (za komunitu považujeme jak skupinu osob žijících na společném 
území, tak skupinu lidí spojenou společným zájmem). 
Společně – Jekhetane o.s. - základní činností pro děti a mládež jsou výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti. Pro dospělé - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  
Bílý nosorožec o.s. - sociální služby poskytované neziskovou organizací jsou zaměřeny 
na pomoc lidem v obtížné sociální situaci, ohroženým chudobou a sociálním vyloučením 
a v současnosti směřují k hledání dlouhodobého řešení sociální situace v lokalitě ul. Železná, 
Ostrava Mariánské Hory a Hulváky, kde žijí převážně rodiny romského etnika.  

PŘEROV 
o Z významnějších projektů realizovaných v roce 2006 uvádí projekt Jiný pohled, který 

zpracovalo Gymnázium Jakuba Škody ve spolupráci s odborem sociálních služeb 
a zdravotnictví. Cílem projektu je posílení tolerance a porozumění mezi etnickými 
menšinami a majoritou. Jednotlivé aktivity projektu mají za cíl přispět k narušení 
stereotypů ve vnímání romského etnika a odlišností obecně, seznámit se s romskou historií 
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a kulturou. V průběhu celého roku proběhly diskusní fóra, výstavy, exkurse do Muzea 
romské kultury v Brně, koncert romských hudebníků.  

o Výchovně vzdělávací programy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 
pořádá oddělení sociální prevence od roku 2001. Jde o systematickou práci s dětmi 
a následně s rodinou dítěte, s nimiž sociální pracovníci oddělení sociální prevence dle 
zákona o sociálně právní ochraně dětí celoročně pracují. 

o Od října 2006 odbor sociálních služeb a zdravotnictví se velmi významně podílí na řešení 
problémů na ZŠ B. Němcové. Je to škola s vyšším počtem romských žáků a také současně 
zaznamenává odliv majoritních žáků, čímž postupně dochází k etnické homogenizaci 
školy. Na řešení spolupracují odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu, odbor 
sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu, nezávislí odborníci, krajská koordinátorka 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, zástupci Střediska integrace menšin. 

o Již od roku 2001 je město zapojeno do programu Podpora terénní práce, který každoročně 
vyhlašuje Úřad vlády České republiky, Rada vlády pro záležitosti romské komunity. Na 
odboru pracují dva terénní sociální pracovníci.  

o Terénní sociální pracovníci sehrávají klíčovou roli a napomáhají pedagogům a především 
rodičů dětí předávat informace o spádovosti školy, termínu zápisu do konkrétní školy, 
informují o možnosti přípravných ročníků se zaměřením na děti se specifickými 
poruchami učení, vadami řeči či s oslabením psychických funkci. Svou aktivitu zaměřují 
na přesvědčování rodičů, aby děti předškolního věku posílali do předškolních zařízení 
a tím vytvářeli dobré startovací podmínky před jejich nástupem do základní školy. 
Spolupráce se školami je dlouhodobě na dobré úrovni a rozvíjí se s přibývajícím počtem 
asistentů pedagoga. K dnešnímu dni jsou vytvořena čtyři pracovní místa asistenta 
pedagoga na ZŠ B. Němcové a jedno pracovní místo v MŠ Komenského. 

3b) problémy v roce 2006: 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Zásadním problémem, který je však problémem obecným v rámci ČR, je řešení bytové 
problematiky, absence „sociálních bytů“, platební neschopnost rodiny nebo jednotlivce 
a riziko krachu rodin z důvodu předluženosti (zejména neúčelové spotřební úvěry), exekuce 
a v jejím důsledku stav hmotné nouze rodiny nebo jednotlivce. 

FRÝDEK-M ÍSTEK 
V průběhu roku 2006 nastal problém s umístěním komunitního centra a centra pro děti 
předškolního věku Společenství Romů na Moravě o.p.s., které muselo koncem roku opustit 
stávající prostory. Tento problém se v prosinci 2006 podařilo vyřešit nalezením jiných 
adekvátních prostor v postižené lokalitě.  

HRADEC KRÁLOVÉ 
Štědrý a demotivující systém sociálních dávek, předsudky i špatná zkušenost majority, nízké 
vzdělání klientů, malá nabídka zaměstnání, častá zdravotní omezení, neznalost jazyků a práce 
na počítači, předchozí dlouhodobá evidence na úřadu práce, nezájem samotných klientů 
o dění ve společnosti, záznamy v rejstříku trestů. 

KLADNO 
V roce 2006 město neoslovily žádné organizace příslušníků menšin s žádostí o spolupráci. 
Město registruje nezájem o jakoukoliv spolupráci s již existujícími romskými organizacemi na 
území města, nemá přehled o jejich aktivitách. I přes opakované veřejné výzvy se žádné 
podobné organizace nezapojily do komunitního plánování. 
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V současné době v Kladně působí: 

Sdružení Romů ČR - sdružení v minulých letech bylo, pokud o to požádalo, městem finančně 
podporováno, avšak po opakovaném zneužití dotace města na činnost Romského kulturního 
a vzdělávacího střediska (několikrát bylo Romy vykradeno a zničeno), již samo sdružení 
o další finanční dotaci město nepožádalo . 
Sdružení Romů a národnostních menšin - o dotaci od Statutárního města Kladna nežádají 
a s městem nespolupracují. 

MLADÁ BOLESLAV 
Snaha primátora pokusit se vytvořit pracovní příležitosti pro nezaměstnané Romy: přizval 
koncem roku 2005 na jednání Poradního sboru místní firmy, které jsou ochotny zaměstnat 
romské občany se základním vzděláním. Jedině, co bylo třeba zorganizovat, byly pracovní 
skupiny s kvalitně prováděnou prací. Této nabídky se ujal člen Poradního sboru, ale bez 
efektu - nabídka nebyla v roce 2006 využita. 

OLOMOUC 
Nedaří se komunikace s vietnamskou národnostní menšinou dle vlastních představ. Kontakt je 
pouze individuální, nejsou oficiálně organizováni, tedy není představitel sdružení pro intenzivnější 
spolupráci, ačkoliv ve městě žije a úspěšně podniká větší počet občanů původem z Vietnamu. 

OSTRAVA 
Největším problémem je nedostatečný počet sociálních bytů s doprovodným sociálním 
programem, nezaměstnanost, nízké vzdělání. Výše uvedené problémy se odráží v komunitním 
plánování, které prostřednictvím navržených opatření hledá řešení problémů. 

PŘEROV 
o Bazén - v červenci 2006 v deníku Nové Přerovsko byl zveřejněn alarmující článek 

o problémovém chování Romů na přerovském koupališti. Tím byl dán impuls pro webové 
stránky bulváru Přerovské noviny. Jeho redakce má za to, že poskytuje informace just in time, 
vede si korektně a vybízí veřejnost k reakcím na jejich uveřejněné články. Pro příklad uvádíme 
názvy článků: Romové na bazénu, bílé svině na Bečvu, Na bazén Přerov jedině s ochrankou, 
Přerov radnice leze Romům do ... Komentáře veřejnosti byly šokující. V textech se objevovaly 
znaky vedoucí k podněcování rasové nesnášenlivosti. Na tyto tendenčně zaměřené články 
Magistrát reagoval a vyzval redakci, že v případě opakování výrazů bude dán podnět 
k prošetření článků a komentářů Policii ČR, zda se nejedná o podněcování k rasové 
nesnášenlivosti, hanobení rasy a národa ve smyslu trestního zákona. Reakcí byl článek s textem 
Přerov – už nám chystají šibenici. Podnět k prošetření, zda texty naplňují skutkovou podstatu 
trestného činu podala krajská koordinátorka. Skutečnosti byly konzultovány i s pracovníky 
resortu vnitra a Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity. S ohledem na tyto skutečnosti 
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví okamžitě inicioval jednání se zástupci Policie ČR, 
Městské policie, samosprávy, zástupců Romů a ředitele Služeb města Přerov. Opatření, jež vzešla 
z jednání, minimalizovala problémové chování některých občanů a situace se stabilizovala. 

o Předvolební kampaň – v deníku Přerovské noviny byly v rámci předvolební kampaně 
zveřejněny tendenčně zaměřené články. Na základě našeho podnětu Rada vlády na svém 
zasedání ze dne 11. září 2006 zaujala stanovisko, které bylo vydáno jako tiskové 
prohlášení. „Rada vlády pro záležitosti romské komunity apelovala na všechny 
demokratické politické strany, aby ve své volební kampani nevyužívaly rasově, 
národnostně či etnicky motivované předsudky a nesnášenlivost k levnému vítězství ve 
volbách. Rada vlády vyzvala všechny lidi dobré vůle, aby nedopustili, aby strany 
a politici, kteří se pokoušejí oslovit nevyhraněnou majoritu ve společnosti a získat jejich 
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hlasy, zasedli do zastupitelstvech našich měst a obcí a způsobili tak další sociální propad 
nejen Romů, ale celé české společnosti“. 

ZLÍN  
Počet příslušníků národnostních menšin a etnik je ve Zlíně malý, otázku nelze zodpovědět. 

4. Jakým způsobem statutární město finančně podporovalo v roce 2006 organizace / aktivity 
národnostních menšin (prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci 
jiných dotačních programů, ad hoc podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)? 

I statutární města prostředky ze svých rozpočtů aktivně napomáhají organizacím příslušníků 
národnostních menšin. Opět nejčastěji jde o jednorázové neinvestiční dotace na činnost 
národnostně menšinových organizací, např. kulturní (folklor) a sportovní aktivity, nebo jednotlivé 
akce (festivaly, slavnosti atd.) a za zmínku též stojí podpora komunitních center. Dotace se 
obvykle pohybují v řádech desítek tisíc Kč, někdy přesahují 100 tis. Kč. Počtem schválených 
projektů získávají převahu aktivity romských a pro-romských sdružení, následují projekty polské 
menšiny a ostatních. Podrobné údaje uvádí příloha 13. 

5. Zabýval se výbor či zastupitelstvo otázkou provádění Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků? Konkretizujte, prosím. 

BRNO 
Dotace z rozpočtu města Brna jsou využívány dvěma organizacemi národnostních menšin 
i pro nákup učebnic a výukových CD, a to v jazyce polském a německém. Romové při 
jednání na magistrátu nepožadují prozatím tlumočení do rodného jazyka – ve většině případů 
hovoří s úředníky česky. Taktéž Slováci nepožadují tlumočení do slovenštiny.  
Svaz Maďarů v Brně vydává bulletin, který má texty tzv. zrcadlové, tj. v jazyce maďarském 
a českém. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Zastupitelstvo se v průběhu roku 2006 nezabývalo otázkou provádění Charty. 

DĚČÍN 
Ne, na území působnosti našeho města nevyvstala potřeba realizovat myšlenky tohoto 
dokumentu. 

FRÝDEK-M ÍSTEK 
Ne. S Chartou jsou patřičně obeznámeni příslušní zaměstnanci Magistrátu města. 

HAVÍŘOV 
V roce 2006 se Zastupitelstvo na svých jednáních nezabývalo přímo otázkou provádění 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. 
V našem správním obvodě je i přesto plněn čl. 8 – (vzdělávání) Charty. Fungují zde 4 ZŠ 
(s počtem dětí 199 ) a 4 MŠ (s počtem dětí 70) s polským jazykem vyučovacím. 
Jsou rovněž zřízeny 2 přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním. 
V současné době jsou ve správním obvodě města dodržovány základní principy stanovené 
části II. Charty. Příkladem jsou např. dotace poskytované k této problematice organizacím 
a školám, existující spolupráce příhraničních měst a magistrátů, vydávání regionálního tisku, 
rozhlasové a televizní vysílání, dále podpora akcí polské národnostní menšiny apod.  
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HRADEC KRÁLOVÉ 
Město se podílí na „podpoře kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin a na podpoře 
vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy“. Dle názoru města je 
dopad Charty na veřejné dění minimální. 

CHOMUTOV 
Nezabýval. 

JIHLAVA  
Takovýto návrh nebyl do zastupitelstva předložen. 

KARLOVY VARY 
Otázkou provádění Charty se zastupitelstvo města dosud nezabývalo. 

KARVINÁ  

Odbor vnitřních věcí 
Zajistil v roce 2006 překlad pouze jednoho textu z jazyka polského do jazyka českého 
v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 500/04 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
a to ve výši 47 000,- Kč. Nelze odhadnout náklady, které městu v souvislosti s Chartou 
vzniknou, a to ani náklady na užívání místních názvů a názvů veřejných budov. 

Odbor školství a kultury  
Odpověď není předmětem v naší působnosti, přesto k otázce vzdělávání uvádíme, že 
poskytování vzdělávání v jazyce národnostních menšin je upraveno zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
a dále uvádíme, že současnými právními předpisy, které se týkají v Části II a III Charty 
jednotlivých regionálních menšinových jazyků, jakými jsou v našem případě polština 
a slovenština, je upravena možnost používání menšinového jazyka v úředním styku. Jde 
především o jednání v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném 
znění a hlavně v rámci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

KLADNO 
Otázkou provádění Charty se doposud zastupitelstvo města nezabývalo, a to vzhledem 
k malému počtu občanů hlásící se k jiné národnosti. 

LIBEREC, MLADÁ BOLESLAV, MOST, OLOMOUC, PŘEROV, ÚSTÍ NAD LABEM 
Chartou se Zastupitelstvo města v roce 2006 nezabývalo. 

OSTRAVA 
Požadavky Charty na veřejné služby zabezpečované orgány města budou dle schválené legislativy 
zabezpečeny. Již v současné době je v této věci postupováno zejména dle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.  
Na území města není ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, užíváno dvojjazyčných názvů a označení. 
Zastupitelstvo města se otázkou provádění Charty nezabývalo. 
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PLZEŇ 
Otázka provádění Charty nebyla v rámci KIEM RMP ani zastupitelstva řešena, neboť se 
nepředpokládá její zásadnější dopad na veřejné dění v našem městě/obvodě, v kontextu 
spravovaného resortu sociálních věcí a zdravotnictví. 

ZLÍN  
Odpověď vyplývá z odpovědí předešlých. Ve Zlíně výbor ustanoven z výše uvedených 
důvodů není a zastupitelstvo se otázkou provádění Charty nezabývalo. Otázka menšin je ve 
Zlíně záležitostí marginální. 

Shrnutí 

Ad 1) Některá města 39) na otázky nereagovala. Přitom např. v Pardubicích existuje Komise 
pro záležitost menšin. Tam, kde to stanovuje zákonná hranice, většinou výbory jsou. Některá 
města nezřídila výbor s odkazem na nepřekročení této zákonné hranice, což je zcela legitimní 
přístup. Nutno však připomenout, že Rada, stejně jako jiné státní instituce, pracuje se širší 
definicí „Romů“ (viz úvodní poznámka ke kapitole 5). Tento přístup se nesnaží nikomu 
vnucovat rozdílnou identitu, což by bylo v rozporu s integrační politikou státu, ale spíše 
akceptovat skutečný stav a řešit ho se znalostí situace adekvátními prostředky. Ve městech, ve 
kterých zejména soužití s Romy není ideální, je na místě takový postoj zvážit. Příkladem 
může být několik měst, která zřídila alternativní orgány (např. Hradec Králové, Liberec, Most, 
Pardubice, Plzeň, Přerov; komise, pracovní skupiny), v případě že počet příslušníků 
národnostních menšin v nich nedosáhl zákonné hranice, ale přitom považují komunikaci a 
konzultace s jejich příslušníky za prospěšné. 

Ad 2) Do komunitních plánů je zahrnuta především integrace Romů, někdy je v této 
souvislosti zřízena funkce romského poradce. Komunitní plány byly zavedeny relativně 
nedávno, často až v roce 2006, přičemž problematika národnostních menšin je v nich 
záležitost ještě novější. V dalších městech byla započata jeho příprava a některá města s ním 
zatím nepočítají vůbec.  

Ad 3) Spolupráce probíhá vesměs dobře. Podobně jako v případě obcí i zde bývá překážkou 
slabá nebo jen formální aktivita některých romských menšinových organizací. Na druhé 
straně se však podařilo uskutečnit několik efektivních projektů s romskými a pro-romskými 
organizacemi. Tyto aktivity se odehrávaly jak v kulturní, tak především v sociální oblasti. Na 
některých obce spolupracovaly s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity. 
V některých případech města spolupracovala i s ostatními menšinami (např. polskou).  

4.3. Kraje 

1. Byl v roce 2006 (před i po komunálních volbách) v působnosti kraje ustanoven výbor pro 
národnostní menšiny (rada / jiný orgán / koordinátor), jakou agendu konkrétně vyřizoval?  

JIHOČESKÝ KRAJ 
Výbor ani žádný jiný orgán (ve smyslu zákona č. 129/2000Sb., o krajích) na úrovni našeho 
kraje zřízen nebyl vzhledem k dosud nesplněné podmínce jeho zřízení stanovené § 78 odst. 2 
zákona o krajích.  

                                                 
39) Pardubice a Teplice. 
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Výbor nebyl zřízen ani na úrovni nižších samosprávných celků v kraji. V rámci prováděného 
auditu podvýboru pro národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o zřízení 
výborů pro národnostní menšiny ve smyslu ustanovení § 117 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., 
byli tak jako v r. 2005 požádáni starostové 19 obcí Českokrumlovska a Prachaticka, jejichž 
zastupitelstva tuto záležitost znovu projednala. Zpráva o provedeném šetření ze dne 25. září 
2006 byla postoupena odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. 

Činnost v oblasti národnostních menšin vykonává pracovník pověřený současně agendou 
integrace cizinců a azylantů. 

Situace v této oblasti je průběžně monitorována. Kvantitativním zastoupením, absencí 
zájmových sdružení a spolků nevzniká v současnosti potřeba zvláštní pozornosti k vytváření 
podmínek pro uspokojování jejich kulturního, společenského a zájmového vyžití.  

Záležitosti romské národnostní menšiny, včetně oblasti integrace romských komunit jsou 
agendou krajského romského koordinátora. V rámci přenesené působnosti krajského úřadu 
Jihočeského kraje se v r.2006 podílel na zabezpečení následujících úkolů: 

- vypracování koncepce oddělení prevence a humanitních činností v oblasti integrace 
romských komunit, metodické a koordinační činnosti pracovníků obcí pověřených 
výkonem, jejichž agendou je naplňování úkolů vyplývajících z Koncepce integrace 
romských komunit,  

- spolupráce s Probační a mediační službou a účast na projektu Romský mentor 
v Jihočeském kraji, 

- spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi romskými a pro-romskými, které 
působí v Jihočeském kraji a účast na jejich akcích, 

- poskytování metodické pomoci romským sdružením při vytváření projektů, kontrola 
vyúčtování poskytnutých dotací na činnost, hodnocení kvality jejich činnosti, 

- spolupráce na vytvoření dotačního programu kraje zaměřeného také na romská občanská 
sdružení s cílem vytvořit potřebné podmínky k získání praktických dovedností a znalostí 
pro vedení a činnost občanského sdružení.  

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Usnesením Zastupitelstva byla zřízena dne 17. února 2005 Rada pro národnostní menšiny 
Jihomoravského kraje za účelem poradní a iniciativní činnosti v oblasti národnostních menšin 
a jejich příslušníků, kteří žijí na území jihomoravského regionu. Rada pro národnostní 
menšiny vyřizovala zejména následující agendu: 
- v rámci Dotačního programu na činnost národnostních menšin pro rok 2006 se podílela na 

hodnocení projektů občanských sdružení a subjektů, které pracují v oblasti národnostních 
menšin a navrhovala rozdělování finančních prostředků vynakládaných z rozpočtu 
Jihomoravského kraje,  

- spolupracovala na vytvoření Dotačního programu na činnost národnostních menšin 
v Jihomoravském kraji pro rok 2007, 

- podílela se na přípravě a realizaci nejrůznějších aktivit občanských sdružení příslušníků 
národnostních menšin. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Kraj ustanovil v polovině roku 2005 výbor (výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje). Ten se 
schází před každým jednáním Zastupitelstva kraje, popř. mimo tyto termíny, dle potřeby. Na 
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje je zřízena funkce koordinátora 
pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců (tento je zároveň 
zapisovatelem výboru). Jeho náplň práce je publikovaná na webových stránkách kraje -
sociální odbor. 
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Na Krajském úřadu není na základě výsledků censu výbor ustanoven. 

LIBERECKÝ KRAJ 
V kraji je zřízen 
- Výbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, jenž působí jako poradní orgán 

zastupitelstva kraje - bez obsazení národnostních menšin, uplatněn stranický princip; 
- Komise pro národnostní otázky při Magistrátu města Liberec, zde jsou zastoupené 

všechny menšiny  
- Výbor pro romskou menšinu byl zřízen v Novém Městě pod Smrkem jako pracovní 

skupina pro zastupitelstvo města 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Výbor zastupitelstva kraje byl zřízen v novém volebním období na základě § 76 a následně 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením 
Zastupitelstva kraje č. 2/28/1 ze dne 6. prosince 2004 a jeho členové byli zvoleni, na základě 
návrhu jednotlivých politických klubů, usnesením zastupitelstva kraje č. 2/37/1 z téhož dne. 
Výbor má jedenáct členů. Pět členů výboru jsou současně členové zastupitelstva kraje a šest 
členů jsou buď představitelé organizací sdružujících příslušníky historických národnostních 
menšin žijících na území kraje nebo mají na tyto organizace přímé vazby. 

V průběhu roku 2006 se výbor zabýval těmito tématy: 
a) projednal a doporučil kompetentním orgánům kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotací 
z rozpočtu kraje pro rok 2006 žadatelům v Programu podpory aktivit příslušníků 
národnostních menšin žijících na území kraje na rok 2006, 
b) projednal obsah materiálu zpracovaného odborem kultury a památkové péče Informace 
o činnosti orgánů Moravskoslezského kraje v oblasti národnostní politiky v roce 2005 
a doporučil jeho předložení pro informaci kompetentním orgánům kraje, 
c) seznámil se se situací a potřebami vietnamských občanů žijících na území kraje, 
d) projednal postupně tři pracovní verze návrhu střednědobého koncepčního dokumentu 
s názvem Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006-
2009 a doporučil kompetentním orgánům kraje jeho schválení, 

e) byl průběžně informován o realizaci krajského projektu TERNE ČHAVE - projekt 
vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže 
a doporučil kompetentním orgánům kraje předložit žádost o finanční podporu tohoto projektu 
z OP RLZ, v rámci 2 výzvy, priorita 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí, opatření 2. 1 
Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, 
f) seznámil se s vyhodnocením průběhu aktivit podpořených v rámci dotačního Programu 
podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje v roce 2005 
z rozpočtu kraje. 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Výbor nebyl v Olomouckém kraji ustanoven s ohledem na výsledky sčítání lidu v roce 2001 
a faktickou absenci silnějších subjektů participujících na aktivitách národnostních menšin. Je 
zřízena funkce koordinátora pro romské záležitosti. Pokud jde o jednotlivé národnostní 
menšiny, pak aktivními jsou příslušníci bulharské menšiny v Olomouci a příslušníci řecké 
menšiny na Šumpersku. Pokud jde o romskou národnostní menšinu, pak v rámci 
Olomouckého kraje působí aktivně Společenství Romů na Moravě, a to v Olomouci, 
Šternberku a Jesenicku, občanské sdružení Savore v Šumperku, občanské sdružení Roma 
Vidnava ve Vidnavě a okolí, občanské sdružení Amary Fajta v Lipníku nad Bečvou 
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a občanské sdružení Romano Čhonoro na Litovelsku. Dalších 16 romských občanských 
sdružení, která jsou registrována Ministerstvem vnitra, nevyvíjí žádné aktivity ve prospěch 
romské komunity, s podstatnou většinou z nich nelze ani navázat kontakt. Vzhledem 
k problematice sociálního vyloučení příslušníků romských komunit je samozřejmé, že aktivní 
romská sdružení se profilují převážně v oblasti terénní sociální práce a poradenství, než 
v presentaci kultury a uchování tradic.  

PARDUBICKÝ KRAJ 
Již v roce 2002 byla zřízena Komise Rady Pardubického kraje pro integraci romské komunity a 
dalších etnických menšin. Předsedá jí člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za oblast 
sociálních věcí. Dalšími jejími členy je radní zodpovědná za celoživotní vzdělávání 
a zaměstnanost, vedoucí odboru sociálních věcí, zástupci nestátních neziskových organizací 
a Romů, ze všech částí Pardubického kraje. Krajská koordinátorka zde zastává funkci tajemnice. 
Komise se zabývá aktuálními problémy, které se vyskytují v romských lokalitách, především 
problémy v oblasti sociálního vyloučení, bydlení, vzdělanosti a nezaměstnanosti Romů. 
V oblasti dalších národnostních menšin spolupracuje Pardubický kraj především s nestátními 
neziskovými organizacemi. Vedle odborných pracovníků odboru sociálních věcí je kontakt 
s nestátními neziskovými organizacemi zajišťován přímo vedoucí odboru sociálních věcí 
a příslušným radním.  

PLZEŇSKÝ KRAJ 
Na území kraje žije podle posledního sčítání lidu 2,7% občanů hlásících se k národnosti jiné 
než české a výbor pro národnostní menšiny není zřízen. Menšinovou problematikou se 
v případě potřeby zabývá Komise sociálních věcí Rady Plzeňského kraje. Krajský úřad zřídil 
na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví funkci romského poradce, jenž se podílí na 
koordinaci romských poradců obcí a vymezil pracovníka, v jehož pracovní náplni je i agenda 
integrace cizinců a národnostních menšin.  

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
V uplynulém volebním období pracovala Komise RHMP pro oblast národnostních menšin na 
území hl. m. Prahy, která byla zřízena na základě usnesení Rady hl. m Prahy č. 0058 ze dne 
21. ledna 2003. Komise byla složena ze zástupců 11 národnostních menšin (dva zástupci za 
jednotlivou národnostní menšinu), pracovníků MHMP, člena Rady hl. m. Prahy, který byl 
předsedou komise - předsedkyní byla do voleb na podzim roku 2006 Mgr. Hana Halová, jako 
radní pro oblast zdravotnictví, sociální péče a národnostních menšin a odborníků, kteří 
zastupovali vědecké instituce se zaměřením na národnostní menšiny. 

Hlavní pracovní činnost komise byla v roce 2006 stejně jako v předchozích letech následující:  
o komunikace s národnostními menšinami, občanskými sdruženími národnostních menšin, 
o projednávání významných a velkých akcí národnostních menšin v Praze (např. velké 

festivaly Praha srdce národů, Romský světový festival Khamoro, Setkání kultur, 
o příprava a realizace 6. setkání národnostních menšin, které se konalo 12. a 13. října 2006, 
o příprava a realizace mezinárodní konference Rubikova kostka – multikulturalita ve vztahu 

k národnostním menšinám, která byla součástí 6. setkání národnostních menšin, 
o příprava a realizace kulturně-společenského večera k 6. setkání národnostních menšin,  
o příprava a realizace plenárního zasedání občanských sdružení národnostních menšin, 
o projednávání podmínek a realizace Celoměstských programů podpory aktivit 

národnostních menšin a integrujících se cizinců na území hl.m. Prahy pro rok 2006, 
o projednávání záležitostí spojených s přípravami programové a organizační stránky chodu 

Domu národnostních menšin hl. m. Prahy, 
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o předávání informací zástupců jednotlivých národnostních menšin o připravovaných 
a realizovaných aktivitách občanských sdružení jednotlivých národnostních menšin.  

Komise Rady HMP pro oblast národnostních menšin na území hl. m. Prahy byla zrušena 
usnesením Rady HMP č. 1803 ze dne 12. prosince 2006.40) 
Pro záležitosti romské komunity na území hl. m. Prahy současně pracuje Poradní sbor 
romských poradců městských částí, ve kterém jsou vedle romských poradců a sociálních 
pracovníků pracujících s romskou komunitou jednotlivých městských částí také zastoupeni 
pracovníci pražských romských nestátních neziskových organizací a odborníci státních 
institucí pracující v oblasti práce s romskou komunitou. Poradní sbor je zaměřen na práci 
s romskou komunitou zejména v oblasti sociální (problematika bydlení, vzdělávání, 
zaměstnávání, kulturní rozvoj, vztah atd.). 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Vzhledem k tomu, že na území kraje nedosahuje počet obyvatel hlásících se k jiné než české 
národnosti významného počtu, rozhodlo Zastupitelstvo kraje ve smyslu menšinového zákona 
Výbor pro národnostní menšiny nezřídit. O jeho ustavení neuvažuje.  

ÚSTECKÝ KRAJ 
Krajský úřad neobdržel žádnou informaci o ustanovení výboru pro národnostní menšiny 
v kraji v roce 2006. 41) 

VYSOČINA  
V roce 2006 nebyl v působnosti kraje výbor ustaven. Stav občanů, podle posledního sčítání 
lidu, hlásících se k jiné národnosti než české, nepřekročil hranici stanovenou zákonem 
o krajích. 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
Výbor zřízen nebyl, jelikož kraj nesplňuje zastoupení občanů jiné národnosti. Zlínský kraj má 
v rámci krajského úřadu zařazenou funkci koordinátora pro národnostní menšiny, romskou 
problematiku a integraci cizinců v odboru Kanceláře hejtmana od roku 2000. Dále je zřízena 
Komise Rady Zlínského kraje pro národnostní menšiny, etnické skupiny a romskou integraci, 
která se schází nejméně dvakrát ročně. V této komisi je romské zastoupení téměř z poloviny 
členů. Prostřednictvím krajské koordinátorky kraj spolupracuje i s romskými neziskovými 
organizacemi, zabývajícími se integrací romské komunity. 

2. Měl kraj v roce 2006 formulován komunitní plán, jestli ano, odkdy, jsou záležitosti 
národnostních menšin do něj zakomponovány, v případě, že ano, jak?  

JIHOČESKÝ KRAJ 
V roce 2006 byla vypracována a schválena metodika procesu tvorby Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2008-2010. Jedna z pracovních skupin 
je zaměřena na cílovou skupinu národnostních a jiných menšin, cizinců a azylantů. Vlastní 
činnost všech pracovních skupin bude probíhat v roce 2007.  

                                                 
40) V novém složení na základě volebních výsledů byla 16. ledna 2007 obnovena, pod názvem Komise Rady HMP pro 
oblast národnostních menšin a integrujících se cizinců na území hl. m. Prahy a pro udělování grantů v této oblasti.    
41) Podle webových stránek kraje je zde zřízen výbor  
(http://www.kr-ustecky.cz/vismo5/o_utvar.asp?d=1&u=450018&id_org=450018&id_u=15845). 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Kraj neměl v roce 2006 formulován komunitní plán. 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Kraj neměl v roce 2006 zpracovaný komunitní plán. V roce 2007 se připravuje projekt, jehož 
výstupem bude Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji, v souladu 
se zákonem o sociálních službách. Podkladem pro sestavení tohoto plánu bude analýza potřeb 
obyvatel kraje zjištěných pomocí sociologického výzkumu uskutečněného na 
reprezentativním vzorku obyvatel kraje. Pokud se ve výsledcích výzkumu objeví specifické 
potřeby národnostních menšin, budou ve vytvářeném plánu bezesporu zohledněny. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Krajský úřad má formulován komunitní plán sociálních služeb. Záležitosti národnostních 
menšin do něj zakomponovány nejsou. 

LIBERECKÝ KRAJ 
Kraj má střednědobý dokument nazvaný Program rozvoje Libereckého kraje. V tomto 
dokumentu jsou formulovány obecně záležitosti národnostních menšin. Komunitně plánují 
obce, metodicky jim pomáhá krajský úřad, který má pro tuto činnost vyčleněného 
zaměstnance. V současné době v souladu s ustanovením zákona č.108/2006 Sb., ve znění 
pozdějších změn, je v kraji připravován střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, podle 
připravované metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
V kraji zatím není zpracován střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Do jisté míry jej 
nahrazují strategické materiály definující sociální politiku kraje (Koncepce 
a Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením, Program rozvoje kraje a další). 
Rada kraje však na svém zasedání dne 6. září 2006 usnesením č. 84/3122 vyjádřila souhlas se 
zahájením příprav k vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji. Zároveň 
byla zřízena pracovní skupina pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v kraji (dále jen řídící skupina). Náplní činnosti řídící skupiny je organizace, 
koordinace a řízení aktivit směřujících k vytvoření zmíněného plánu. 
Vzhledem k rozsáhlosti aktivit nutných k vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb v kraji je navrhováno postupovat v několika fázích: 

1. fáze bude zaměřena na stabilizaci současného stavu - stávající sítě poskytovatelů sociálních 
služeb v kraji. V ní půjde prioritně o zmapování stávající situace - popis stavu a analýzu 
financování sociálních služeb na území kraje. Výstupem je střednědobý plán na rok 2008-2009, 

2. fáze bude zaměřena na vytváření systému rozvoje sociálních služeb v kraji - zejména půjde 
o jednání a dohodu mezi zúčastněnými subjekty o převzetí veřejného závazku za určité druhy 
služeb, návrh systému financování sociálních služeb v kraji, 

3. fáze bude zaměřena na rozvoj sociálních služeb a vytvoření strategie k jejich zajištění - 
plán k vytvoření sítě místně i typově dostupných sociálních služeb, vytvoření sítě 
poskytovatelů, kteří budou mít garanci stabilního financování v následujících letech. 

Proces tvorby střednědobého plánu sociálních služeb kraje vykazuje jisté odlišnosti ve srovnání 
s obcemi. Kraj bude prioritně pracovat již s výstupy obecních procesů plánování, v nichž bývají 
zahrnuty a řešeny i záležitosti národnostních menšin. V této souvislosti je však nutno zdůraznit, že 
střednědobé plánování v souladu s platnou legislativou má být zaměřeno na plánování sociálních 
služeb a řešení problémů cílových skupin, jež sociální služby využívají. V rámci rovného přístupu 
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musí být zřetelně vymezeno, že občané jiné národnosti mohou využívat veškeré spektrum 
sociálních služeb. Toto právo jim je dáno skutečností, že se nacházejí v některé z nepříznivých 
sociálních situací, nikoli na základě toho, že jsou příslušníky jiné národnosti.  

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Kraj neměl v roce 2006 formulován komunitní plán. Komunitní plánování je nutno realizovat 
na obcích, výstupy pak mohou sloužit ke zpracování krajského plánu rozvoje sociálních 
služeb. V roce 2006 probíhal Projekt Podpora komunitního plánování sociálních služeb 
v Olomouckém kraji, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem 
pro místní rozvoj a Olomouckým krajem. Nositelem projektu je příspěvková organizace 
Poradna pro rodinu Olomouckého kraje. Po zahájení projektu byl navázán kontakt s vedoucí 
projektu i metodiky spádových oblastí, kteří byli seznámeni se Strategií integrace příslušníků 
romských komunit v kraji na léta 2006 - 2010, vhodnými partnery (poskytovateli sociálních 
služeb) a byly vytipovány lokality, kde by bylo vhodné utvořit samostatnou pracovní skupinu. 
Byla dohodnuta i další spolupráce s metodiky. V některých regionech pak byly utvořeny 
pracovní skupiny pro národnostní menšiny, popř. pro romskou komunitu. Z pohledu integrace 
příslušníků romských komunit se jeví optimálnějším, když komunitní plán je realizován pro 
správní obvod obcí s rozšířenou působností, takto mohou být efektivněji pokryty sociálními 
službami i menší obce s vyšší koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením.  

Popis stavu komunitního plánování v Olomouckém kraji: 

a) Statutární město Olomouc  
Zpracován byl 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období 2007 
- 2008. V rámci procesu komunitního plánování působila pracovní skupina – etnické 
menšiny, jejímiž členy byli, mimo zástupce romské národnostní menšiny,  
i zástupci bulharské a řecké menšiny i krajská koordinátorka romských poradců Krajského 
úřadu Olomouckého kraje. Výsledky plánu jsou prezentovány na internetových stránkách 
http://www.kpssolomouc.wz.cz. 

b) Město Jeseník  
Komunitní plánování je realizováno v obvodu obce s rozšířenou působností. Je vytvořena 
skupina osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením (významnou 
podmnožinu tvoří příslušníci romských komunit), za zadavatele je členkou koordinátorka 
pro národnostní menšiny působící na Městském úřadě Jeseník. Dne 28. června 2006 se 
uskutečnila konference pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb, které se 
zúčastnila i krajská koordinátorka romských poradců.  

c) Město Šternberk  
Komunitní plánování je realizováno v obvodu obce s rozšířenou působností. Vytvořena 
byla pracovní skupina pro romskou komunitu. 

d) Město Hranice  
Projekt Komunitního plánování sociálních služeb města Hranic zahrnuje všechny obce ve 
správním obvodu města. Zadavatelem a současně i partnerem tohoto projektu je Město 
Hranice a realizátorem je Centrum pro komunitní práci střední Morava. Vytvořena byla 
pracovní skupina pro romskou komunitu.  

e) Město Lipník nad Bečvou  
Projekt Komunitního plánování sociálních služeb v Lipníku nad Bečvou zahrnuje všechny 
obce ve správním obvodu města, realizátorem je Centrum pro komunitní práci střední 
Morava. Vytvořena byla pracovní skupina pro romskou komunitu, do které je zapojena 
i škola s vysokým počtem romských dětí. Krajská koordinátorka se zúčastňuje pracovní 
skupiny. Jedná se o lokalitu, kde se aktivit zúčastňuje nejvíce romských uživatelů. 
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f) Město Přerov  
V rámci komunitního plánování bylo provedeno Šetření potřeb sociálních služeb romské 
menšiny ve městě Přerově, vytvořena byla pracovní skupina pro etnické menšiny. 
Problémem je zapojení uživatelů sociálních služeb (stejně jako v převážné většině obcí, 
které přistoupily ke komunitnímu plánování). Do činnosti pracovní skupiny se zapojilo 
Středisko integrace menšin, které v rámci pilotního projektu IPPP působí v Olomouckém 
kraji od září 2006. Krajská koordinátorka se rovněž zúčastní pracovních setkání.  

V roce 2006 se krajská koordinátorka dvakrát zúčastnila setkání krajských pracovních skupin 
ke Komunitnímu plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji s informacemi o aktuálním 
dění v oblasti integrace příslušníků romských komunit a praktickými zkušenostmi 
z jednotlivých lokalit.  

PARDUBICKÝ KRAJ 
Měl v roce 2006 formulován komunitní plán a záležitosti národnostních menšin jsou do něj 
zakomponovány. 

PLZEŇSKÝ KRAJ 
V roce 2006 neměl kraj formulován krajský komunitní plán, ale probíhalo komunitní 
plánování na úrovni obcí za metodické podpory kraje. 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Město nemělo v minulém roce zpracovaný komunitní plán. V letošním roce bude zpracovávat 
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Nereagoval. 

ÚSTECKÝ KRAJ 
Ústecký kraj zahájil v roce 2006 přípravy pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb. Bylo vytvořeno osm pracovních skupin, které jsou složeny ze zástupců 
veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců uživatelů sociálních služeb 
a zástupců dalších institucí (např. Policie, Úřad práce…). Jedna z pracovních skupin se 
zabývá oblastí péče o příslušníky etnických menšin. 

VYSOČINA  
Kraj neměl v roce 2006 formulován komunitní plán. Na jeho sestavení se pracuje 
a předpokládá se, že záležitosti národnostních menšin do něj budou zakomponovány. 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
V roce 2006 kraj neměl formulován komunitní plán. 

3. Jaká byla v roce 2006 spolupráce kraje, popř. výboru pro národnostní menšiny (rady / jiného 
orgánu) s organizacemi příslušníků národnostních menšin? 

JIHOČESKÝ KRAJ 
Vzhledem k tomu, že organizace příslušníků národnostních menšin v našem kraji zatím 
nejsou (ani žádná regionální zastoupení organizací republikových) nelze se k bodu vyjádřit. 
Romská občanská sdružení mají trvalou podporu jak kraje, tak i obcí, v jejichž územním 
obvodu realizují své aktivity. Tato podpora je zaměřena jak na možnost získání grantu 
z dotačního programu kraje, tak na podporu jednorázových kulturních aktivit v regionu. 
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Z pohledu uplatňování národnostně menšinových práv nelze uvést žádné příklady dobré praxe 
v kraji. Nevyskytly se současně ani problémy, jež by si žádaly zvláštních opatření k jejich řešení. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Občanská sdružení a subjekty, které pracují ve prospěch národnostních menšin, velmi dobře 
spolupracují s Radou pro národnostní menšiny v Jihomoravském kraji. Společně se podílejí 
na organizování společných setkání k nejrůznějším příležitostem (např. připomenutí státních 
či církevních svátků, výstavy atd.). 
K nejúspěšnějším akcím patří již tradičně organizované multietnické setkání Návraty ke 
kořenům za aktivní účasti příslušníků národnostních menšin žijících v Jihomoravském kraji 
a předvánoční koncert příslušníků národnostních menšin s názvem Žijeme v jednom městě 
s prezentací vánočních či novoročních zvyků. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Krajský úřad nedělá ve spolupráci s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty žádný 
rozdíl. Je ochoten spolupracovat s každým, kdo projeví zájem. Tak tomu bylo i v roce 2006. 

LIBERECKÝ KRAJ 
Výbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin je zřízen jako iniciativní a poradní 
orgán zastupitelstva kraje pro oblast sociální politiky a problematiky národnostních menšin. 
Plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo kraje a kterému se ze své činnosti zodpovídá. 
Spolupráci s ostatními národnostními menšinami Výbor považuje za důležitou činnost 
a zajímá se o tuto problematiku. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Členové výboru se aktivně účastnili kulturních akcí pořádaných organizacemi sdružujícími 
příslušníky národnostních menšin v kraji. 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Stejně jako v předchozím roce spolupracovala krajská koordinátorka s aktivními subjekty 
(zástupci bulharské menšiny, řecké menšiny, aktivní romské neziskové organizace). Pokud 
mají organizace e-mailovou adresu, jsou jim zasílány informace o dotačních titulech i jiné 
dokumenty elektronickou poštou. Nemají-li přístup k internetu, jsou informace zasílány 
prostřednictvím pracovníků zajišťujících integraci příslušníků romských komunit působících 
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.  

PARDUBICKÝ KRAJ 
Komise Rady Pardubického kraje pro integraci romské komunity a dalších etnických menšin 
spolupracuje s neziskovými romskými organizacemi v rámci Pardubického kraje. Odbor 
sociálních věcí Krajského úřadu pro ně pořádá např. samostatná školení k zákonu o sociálních 
službách. Romské neziskové organizace jsou každoročně finančně podporovány 
prostřednictvím programů dotačního řízení z rozpočtu kraje (vyčleněná alokace v grantech 
v sociální oblasti, účast v dalších grantových programech – kultura, sport, volný čas atd.).  
Hlavním příjemcem dotací v oblasti ostatních národnostních menšin byla nezisková 
organizace Most pro lidská práva.  

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Spolupráce města s organizacemi příslušníků národnostních menšin byla podpořena zejména 
komunikací se zástupci národnostních menšin v Komisi Rady hl. m. Prahy pro oblast 
národnostních menšin na území hl. m. Prahy, která zajišťovala nejen pravidelné předávání 
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informací mezi hl. m. Prahou a národnostními menšinami, ale i v rámci národnostních menšin 
a mezi jednotlivými národnostními menšinami vzájemně. 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Nereagoval. 

ÚSTECKÝ KRAJ 
Krajem byl zřízen výbor v roce 2005. Vzhledem k tomu, že zástupci národnostních menšin 
(německé, vietnamské, ukrajinské, romské, maďarské, slovenské a zástupce Židovské obce) 
jsou jeho členy, je spolupráce s organizacemi příslušníků národnostních menšin na dobré 
úrovni. Na jednání výboru byli pozváni jako hosté i zástupci bulharské a ruské menšiny. 
V případě zájmu jsou na jednání výboru zváni pracovníci krajského úřadu, kteří poskytují 
požadované informace, např. o možnostech čerpání finančních prostředků na aktivity 
příslušníků národnostních menšin a o možnostech prezentace národnostních menšin 
v masmédiích. Členové výboru rovněž informuji o svých aktivitách a společenských akcí, na 
které zvou i příslušníky dalších národnostních menšin a zástupce kraje. 

VYSOČINA  
Národnostní menšiny jsou v kraji zastoupeny nízkým počtem svých příslušníků. V roce 2006 
se nevyskytly žádné problémy, spolupráce s jejich organizacemi nebyla navázána. 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
42) 

Kraj pro oblast integrace romské komunity kraj vypsal dotační řízení ve výši 650 tis. Kč a na 
problematiku integrace cizinců vyčlenil z krajského rozpočtu částku ve výši 200 tis. Kč bez 
vypsání dotačního řízení, protože v kraji v roce 2006 působily pouze dvě občanská sdružení. 
Jedním je občanské sdružení Kazachů Naděžda, které vzniklo v říjnu loňského roku a druhé je 
Sdružení občanů zabývajících se emigranty SOZE, které si v září 2006 ve statutárním městě 
Zlín otevřelo pobočku. Posláním tohoto sdružení je poskytování pomoci uprchlíkům 
a cizincům přicházejícím do ČR. Poskytují právní poradenství, sociální poradenství, 
vzdělávací aktivity a volnočasové programy. Své pobočky mají rovněž v Olomouci a také 
v Brně a Zlínský kraj toto sdružení také finančně podpořil. 

Spolupráce probíhala také s občanským sdružením Slovo 21, které realizovalo pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje projekt Rodina od vedle. S tímto sdružením kraj spolupracuje již 
třetím rokem. Obědu v roce 2006 se zúčastnily rodiny Kazachů, Bulharů a Rusů. 

Vzhledem k tomu, že Zlínský kraj nepatří mezi nejvíce osídlené kraje v ČR cizinci, 
předpokládá se spíše bezproblémová spolupráce, která se bude v dalších letech postupně 
rozvíjet a prohlubovat. K doplnění ještě uvádí, že v rámci dotačních řízení státu se podařilo 
v roce 2006 podpořit obec Počenice-Tetětice, ve které našla integrační bydlení rodina 
z Ruska. Obec tak získala dotaci z Programu zajištění bydlení azylantů od ministerstva vnitra. 

3a) příklady dobré praxe v roce 2006: 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Za příklad dobré praxe činnosti Výboru v roce 2006 považujeme zprostředkování do té doby 
nefungující komunikace mezi Městským úřadem Chodov a početnou skupinou romských 
obyvatel soustředěnou na předměstí a následné konstruktivní řešení jejich problémů ve městě. 

                                                 
42) Pozn. předkladatele: kraj v tomto vyjádření evidentně zaměňuje termíny národnostní menšina a cizinec, 
azylant, i když v praxi (a viz níže) tyto zjevně odlišuje. 
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LIBERECKÝ KRAJ 
a) Podané žádosti obcí na řešení bydlení romské menšiny – město Jablonec nad Nisou 

oprava střechy azylového domu č.p. 13, v ulici Za plynárnou a město Frýdlant úprava 
sociálního zařízení, v objektu č.p. 176, v ulici Míru. 

b) Proškolení 19 asistentů pedagoga k získání pedagogického minima, které organizoval 
odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin. 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Olomoucký kraj již po dobu čtyř let zajišťuje organizačně i finančně multikulturní akci 
Umíme se domluvit, která poskytuje prostor pro poznání jiných kultur (národnostní menšiny, 
cizinci, zdravotně postižení). V loňském roce se akce konala dne 16. září 2006. Jedním 
z organizátorů akce je od počátku Bulharský osvětový klub.  
Od února 2006 probíhala ve Vlastivědném muzeu Olomouc výstava s názvem Zvyky  
a tradice řecké menšiny v České republice. Vernisáž byla obohacena ukázkami řeckých tanců. 
Prezentovány byly národní kroje, hudební nástroje, časopisy, četné fotografie i informace 
o vývoji řecké komunity v ČR. Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku pak výstavu mohli 
shlédnout návštěvníci od května do června 2006. 
Ve Vlastivědném muzeu Jesenicka byla instalována od 7. března do 8. dubna 2006 výstava 
děl romských autorů s názvem Svět očima Romů. Díla byla zapůjčena Muzeem romské 
kultury v Brně.  
Zajímavým z pohledu národnostních menšin byl i projekt Jiný pohled, který realizovalo 
v roce 2006 Gymnázium Jakuba Škody v Přerově ve spolupráci se statutárním městem Přerov 
a Olomouckým krajem. Cílem projektu bylo prostřednictvím presentace romské kultury, 
historie, diskusí a dalších aktivit působit na postoje a stereotypy studentů i veřejnosti 
v lokalitě s vysokým počtem příslušníků romských komunit.  

PARDUBICKÝ KRAJ 
1. Příprava na nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  
Odbor sociálních věcí připravil pro romská občanská sdružení samostatné školení o novém 
zákoně o sociálních službách. Představitelé organizací byli srozumitelnou formou seznámeni 
s podmínkami poskytování sociálních služeb a především s nutností připravit se na registraci 
neziskových organizací. Účastníci školení získali informace o všech podmínkách registrace, 
připravuje se tzv. konzultační den, kdy jim budou zodpovězeny všechny dotazy, zejména se 
zaměřením na registrace. Romové tuto aktivitu vítají, neboť jim pomůže se zorientovat 
v nových podmínkách, které musí splnit pro zachování činnosti neziskových organizací. 
2. Vzdělávání romských organizací – příprava na plánovací období EU 2007 – 2013 
Občanské sdružení Altus zahájilo ve spolupráci s Pardubickým kraje cyklus vzdělávání 
představitelů romských neziskových organizací, s cílem připravit je na podání projektů 
v plánovacím období EU 2007 – 2013. Akce bude pokračovat i v roce 2007.  

PLZEŇSKÝ KRAJ 
Občanské sdružení Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje (jedna 
z nestátních neziskových organizací podpořených v rámci Programu podpory sociální práce 
v sociálně vyloučených romských komunitách). Sdružení poskytuje služby terénní sociální 
práce, poradenství. Příkladem dobré praxe spolupráce organizace příslušníků národnostních 
menšin a Plzeňského kraje je aktivní přístup této organizace k přípravě na aplikaci zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí vyhlášky (zejména v oblasti zavádění 
standardů kvality a vzdělávání zaměstnanců). 
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HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Příkladem dobré praxe byla organizace v pořadí již šesté setkání národnostních menšin, které 
pořádalo hl. m. Praha ve spolupráci s Komisí Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních 
menšin na území hl. m. Prahy, v rámci kterého se konala nejen mezinárodní konference 
Rubikova kostka - multikulturalita, výstava fotografií o rekonstrukci Domu národnostních 
menšin hl. m. Prahy a kulturně-společenský večer národnostních menšin. Na přípravách 
a realizaci programu šestého setkání národnostních menšin se zástupci národnostních menšin 
aktivně podíleli stejně jako v předchozích letech. 
Město každoročně organizuje setkávání národnostních menšin právě formou konferencí 
a kulturně-společenského setkání národnostních menšin a odborníků pracujících v oblasti 
práce s národnostními menšinami v ČR i zahraničí - zejména ze strany zástupců měst 
a univerzit Slovenské republiky.  
Významnou je také podpora formou grantového řízení (viz níže), zejména pak finanční 
podpora hl. m. Prahy velkých festivalů - Světového romského festivalu KHAMORO 
a Mezinárodního folklorního festivalu Praha srdce národů.  
Pro větší informovanost občanských sdružení národnostních menšin, zástupců městských 
částí a veřejnosti pořádá hl. m. Praha jednou ročně rozšířené zasedání komise, plenární 
zasedání občanských sdružení národnostních menšin a zástupců městských částí, na nichž 
zástupci národnostních menšin v komisi informují o uskutečněných projektech 
a připravovaných aktivitách jednotlivých národnostních menšin, zabývá se řešením širších 
otázek souvisejících s činností občanských sdružení národnostních menšin. 

ÚSTECKÝ KRAJ 
Svazem Maďarů žijících v Českých zemích byla v listopadu roku 2006 v Teplicích uspořádána 
beseda na téma Historie národnostních menšin a jejich kultura, které se zúčastnili zástupci 
národnostních menšin – Maďarů, Němců, Romů, Židů, Ukrajinců a Slováků. Beseda byla 
všemi hodnocena kladně. V letošním roce bude opět uskutečněna podobná akce, na které se 
budou podílet zástupci různých národnostních menšin.  

3b) problémy v roce 2006: 

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Zásadním problémem při zajišťování takové spolupráce je velká neorganizovanost 
národnostních menšin, a to i v případě početných komunit příslušníků jednotlivých národů, 
které jsou v kraji zastoupeny (vietnamské, ruské, ukrajinské). Spolupráci s národnostními 
menšinami tak zajišťuje převážně koordinátor pro národnostní menšiny, avšak pouze 
prostřednictvím jednotlivců, přičemž se neřeší problematika menšiny, spíše individuální. 

LIBERECKÝ KRAJ 
a) Vystěhovávání Romů v Semilech, Tanvaldu, Rychnov u Jablonce nad Nisou. V Semilech 

a Tanvaldu vystěhování proběhlo z důvodu špatného technického stavu budov. Uvedené 
samosprávy s těmito občany řešily tuto krizovou situaci a snažily se najít náhradní 
ubytování. V Rychnově u Jablonce nad Nisou se jednalo o případ, kdy majitelem domu je 
soukromá osoba a tento dům koupil s nájemníky. Hledalo se náhradní bydlení s tím, že 
rodina dostane byt stejné kvality.  

b) Nedostatek finančních prostředků pro financování neziskového sektoru zabývajícího se 
problematikou menšin, zejména Romů, kteří patří do skupin sociálně vyloučených osob  
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OLOMOUCKÝ KRAJ 
Významné problémy v roce 2006 nebyly zaznamenány. Přetrvává stav, že sdružení 
národnostních menšin, a to nejen romských organizací, nemají zájem realizovat se 
v partnerství.  

PARDUBICKÝ KRAJ 
Oblast školství: 
- přestože na vybraných speciálních školách působí několik let asistenti pedagoga, 

nepodařilo se převést žáky do ZŠ.  
- po ukončení ZŠ (resp. speciální školy) již někteří žáci nenastupují do učebních oborů, 

protože jejich rodiče nemají finanční prostředky na zajištění základních potřeb, které 
souvisejí s nástupem na učiliště - přestože existuje dotace MŠMT na pokrytí nákladů 
a rodiče jsou o této možnosti informováni. Problém spočívá v tom, že dotace je 
přidělována do škol až v průběhu 3 - 4 měsíců po zahájení školního roku a po tuto dobu 
by rodiče museli hradit veškeré náklady. 

Chronickými problémy je zatížena oblast zaměstnanosti (ztížený přístup Romů na trh práce) 
a bydlení (vytváření sociálně vyloučených komunit). 

PLZEŇSKÝ KRAJ 
Většina obcí kraje, kterých se dotýká povinnost zřídit výbor pro národnostní menšiny dle 
§ 117 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obcemi 
s nízkým počtem obyvatel. Z celkem 11 obcí je 72% z dotčených obcí s počtem obyvatel 
nižším než 500, 28% menší než 2100 obyvatel. Velkých obcí se tato zákonem stanovená 
povinnost většinou nedotýká, neboť vzhledem k silně převažujícímu počtu majoritního 
obyvatelstva nenaplňují zákonem stanovenou procentní kvótu, i když se v nich často 
nacházejí mnohem výraznější komunity národnostních menšin.  

Dotčené obce se pokusily v minulém roce, před komunálními volbami i po nich, ustanovit 
výbory pro národnostní menšiny. Bohužel se jim to vzhledem k nezájmu členů národnostních 
menšin, nezdařilo. Z celkového pohledu se nám tedy nejeví příliš efektní, aby v malých 
obcích, ve kterých žijí převážně pouze jednotlivci, kteří se hlásí k jiné národnosti než české, 
byly zřizovány výbory pro národnostní menšiny. 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Z pohledu práce ve vztahu k hl. m. Praze a Komise RHMP pro oblast národnostních menšin 
na území hl. m. Prahy bývá problémem, že někteří zástupci národnostních menšin vystupují 
ne jako reprezentanti celé národnosti, ale spíše jako zástupci občanského sdružení, jehož je 
vybraný člen komise členem. Tato skutečnost mívá dopad i na předávání informací o práci 
v komisi a komunikaci s dalšími občanskými sdruženími národnostních menšin. 
Problémem tak bývají i výroční zprávy o činnosti národnostních menšin, o něž hl. m. Praha 
pravidelně žádá zástupce národnostních menšin v komisi, kdy forma zprávy nepodává 
komplexní informaci o aktivitách a činnosti národnostní menšiny jako celku. 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
Problémem převážné romské komunity je špatné bydlení, vysoká nezaměstnanost, nízká 
vzdělanost a diskriminace. Všechny tyto problémy se snaží kraj řešit dle svých možností. 
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4. Jakým způsobem kraj finančně podporoval v roce 2006 organizace / aktivity 
národnostních menšin (prostřednictvím zvláštního dotačního titulu v rozpočtu, v rámci 
jiných dotačních programů, ad hoc podporou jednotlivých akcí, popř. jinak)? 

Počet krajů (včetně hl. m. Prahy), které měly zvláštní dotační program pro národnostní 
menšiny, jako těch, které ho neměly, byl vyrovnaný. Mezi tyto programy je započtena 
i podpora věnovaná výhradně a výslovně Romům. Zaměření na romskou komunitu 
dominovalo i mezi kraji, které specifický program na podporu národnostních menšin nezřídily 
a v nichž menšinová sdružení soutěží ve volné konkurenci. V některých krajích (např. hl. m. 
Praha a Moravskoslezský) je podpora národnostních menšin tradičně velice pestrá 
a diverzifikovaná. Přehled projektů je uveden v příloze 13. 

5. Zabývalo se zastupitelstvo kraje / výbor otázkou provádění Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků? Konkretizujte, prosím. 

JIHOČESKÝ KRAJ 
Zastupitelé kraje chápou význam Charty jako prostředek dosažení jazykové rozmanitosti, 
která je součástí evropského kulturního dědictví. Zvláštní potřeba, která by opodstatňovala 
přijetí ochranných či podpůrných opatření, v tomto smyslu v kraji nevznikla. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Některé projekty příslušníků národnostních menšin v rámci Dotačního programu na činnost 
národnostních menšin v Jihomoravském kraji na rok 2006 byly zpracovávány v souladu 
s Rámcovou úmluvou a Chartou a byly finančně podpořeny orgány kraje.  

KARLOVARSKÝ KRAJ 
V roce 2006 byl přizván na jednání Výboru tajemník Rady, který členy Výboru seznámil 
s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků. Otázkou provádění této charty se 
Výbor zatím nezabýval. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Zastupitelstvo kraje se otázkou provádění Evropské charty menšinových či regionálních 
jazyků nezabývalo. Při uplatňování charty by mohlo dojít k problémům např. v tom, že je 
nedostatek tlumočníků do romského jazyka, na což nejsou úřady připraveny. 

LIBERECKÝ KRAJ 
Tento materiál nebyl v zastupitelstvu kraje projednáván.  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Projednáváním otázek spojených s realizací Charty v podmínkách kraje se zabýval výbor již 
v průběhu roku 2005. V současné době je připraven k projednání v samosprávných orgánech 
kraje návrh na zajištění financování zvýšených nákladů obcí v souvislosti s praktickou 
realizací charty 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Zastupitelstvo kraje se nezabývalo otázkou provádění Charty. 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Zastupitelstvo kraje se nezabývalo otázkou provádění Charty. 
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PLZEŇSKÝ KRAJ 
Charta na území Plzeňského kraje se vztahuje pouze na slovenštinu. Cizinců slovenského 
státního občanství pobývalo v Plzeňském kraji k 31. prosinci 2005 celkem 2 016, tj. 0,3% 
obyvatelstva kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná především o ekonomickou migraci 
a slovenští občané nevystupují na území kraje jako menšina, nebyl důvod, aby se 
problematikou Evropské charty regionálních jazyků v roce 2006 zabývalo ani Zastupitelstvo 
kraje ani Komise sociálních věcí Rady kraje. 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Na základě Koncepce politiky hl. m. Prahy,43) v níž je zakotven požadavek podpory 
rozšiřování a přijímání informací v jazyce národnostních menšin, mohou národnostní menšiny 
v hl. m. Praze a s její finanční podporou vydávat publikace, knihy (pro dospělé, děti a mládež) 
ve svém jazyce.  

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Co se týká aplikace Charty kraj uvádí, že žádný z menšinových jazyků nelze definovat ve 
smyslu čl.1 Charty, tj. jako jazyk ve smyslu užšího územního vymezení, kde je vyjadřovacím 
prostředkem takového počtu osob, který přijetí různých ochranných a podpůrných opatření 
opodstatňuje. S přihlédnutím na současnou národnostní situaci v kraji se krajské 
Zastupitelstvo otázkou provádění Charty nezabývalo. 

ÚSTECKÝ KRAJ 
Výbor se otázkou provádění Charty zabýval za svém zasedání dne 10. května 2006 a dospěl 
k závěru, že naplňování přijatých závazků by nemělo být problematické.  

VYSOČINA  
Zastupitelstvo kraje se v roce 2006 nezabývalo otázkou provádění Charty. 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
Touto oblastí se Zastupitelstvo kraje nezabývalo, jelikož v našem kraji je zastoupení 
národnostních menšin opravdu v malé míře.  

Shrnutí 

Ad 1) Situace ve zřízení poradních orgánů s agendou národnostních menšin (Výbor / Rada / 
Komise / koordinátor / poradce) při srovnání s rokem 2005 nedoznala změn. Z drtivé většiny 
se výbory a jiné instituce zřízené pro záležitosti národnostních menšin (včetně výboru 
zastupitelstva Moravskoslezského kraje) zabývaly v první řadě problematikou romské 
integrace. 

Ad 2) Více než dvě třetiny krajů komunitní plán nemají. Tato situace by se však měla podle 
údajů krajů brzy změnit, vzhledem k tomu, že jejich zavedení (včetně oblasti národnostních 
menšin v nich) další kraje plánují. Zatím ve třech krajích již existuje komunitní plán 
obsahující tuto problematiku. 
Ad 3) Spolupráce s národnostními menšinami je na úrovni krajů téměř bezproblémová. Ze 
strany krajských zastupitelstev je přitom třeba ocenit informování a spolupráci při účasti 
menšinových organizací v jejich dotačních programech. Za zmínku stojí zvláště citlivě volený 

                                                 
43) Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám - The Concept of the policy of the City 
of Prague in relation to national minorities, Vydala Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin. 
Praha 2003, Prague 2003 
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způsob informování, vzhledem ke skutečnosti, že ne všem organizacím jsou dostupná 
elektronická média (Olomoucký kraj). V některých krajích probíhá zavedená spolupráce skrze 
instituci obsahující zástupce široké palety menšin (Ústecký kraj) a někde je do této spolupráce 
zahrnována i komunikace s cizinci (Zlínský kraj).  

Ad 3a) Krajům se podařilo navázat nebo pokračovat v komunikaci a intenzivní spolupráci 
s mnoha menšinami. Kladně kraje hodnotí zvláště svou materiální, finanční a logistickou 
podporu folklorním, vzdělávacím nebo sociálním projektům. 

Ad 3b) Tak jako v případě nižších správních jednotek, i na úrovni krajů je častým problémem 
váznoucí komunikace z důvodu nečinnosti či absence relevantních partnerů na straně 
národnostních menšin. Další problémy se týkají sociální oblasti v souvislosti s romskou 
populací (zvláště bydlení, vzdělávání).44) 

Ad 5) Kromě tří krajů, které buď nepovažují implementaci Charty za závažný krok nebo se jí 
zabývaly už dříve (Moravskoslezský), se žádný kraj Chartě explicitně nevěnoval. Vzhledem 
k počtům jazykových menšin a konkrétním dopadům implementace Charty to nelze 
považovat za chybný krok. V některých krajích však přesto stále přetrvávají neopodstatněné 
názory v souvislosti s Chartou (obava z nákladů na překlady slovenštiny a romštiny). 

                                                 
44) Zde je však nutno upozornit, že státní správa na úrovni krajů, měst i obcí často nerozlišuje, kdy lze sociálně-
ekonomickou situaci Romů zařadit do menšinové problematiky. S ohledem na občanský princip by se tomu měla 
důsledně vyhýbat a brát v úvahu jen tehdy, pokud zde prokazatelně hrají roli faktory intenzifikující jejich 
sociální problém spojené s „romstvím“ (např. jazykové problémy, velkorodinný způsob bydlení, rasismus na 
straně většinové populace). Nelze totiž dokázat, že osoby označené místní správou za „Romy“ jsou skutečně 
členy romské národnostní menšiny (tj. přihlásili se též k romské národnosti).    
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5. Reflexe národnostních menšin 

Obdobně jako v předchozích letech požádal sekretariát Rady její členy - zástupce 
národnostních menšin o zpracování podkladů podle stanovené struktury. Protože v otázkách 
terminologie se projevuje řada nejasností, na úvod této kapitoly uvádíme některá upřesnění: 

Národnostní menšina 
Národnostní menšina je společenstvím občanů České republiky žijících na území současně České 
republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, 
kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za 
národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka 
a kultury a zároveň za účelem vyjádření ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky 
utvořilo.  

Příslušník národnostní menšiny 
Příslušník národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti 
a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke 
stejné národnosti.  

Rom/Romové  
Romové tvoří národnostní menšinu spíše malého rozsahu (cca 11 000 příslušníků podle sčítání lidu 
z roku 2001). Státní správa však pracuje s více či méně kvalifikovanými odhady představujícími 
řádově výrazně vyšší počet Romů (cca 200 000). Důvodem pro užívání jiného než standardního údaje 
ze sčítání lidu je sociologicky ověřitelný fakt, že Romové pociťují silnou subjektivní identitu 
„romství“ a zachovávají řadu charakteristických kulturních znaků, aniž by to vyjádřili příslušností 
k romské národnosti. Příčinou je vedle jiných faktorů zejména slabě vyvinutá identita „národnosti“, 
jak ji vnímáme v našem kulturně historickém kontextu, tedy především jako plod nacionalismu 
evropské moderní doby.  
Často je nutné zohlednit i tzv. připsané „romství“ ze strany většinové společnosti. Zvláště při řešení 
sociálně-ekonomických problémů života Romů je klíčový fakt, že daný občan je „za Roma považován 
významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo 
sociálních) indikátorů“.45) Ve značné části podkladů ze strany místních a krajských samospráv se 
pojem „Rom/Romové“ objevuje právě v tomto smyslu. 

Židovská komunita  
Občané ČR židovského původu obvykle nevyjadřují svou „židovskou“ identitu (cítí-li nějakou) 
v národnostních termínech. Tento stav má hluboké kořeny v dlouhodobém procesu asimilace 
a diskriminačních tlacích a dále se prohloubil v důsledku genocidy holocaustu. Údaj ze sčítání lidu 
o deklarovaném vyznání – příslušnosti k Federaci židovských obcí (1 515 osob) – a kulturně-
historické důvody vedou k zohlednění židovské menšinové komunity (nikoliv „národnostní 
menšiny“), jejíž zástupci se účastní prostřednictvím svého „stálého hosta“ jednání Rady vlády pro 
národnostní menšiny. Proto Zpráva obsahuje i základní informace o aktivitách příslušníků židovské 
komunity, tj. její části, která projevuje ochotu participovat na programech národnostně menšinové 
politiky státu. 

                                                 
45) Gabal Analysis and Consulting (2006): Analýza sociálně vyloučených romských lokalit (komunit) 
a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Praha. 
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BULHARSKÁ MENŠINA
46) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). 

Všechny organizace mají vlastní program činnosti na kalendářní rok. Nosnými body jsou 
setkání a společné oslavy významných státních a církevních svátků. Dále to jsou akce spojené 
s udržováním kulturních tradic a bulharštiny. Nemalou měrou je v činnosti všech organizací 
zastoupena propagace bulharské kultury. 
Ve snaze zlepšit komunikaci mezi jednotlivými subjekty inicioval zástupce menšiny v Radě 
25. listopadu 2006 setkání zástupců všech organizací. Jejím cílem byla koordinace některých 
akcí v roce 2007, zejména pak příprava celostátního setkání bulharské menšiny dne 26. května 
2007 v Mikulčicích. 
Činnost všech organizací je financována jednak z vlastních zdrojů (členské příspěvky,finanční 
dary, výnosy z pronájmů a podobně) a zejména prostředky získanými v rámci grantů. 

2. Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

o Bulharská kulturně osvětová organizace Praha (BKOO): 

- 34 let vydává časopis Roden glas, od roku 2002 s podporou resortu kultury. Dále je 
vydáván informační zpravodaj Inform na náklady organizace, 

- důstojné oslavy významných státních a pravoslavných svátků, 
- s pomocí Magistrátu hl. města Praha vyšla publikace Antologie bulharsko-českých 

kulturních vztahů (autorky PhDr. Dana Hronková a Mgr. Marie Motejlová), 
- organizace a účast na folklorním festivalu Praha - srdce národů, 
- prezentace knihy Duše a tělo (autor MUDr. Vitkov) 
- třetí místo fotbalového týmu v turnaji menšin, který se konal pod záštitou Senátu ČR 

(klub v Olomouci spadá organizačně pod BKOO Praha) 
- vydání knížky Eli Mandažievé Když se okénka otevírají, 
- s podporou Magistrátu hl.m. Praha byla vydána publikace dokumentující bulharskou 

menšinu a její život na území ČR od konce 19 století Bulharská sedjanka a její 
následovníci v Českých zemích. 

o Bulharská kulturně osvětová organizace Svv. Cyrila a Metoděje Praha: 

- uspořádání výstavy obrazů Inky Delevové v klubu (Praha 2, Americká 28).  

o Občanské sdružení Vazraždane Praha (nedodalo podklady):  

- vydávání časopisu Balgari za plné podpory resortu kultury, 
- uspořádání celé řady koncertů a uměleckých vystoupení 

o Občanské sdružení Pirin Brno (nedodalo podklady) 

o Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně: 

- společenský večer při příležitosti státního svátku, osvobození Bulharska z osmanské 
nadvlády (dne 3. března 2006), 

- týden bulharské kultury od 21. do 25. května 2006 (proběhla výstava obrazů s bulharskou 
tematikou, 

                                                 
46) Text zpracoval člen Rady Atanas Ivan Belkov. 
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- vystoupení folklorního souboru Gergiovden z Radneva, 
- vystoupení významné bulharské zpěvačky Janky Rupkinové a další, 
- celostátní setkání krajanů v Mikulčicích, celkem se tohoto tradičního slavnostního setkání 

zúčastnilo cca 200 lidí, 
- účast folklorního souboru Kytka na festivalu menšin v Bratislavě, 
- oslava MDD, 
- organizace vystoupení folklorní skupiny pod vedením Iliji Lukova, (září, Moravské nám.), 
- těsná spolupráce s klubem v Ostravě a v Bratislavě (opakovaná vystoupení folklorního 

souboru Kytka, 
- organizace setkání zástupců všech bulharských organizací v Praze dne 25. listopadu 2006 

(setkání se zúčastnil nový velvyslanec v ČR, Dr. Zdravko Popov). 

o Bulharský kulturně osvětový klub Ostrava: 

- společné oslavy všech bulharských státních a pravoslavných svátků, 
- akce pro děti a mládež, 
- vystoupení bulharského souboru Gergiovden z města Radnevo, souboru Kytka, 
- velmi dobrá spolupráce s orgány samosprávy, 
- velmi dobrá spolupráce s ČT, vysílání Babylon, 
- velmi dobrá spolupráce s ostatními menšinami, 
- exkurse (Hradec nad Moravicí, Mikulčice, Moravský kras), 
- péče o seniory, 
- spolupráce s velvyslanectvím,  
- finanční podpora klubům v Ústí nad Labem a Mostu. 

o Bulharský kulturně osvětový klub Plzeň: 

- společné oslavy a setkání při příležitosti státních a pravoslavných svátků, 
- uspořádání několika koncertů a vystoupení sólistů opery v Plzni, 
- prezentace knihy Marie Motejlové-Manolové Antologie bulharsko-českých kulturních vztahů, 
- představení loutkového divadla ze Staré Zagory na festivalu Skupova Plzeň. 

o Bulharský kulturně osvětový klub Ústí Nad Labem: 

- společenská setkání a oslavy bulharských státních a pravoslavných svátků 

3. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

Dle dostupných informací je velmi dobrá spolupráce na všech úrovních veřejné správy, 
zejména s Magistrátem hl.m. Praha, magistrátem v Brně, Olomouci a Plzni. Obdobná 
spolupráce je i s krajskými úřady. 

4. Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

Prokazatelně podle zástupce menšiny v Radě pouze v Brně, kde je spolupráce velmi dobrá. 
Dvakrát ročně se zde pořádá společné vystoupení folklorních souborů. 

5. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

Problémy nebyly.  
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6. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Roden glas - vydávání časopisu 400 000 
Umíme se domluvit 40 000 

Bulharská kulturně 
osvětová organizace 
Praha Dny bulharské kultury - Olomouc 60 000 

Balgari - vydávání časopisu 359 000 
Klubová činnost 70 000 
Dny bulharské kultury 

Ministerstvo kultury 

60 000 Vazraždane - Praha 
Čtu,píšu a mluvím bulharsky Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
68 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Festival Praha srdce národů  30 000 
Bulharská sedjanka 60 000 

Bulharská kulturně 
osvětová organizace 
Praha Kniha Když se okénka otevírají 40 000 

Dny bulharské kultury 50 000 
Vazraždane - Praha 

Klubová činnost 

Magistrát hl.m. Praha 

20 000 
Bulharská kultura Magistrát města Brno 75 000 

BKOS - Brno 
Dny bulharské kultury Jihomoravský kraj 75 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

Zástupce neuvádí žádnou podporu. 

7. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Uznání komunity jako takové. To znamená dostupnost všech možností pro udržení kulturních 
tradic, mateřského jazyka apod. 

8. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

Zástupce menšiny v Radě se domnívá, že je standardní. 

9. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

Bylo by dobré vytvořit podmínky pro vznik klubů jednotlivých národnostních menšin se 
zvýhodněným nájemným apod. 

10. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

Vzhledem k velikosti komunity se považuje stávající počet vydávaných časopisů v bulharštině 
za dostačující formu pěstování znalosti bulharského jazyka. 
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CHORVATSKÁ MENŠINA
47) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). 

V červnu 2006 se uskutečnil 15. den moravských Chorvatů v Jevišovce - každoročně se zde 
schází přes 300 rodáků. 

2. Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

Pro udržení lidové kultury menšiny moravských Chorvatů se snažíme vytvořit občanské sdružení 
přímo v Jevišovce (pro pružnější vztahy se státní správou) – nový spolek by již naplánoval 
16. den moravských Chorvatů a byl pokračovatelem tradic za podpory Obecního úřadu. 

3. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

Soužití v obci bylo a je mezi obyvateli bez problému, obec podporuje kulturní akce. 

4. Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

Zástupce nereagoval. 

5. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

Žádné nebyly zaznamenány. 

6. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
NS Pálava XV. kulturní den Chorvatů Ministerstvo kultury 65 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

Zástupce neuvádí žádnou podporu. 

7. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Podpora zachování zbytků lidové kultury, širší informovanost o možnostech podpory 
vznikajícího sdružení a jeho aktivit. 

8. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

Nehodnotí, menšina neměla v Radě svého zástupce. 48) 

                                                 
47) Na otázky odpověděl Ladislav Furiš, člen nové Rady. 
48) Zástupce chorvatské menšiny byl na jednání Rady zván jako host. 
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9. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

Publikační činnosti, vliv historických pramenů - sborníky přežívající lidové slovesnosti. 

10. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

Podporovat aktivity stejných menšin na evropském území (zachování lidové slovesnosti). 

MAĎARSKÁ MENŠINA
49) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). 

Hlavní a největší organizací maďarské národnostní menšiny je Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích. Svaz má v současnosti šest základních organizací: Praha, Brno, Ostrava, 
Teplice, Litoměřice a Plzeň.  
Kromě Svazu ještě působí v maďarské menšině Maďarská sekce politicko-občanského hnutí 
Soužití.50) Dále vyvíjí činnost Maďarské hospodářské sdružení v ČR, spolek Iglice (v Praze), 
Společnost Artura Görgeyho a nadace Rákóczi. Pro úplnost je třeba se zmínit i o tom, že v ČR 
existují i dvě maďarské studentské spolky: Spolek Endre Adyho (Praha) a Spolek Ferencze 
Kazinczyho (Brno). Členy obou spolků ale tvoří občané maďarské národnosti ze Slovenska, 
kteří studují na univerzitách a vysokých školách v ČR. Mnozí však po ukončení studií 
zůstávají v ČR a stávají se členy místní maďarské komunity. 
Nejrozsáhlejší pravidelnou činnost vyvíjí Svaz, přičemž na většině akcí vzhledem k více či 
méně společné členské základně podílejí i ostatní maďarské organizace, anebo jejich členové. 
Spolupráce mezi organizacemi je dobrá, konají se i společné akce. 
Státní dotaci na základě projektů dostal Svaz v loňském roce na kulturní akce a vydávání časopisu 
Prágai Tükör, a spolek Iglice. Soužití, Hospodářské sdružení a spolek Görgeyho ji neměly. 
Komunikace v rámci menšiny nevyvolává problémy, používá se maďarština, jedná se o osobní 
kontakty. Uvažujeme o vytvoření nějakého pravidelného fóra pro lepší koordinaci činnosti. 

2. Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

o Svaz Maďarů žijících v českých zemích 
- Dny maďarské kultury (Praha, Brno, Ostrava, Teplice). Konaly se na jaře i na podzim; 
- celostátní společensko-kulturní víkend, koná se každoročně začátkem září 

v jihomoravském Medlově; 

                                                 
49) Text zpracovali Štefan Végh, člen Rady v období 2004-2006, Magdalena Šmejkalová, vedoucí sekretariátu 
Svazu Maďarů žijících v českých zemích a Ladislav Kocsis, předseda politického hnutí Coexistencia. 
50) Základním politickým cílem Politického hnutí Coexistentia-Soužití, sdružující občany ČR z řad národních 
menšin, je programové prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména práv 
národních menšin.  V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie Hnutí tyto základní politické cíle 
konkretizovalo v prosazování práv na 1) používání vlastního jazyka v úředním styku, 2) vzdělávání v mateřském 
jazyce garantované státem, 3) účasti na řešení věcí týkajících se národních a etnických menšin, 4) šíření 
informací ve svém jazyce, 5) rozvoj svébytných kulturních tradic, 6) zachování vlastních kulturních památek 
a statků. Stejným základním pilířem politiky Hnutí, jakým je ochrana práv menšin, je i vzájemné poznávání, 
porozumění, tolerance a solidárnost příslušníků národních menšin navzájem a jejich pokojné a harmonické 
soužití s českým většinovým národem. 
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- Souznění – kulturní odpoledne (Praha); 
- Seminář v 50. výročí maďarské revoluce z roku 1956 (Brno); 
- vzpomínkové akce u příležitosti maďarských národních svátků; konce II. světové války 

(účast maďarských vojáků na osvobození Zlaté Koruny); při památníku tragicky 
zesnulého maďarského politika meziválečného Československa Jánose Esterházyho 
v Mírově;  

- maďarské plesy (Praha, Brno, Ostrava, Teplice); 
- vztyčení památníku maďarských vojáků padlých v bitvě u Slavkova na bojišti (Brno); 
- vystoupení folklórních skupin Nyitnikék (Praha), Kıris a Tiszavirág (Brno); 
- klubová setkání, většinou jednou za měsíc ve všech základních organizacích; 
- různé jiné kulturně-společenské akce, společný výlet do Bratislavy apod.; 
- základní organizace v Brně provozuje Maďarské kulturní a informační centrum, které 

poskytuje zájemcům tlumočnické, překladatelské a informační služby, např. týkající se 
turistiky, čímž konkrétně přispívá k rozvoji česko-maďarských vztahů.  

o Maďarské hospodářské sdružení 
- zabývá se podporou maďarsko-české hospodářské a obchodní spolupráce, poskytuje 

informace zainteresovaným subjektům. 

o Spolek Iglice 
- celý rok provozuje a zajišťuje činnost neformální maďarské školky v Praze. 

o Společnost A. Görgeyho 
- chce podporovat maďarsko-českou spolupráci vědců; jako první konkrétní cíl si vytyčila 

odhalení pamětní desky přednímu maďarskému chemikovi z 19. století Görgeymu, který 
ve čtyřicátých letech 19. století studoval na Karlově univerzitě. 

3. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

Spolupráce Maďarů a maďarských organizací s orgány veřejné zprávy je dlouhodobě dobrá 
a to na všech úrovních i ve všech regionech. Zvlášť dobře je hodnocena našimi místními 
organizacemi v Brně a Teplicích. Podobně dobrá spolupráce byla v poslední době zdá se 
narušena v Praze poté, co Magistrát zrušil členství zástupců národnostních menšin v Komisi 
Rady hl. m. Praha pro národnostní menšiny a problémy jsou i s Domem pro národnostní 
menšiny. Pro upřesnění je třeba poznamenat, že tato záležitost vyvolala zneklidnění v řadách 
všech menšin v Praze, kterým se změněný přístup Magistrátu k národnostním menšinám 
nelíbí. 
 Jako velké zadostiučinění přijala Maďarská sekce politicko-občanského hnutí Soužití 
politické gesto omluvy vyjádřené v dopisu tehdejšího předsedy vlády ČR, který zaslal 
předsedovi Hnutí dne 3. ledna 2006. V něm vyjádřil politování vlády ČR nad tím, že některé 
z osob z řad někdejších československých občanů, které trpěly pod nacistickým terorem, byly 
po skončení druhé světové války v rozporu s tehdy platnou právní úpravou postiženy 
v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v poválečném Československu proti takzvanému 
nepřátelskému obyvatelstvu. Tato omluva je dle dopisu zaměřena nejenom vůči příslušníkům 
německé národnosti, ale také příslušníkům maďarské a polské národnosti. Dalekosáhlého 
významu je i další část dopisu vyjadřující lítost nad osudy tisíců bezprávím postižených 
bývalých československých občanů – příslušníků maďarské národnosti, kteří byli v letech 
1946-1947 násilně přesídleni z jižního Slovenska do pohraničí českých zemí na nucené práce. 
Toto politické gesto omluvy má pro naše národní komunity v ČR historický význam.  
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Hnutí též přijalo s uspokojením a plně podporuje zákonné zavádění dvojjazyčnosti v rozsahu 
stanoveném Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků, kterou Česká republika 
ratifikovala. 

4. Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

Spolupráce Maďarů s ostatními národnostními menšinami probíhá především na místní 
úrovni a její intenzita je rozdílná podle místních podmínek.  
Svaz se na centrální úrovni zapojil do realizace projektu Slovensko-českého klubu Visegrad-
Terra Interculturalis, který byl podporován i mezinárodním Visegrádským fondem. Náš 
zástupce se zúčastnil semináře o národnostních menšinách žijících v zemích Visegrádu 
v Budmericích a nadále máme zájem zapojit se i do dalších akcí projektu. 
V Praze jsme se spolu s dalšími menšinami zúčastnili folklórního festivalu Praha srdce 
národů.  
V Brně jsme se opět aktivně zapojili do programu dne národnostních menšin uspořádaného 
vedením města.  
V Teplicích spolu s dalšími místními menšinovými organizacemi se Svaz podílel na 
slavnostech zahájení lázeňské sezony. 

5. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

Zásadní národnostní problémy v životě maďarské menšiny v loňském roce zaznamenány 
nebyly. Konflikt se státem v této rovině neexistuje, ačkoli bychom všeobecně uvítali větší 
vstřícnost, stabilnější a výraznější podporu menšin ze strany státu. Týká se to činnosti 
menšinových organizací, jejich kulturních aktivit i vydávání tisku.  
Jako problém byla vnímána nejistota v souvislosti se státní dotací časopisu Prágai Tükör. 
V této oblasti bychom uvítali změnu státní dotační politiky, protože současný systém 
neumožňuje dlouhodobější plánování vydávání novin a každý rok přímo ohrožuje jejich 
existenci. 
Dalším konkrétním problémem je, že Svaz nemá finanční prostředky na zajištění provozu 
sekretariátu s placeným pracovníkem, což výrazně komplikuje jeho činnost a vznikají potíže 
nejen při koordinaci aktivit jednotlivých složek, ale i při udržování vztahů se státními orgány. 
Máme za to, že organizace národnostních menšin jsou specifické občanské organizace, a tento 
problém by měl být nějakým způsobem řešen. Dobré příklady v zahraničí existují. 
Nadále postrádáme obnovení maďarského (a celkově menšinového) vysílání ve státním 
rozhlase. 
V Ostravě nadále nebyl zřízen poradní orgán města pro národnostní menšiny. 

Maďarská sekce politicko-občanského hnutí Soužití vyjádřilo odhodlání usilovat o změnu 
volebního zákona odstraněním ustanovení, jež znevýhodňují malé politické strany. 
Požadujeme zrušení pětiprocentního volebního prahu při krajských a zejména komunálních 
volbách. S ohledem na volební výpočet Hnutí požaduje vrátit se k volebnímu zákonu pro 
komunální volby, který platil v létech 1990, 1994, 1998. 
Dále prosazuje novelizaci zákona o činnosti politických stran a politických hnutí, především 
požaduje vypustit ustanovení o povinném auditu těch stran a hnutí, které nejsou financovány 
ze státního rozpočtu a jejichž roční obrat nepřesahuje 1 mln Kč.  
Požadujeme rovněž zákonem stanovit kompetence Výborů pro národnostní menšiny, zřízené 
na základě zákona o obcích a zákona o krajích.  
Hnutí požaduje, aby stát zajišťoval, v souladu se školským zákonem, všestranný rozvoj 
menšinového národnostního školství, finančně i jinak zabezpečoval školská zařízení 
a nepřipustil jejich uzavírání. Též požaduje, aby tiskoviny národních menšin byly ve větším 
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rozsahu než dosud podporovány dotacemi ze státního rozpočtu a aby byly zohledňovány 
náklady na vydávání těchto tiskovin. Požaduje provést změny v dotační politice směrem 
k občanským sdružením národních menšin, a to tak, aby dotace ze státního rozpočtu nebyly 
závislé pouze na grantech.  

6. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Prágai Tükör 977 000 
Kulturně informační a dokumentační činnost 420 000 
Dny maďarské kultury 160 000 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích 

Celostátní setkání 

Ministerstvo kultury 

70 000 

Iglice  
Kulturní aktivity  Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
250 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Praha srdce národů 30 000 
Klubová setkání 20 000 
Dny maďarské kultury 37 000 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích OJ Praha 

Taneční soubor Nyitnikék 

Magistrát hl. města Praha 

15 000 
Magistrát města Brno 85 000 Svaz Maďarů žijících 

v českých zemích OJ Brno 
Kulturní aktivity 

Jihomoravský kraj 40 000 
Svaz Maďarů žijících v českých 
zemích OJ Litoměřice 

Kulturně informační a 
dokumentační činnost 

Město Litoměřice 
18 000 

Kulturně informační a 
dokumentační činnost 

38 000 Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích OJ Teplice 

Dny maďarské kultury 
Město Teplice 

12 700 
Kulturně informační a 
dokumentační činnost 

Město Ostrava 
60 000 Svaz Maďarů žijících 

v českých zemích OJ Ostrava 
Dny maďarské kultury Moravskoslezský kraj 65 000 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích OJ Plzeň 

Kulturně informační a 
dokumentační činnost 

Město Plzeň 
10 000 

Iglice  Kulturní aktivity  Magistrát hl. města Praha 20 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích OJ Praha 

Dny maďarské kultury 
30 000 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích 

Prágai Tükör 
150 000 

Svaz Maďarů žijících v českých 
zemích OJ Teplice 

Dny maďarské kultury 
30 000 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích OJ Brno 

Brünni Futár 

Nadace Rákóczi 

70 000 

Svaz Maďarů žijících 
v českých zemích 

Kulturně informační a 
dokumentační činnost 

Maďarská republika 
478 000 

Iglice  Kulturní aktivity  Nadace Rákóczi 40 000 
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7. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Radu považujeme z hlediska menšin za velmi významný státní orgán, ale uvítali bychom 
posilnění jeho postavení a případné rozšíření kompetencí. I z toho vyplývá, že naše zastoupení 
v tomto orgánu považujeme za velmi důležité a ceníme si toho. 

8. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

Vzhledem k tomu, že v Radě je pouze jeden zástupce menšiny, je velmi obtížné se vyjádřit 
k jeho činnosti. Máme minimum informací, a i to jen na základě případných zápisů či 
neoficiálních ústních zdrojů. 

9. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

Ve všeobecné rovině bychom považovali za nutné, aby se Rada vyjádřila k sílícím se 
tendencím z posledního období ve státní politice i v praktické činnosti úřadů, kdy se zcela 
záměrně míchá problematika národnostních menšin, s problematikou přistěhovalců, 
uprchlíků. Podle nás – a podle našich informací podobně to vidí i jiné menšiny – se jedná 
o dva zásadně odlišné problémy. Příslušníci menšin jsou občané ČR a jsou integrovaní do 
společnosti, do státu, v němž již dlouhodobě žijí a který je i jejich vlastí. Přistěhovalci 
a uprchlíci jsou cizí státní příslušníci, usilující se o usazení v ČR. Kladení příslušníků menšin 
na rovinu uprchlíka (při vší úctě k němu) je vlastně diskriminací menšin, jako kdyby ony 
nebyly stoprocentními a tudíž plnoprávními občany ČR. Dobrý příklad vidíme v Brně, kde 
kompetentní městské orgány projednávají problematiku menšin a cizinců odděleně. 
Dále konkrétně, aby se zasadila o změnu státní dotační politiky ve vztahu k menšinám; 
nepovažujeme za přijatelné, že například existence všech menšinových novin, z nichž některé 
vycházejí přes deset let a získané státní peníze řádně vyúčtovávají, závisela každý rok na 
výsledku posouzení projektu (je zde příliš mnoho zcela náhodných, či subjektivních prvků). 
Považovali bychom za potřebné změnit kritéria, aby noviny, na které mají menšiny právo 
(právo na informace v mateřštině) měly zajištěnou stabilitu. V této souvislosti je nepřijatelné, 
že státní dotace menšinového tisku je již léta na úrovni 30 milionů korun; reálná hodnota 
peněž přitom od té doby výrazně poklesla, čili stát výrazně snížil dotaci menšinového tisku 
Měla by se rovněž zasadit o obnovení menšinového rozhlasového vysílání. 

10. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

Vzhledem ke skutečnosti, že Maďaři v žádném regionu, či v obci netvoří významnější část 
místního obyvatelstva jsme si vědomi toho, že případná očekávání na založení školy 
s maďarským vyučovacím jazykem, či používání mateřštiny ve styku s úřady nejsou reálná. 
Podobná očekávání polské menšiny ale plně podporujeme.  
Pokud jde o maďarštinu, očekáváme od státu, že příslušníkům maďarské menšiny umožní její 
zachování a kultivaci v rámci komunity. Zcela konkrétně očekáváme, že stát bude nadále 
podporovat vydávání časopisu Prágai Tükör, kulturní aktivity menšinových organizací 
a uvítali bychom i obnovení maďarského vysílání veřejnoprávního rozhlasu (Rádio Regina), 
které zaniklo bez náhrady po povodních v roce 2002 s odvoláním na nutnost úspor. 
Maďarská sekce politicko-občanského hnutí Soužití upozorňuje na některé problémy, jež se 
týkají plnění následujících článků Charty: 
Čl.6 – závazek zajistit, aby příslušné úřady, organizace a osoby byly informovány o právech 
a povinnostech zde stanovených. Podle našich poznatků je závazek nedostatečně naplňován. 
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Čl.7 bod 1 písm.h – závazek týkající se prosazování studia a výzkumu regionálních nebo 
menšinových jazyků na vysokých školách nebo podobných institucích. Závazek není 
dostatečně plněn a proto připomínáme existenci Ústavu pro výzkum polského etnika 
zřízeného v roce 1990 jako pracoviště Ostravské univerzity. Od roku 2000 spolupracuje se 
Slezskou universitou v Katowicích a od roku 2006 s Technicko-humanitní akademií v Bielsku 
– Biała. Současně zpracovává problematiku výzkumu česko-polských kulturních tradic 
v rámci euroregionu Těšínské Slezsko. S touto institucí by se mohlo počítat při zřizování 
orgánů, které budou orgánům veřejné správy radit v záležitostech souvisejících s regionálními 
nebo menšinovými jazyky, k čemuž jsou smluví strany Charty vybízeny v čl.7 bod 4. 
Čl.7 bod 2 - závazek týkající se přijetí zvláštních opatření ve prospěch regionálních 
a menšinových jazyků směřující k podpoře rovnosti mezi uživateli těchto jazyků a ostatním 
obyvatelstvem. Je to zásadní problém. Jsou zaznamenány četné případy veřejného hanobení 
polských nápisů, osočování Poláků, jejich představení jako Antičechů, jimž vadí český jazyk (viz 
např. texty blogů z internetové domény www.3nec.cz), nejsou ojedinělé ani případy vandalismu. 
Čl. 7 bodu 3 - závazek zahrnout úctu, porozumění a toleranci vůči regionálním a menšinovým 
jazykům mezi cíle výchovy a vzdělávání stanovené v zemi, a podporovat hromadné sdělovací 
prostředky, aby sledovaly tytéž cíle. Tato oblast je dle našich poznatků zcela opomenuta. 
Nadále postrádáme i obnovení žádané a vskutku záslužné maďarské relace Rádia Regina. 
S velkým uspokojením bylo přijato promptní reagování Ministerstva dopravy ČR na Chartu 
novelizací vyhlášky v oblasti dvojjazyčného názvosloví obcí na tabulích při vjezdu a výjezdu 
z obcí, a na zajištění dvojjazyčných nápisů na železničních stanicích v příslušných obcích. 
Zároveň však připomínáme, že realizace dvojjazyčných nápisů je podle zákona č. 128/2000 
Sb., zcela v kompetenci zastupitelstev obcí nebo jejích výborů pro národnostní menšiny, a tak 
není zaručeno naplnění čl.7 bod 1 písm.d a čl. 10 bod 2 písm.g.  
S lítostí však konstatuje liknavý postup jiných ministerstev, jež doposud neupravily 
ustanovení zákonů, která se neslučují s ratifikovanou Chartou. Jsou to ustanovení Správního 
řádu, Školského zákona a zákonů o účetnictví a o správě daní. 51) 

NĚMECKÁ MENŠINA 
52) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). 

Kulturní sdružení občanů německé národnosti (KS) bylo na počátku roku 2006 v situaci ukončení 
činnosti. Díky novému vedení se podařilo činnost dále udržet. Pro rok 2006 nebylo žádáno o grant 
Ministerstva kultury. Pro pokračování činnosti Kulturního sdružení bylo rozhodující 12. zasedání 
rady dne 15. června 2006 v Praze. Na setkání bylo rozhodnuto, že KS bude pokračovat ve své 
činnosti. Bylo zvoleno nové předsednictvo a stanoveny hlavní úkoly pro nejbližší období, mimo 
jiné likvidace prostorů redakce PVZ. Dále bylo dohodnuto, že předsednictvo bude jednat 
s představiteli Shromáždění Němců (Landes-versammlung) o možnostech spolupráce. 

Činnost základních organizací se omezovala na výroční schůze, setkání u příležitostí svátků 
(Den matek, Vánoce a pod.), kulturní zájezdy, přednášky. I tato činnost však je členy vnímána 
velmi kladně jako prakticky jediná možnost komunikace v mateřském jazyce. 

Zastavením vydávání novin Prager Volkszeitung (viz dále) byla výrazně postižena 
i komunikace mezi jednotlivými organizacemi, neboť noviny sloužily i k oznamování akcí 
                                                 
51) Pozn. předkl. – není zřejmé, co má představil politického hnutí Coexistencia na mysli. 
52) Text zpracovali Richard Šulko a Erich Lederer, členové Rady v období 2004-2006. 
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jednotlivých organizací. Nové vedení se snaží tuto situaci řešit vydáváním občasných 
zpravodajů. Činnost organizací byla financována z příspěvků členů a z dotací místních 
orgánů.  

Shromáždění Němců (SN): jako i v předchozích letech se jednotlivé Svazy staraly o svoje členy 
v daných regionech, SN se zabývalo otázkami německé menšiny, kulturní a vzdělávací činností. 
Udržovalo spolupráci s ostatními svazy a jinými nestátními neziskovými organizacemi. 
Komunikace se v SN odehrává v němčině i češtině, protože mnoho potomků německých 
prarodičů a rodičů vlivem asimilace dobře německy neumí. 
Jednotlivé Svazy jsou financovány členskými příspěvky, finanční dotací města, dotací 
projektů z jiných institucí (Ministerstvo kultury, Fond budoucnosti, Krajanské spolky), 
případně na základě projektů i velvyslanectvím Spolkové republiky Německo. V menší míře 
věnovaly finanční a věcné dary donátoři a privátní osoby.  

2. Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

SN pořádá výstavy, přednášky, kulturní programy, mládežnické výměnné tábor, Dny česko-
německé kultury, činnost folklorních tanečních souborů, mezinárodní spolupráci s jinými 
soubory a sdruženími. Internetové stránky, autorská čtení, česko-německé poutě a pobožnosti, 
výuku němčiny, vydávání novin a různých informačních bulletinů, přeshraniční spolupráci, 
ruční práci, výrobu krojů, péči o česko-německá centra setkávání, vzdělávací semináře, podporu 
malým podnikatelům, rehabilitační pobyty, péči o německé hřbitovy, zasílání podkladů pro 
vysílání Českého rozhlasu pro německou menšinu, spolupráci s muzei a mnoho dalšího. 

KV: fungování ženského sboru v Kraslicích, který má značný ohlas nejen v bezprostředním 
okolí po obou stranách hranice – 16 vystoupení při různých příležitostech. Setkání 
u příležitostí různých svátků se účastní pravidelně i členové sousedních organizací a delegáti 
spřátelených organizací z Německa (Kovářská - Lauter, Šluknov - Gross - Schönau, 
Varnsdorf - Seifhennersdorf - Zittau, Ul - Tp - Dippoldiswalde - Dresden). Dále vedeme 
a aktualizujeme seznam členů a organizací.  

3. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

SN: mnoho Svazů spolupracuje s orgány veřejné správy na velmi dobré úrovni. Spolupracují 
na různých společných projektech, pomáhají i díky své dvojjazyčnosti a kontakty do zahraničí 
organizovat setkání s krajany, spolupracují na obnově společných kulturních památek a pod. 

Spolupráce KV s orgány správy probíhá v několika úrovních. Máme zástupce v komisi pro 
národnosti Ústeckého kraje. Na její zasedání je pravidelně zván a informace o aktivitách 
předává základním organizacím. 

Na místní úrovni organizace spolupracují s orgány samosprávy, či jsou zvány na akce 
v Chomutově, Kovářské, Kraslici, Skalné, Varnsdorfu, Ústí n. L. a Vratislavici. Jde zejména 
o kulturní a společenské akce v rámci programů spolupráce s německými městy a oblastmi, akce 
pořádané muzei či školami. V Ústí n. L. funguje dobře spolupráce s Universitou Jana Evangelisty 
Purkyně a přidruženými organizacemi (Collegium Bohemicum). V řadě míst jsou poskytovány 
finanční dotace (ve výši několika tisíc korun) nebo jsou prostory pro akce poskytovány bezplatně. 

4. Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

Pouze vzájemná informovanost v rámci společných komisí a výborů, tedy minimální. 
V Moravské Třebové existuje spolupráce s Karpatoněmeckým spolkem na Slovensku. 
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V případě KV je spíše příležitostná - podle místních podmínek.  

5. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

KS: Členové jsou většinou důchodového věku a setkávání je pro ně stále těžší. V roce 2006 
byla vrácena již přidělená dotace Ministerstva kultury z výše uvedených důvodů. 
Jeden z problémů je stárnoucí členská základna. Mnoho starších členů a členek se pořádaných 
akcí nemůže zúčastnit pro omezenou pohyblivost. V tom hraje negativní roli i snížená 
dopravní obslužnost v pohraničních oblastech. 
Největší problém ale je zastavení vydávání novin Prager Volkszeitung v minulém roce 
z důvodu dalšího snížení finanční dotace. Ty byly pro členy prakticky jediným prostředkem 
informace v německé jazyce a tvořily spojovací článek mezi organizacemi. Navíc redakce 
poskytovala základnu pro činnost organizace - výbor se mohl setkat v prostorách redakce 
a měl řádnou adresu. Na svízelnou situaci jsme v minulosti upozorňovali a žádali o podporu.  
Bohužel jsme nebyli vyslyšeni. Domníváme se, že znemožnění další existence PVZ je 
v přímém rozporu s opakovaně prohlašovanými usneseními EU, resp. příslušné komise 
o podpoře národnostních menšin v členských zemích. 
SN: Přes pozitivní signál dokumentace aktivních odpůrců fašismu a omluvy České vlády stále 
není dořešena záležitosti humanitárního gesta, pocit občanů druhé kategorie u Němců 
v České republice tedy stále trvá. 
Velmi negativně a nebezpečně se jeví zpřísňování podmínek dotací resortu kultury, jako využívání 
pouze autobusů k dopravě na akce,53) rušení proplácení honorářů a proplácení nájemného apod.  

6. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Mládežnická kontaktní organizace v ČR - 
JUKON, Praha 

Po stopách kulturních tradic německé 
menšiny v ČR 

25 000 

Péče o kulturní dědictví a zachování lidových 
tradic německé menšiny na území ČR 

50 000 
Kulturní sdružení občanů německé 
národnosti, Praha 

Pěvecký soubor "Heimatchor" Kraslice 14 000 
Německý jazykový a kulturní spolek, Brno Amatérské scénky 20 000 

Lidové tance německé menšiny 65 000 Sdružení Němců - regionální skupina 
Hřebečsko, Moravská Třebová Německo - české dny kultury 60 000 
Shromáždění Němců v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku, Praha 

Velké setkání lidového umění a kultury 
německé menšiny a přátel Němců ze 
všech regionů 

200 000 

Prezentace německé kultury ve 
vybraných městech Slezska 

20 000 

Slezský německý svaz, Opava 
Přehlídka kulturní tvorby německé 
menšiny Slezska a Moravy 

25 000 

Koncert Hudba nezná hranic 15 000 
Seminář, zkoušky a celoroční prezentace 
Chebských lidových tanců lidové taneční 
skupiny 

15 000 

Výroba a úpravy Chebských lidových krojů 10 000 
Kniha Moala Richard vypráví 50 000 

Svaz Němců - region Chebsko, Cheb 

Měsíčník Eghalånd Bladl 

Ministerstvo 
kultury 

42 748 

                                                 
53) Pozn. předkl. - Jde patrně o dopravu na území ČR, nikoliv o dopravu v zahraničí. 
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Svaz Němců - region Krušné hory a 
jejich předhůří, Chomutov 

Kulturní festival Německý týden v 
Chomutově 

 12 000 

Svaz Němců - severní Morava, Orlické 
hory, Šumperk 

Den lidové kultury německé menšiny 20 000 

Česko-německé kulturní odpoledne 2006 12 000 Svaz Němců-Liberec, Lužice - severní 
Čechy, Liberec Vánoční oslava 2006 

Ministerstvo 
kultury 

10 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Setkávání členů, výlety, koncerty, 
přednášky 

Magistrát hl. města Prahy 
 

40 000 
 Kulturní sdružení občanů 

německé národnosti  Město Chomutov 10 000 
 

Klub přátel Německa 
Štěpánkovice  

Kulturní akce OÚ Štěpánkovice 4 000 

Sdružení německých 
přátel Ludgeřovice 

Kulturní akce OÚ Ludgeřovice 2 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace Kč) 
Koncert Hudba nezná hranic ENSINGER, s.r.o. 8 000 Svaz Němců - region 

Chebsko Kniha Måla Richard vypráví Česko-německý fond budoucnosti 50 000 
Svaz Němců-Liberec, 
Lužice - severní Čechy 

Nákup počítače Nadace Hermann Niermann  60 000 

7. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Uznání menšiny jako takové a možnost ovlivnit způsob podpory menšin ze strany státu 
(i když ta je omezená - někdy malá politická vůle). Přímá informovanost o záměrech vlády, 
možnost porovnání s činností jiných národnostních menšin, jejich státní podpory apod. 
Možnost uplatnění potřeb a požadavků. 

8. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

Role hlídacího psa a neustálá čestná práce amatérů pro záchranu a rozvoj bohatství menšin. 
Speciálně u německé menšiny rozčarování nad již několik let podávanou zprávou o menšině 
a de facto žádný výsledek (opět politická vůle), škoda, že má Rada jen status poradní. 

9. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

1. Více PR práce v působení ve většinové společnosti, aby se obraz menšin lepšil. 
2. Větší prosazování usnesení u politiků 
3. Prosazování zastupování menšin v parlamentu (jako např. v Polsku). 
4. Větší pružnost ve výkladu zákonů a směrnic – viz konec PVZ. 

10. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

Nabízí šanci. 
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POLSKÁ MENŠINA 
54) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

Polská menšina je velmi dobře zorganizovaná. V současnosti působí v ČR kolem 30 polských 
spolků, z nichž 27 je sdružených v Kongresu Poláků. Byly to: 

Harcerstwo Polskie w RC 
Klub Polski w Pradze 
Koło Polskich Kombatantów 
Macierz Szkolna 
MK PZKO Karwina-Nowe Miasto 
Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych 
Polski Związek Kulturalno – Oświatowy 
Polskie Towarzystwo Medyczne 
PTA „Ars Musica“ 
PTŚ Collegium Canticorum 
PTTS „Beskid Śląski“ 
Stowarzyszenie MłodzieŜy Polskiej 
Stow. Osób Pracujących i Uczących się za Granicą 
Stowarzyszenie Szkoła Polonijna w Pradze 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
Stowarzyszenie Emerytów Polskich 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej KsiąŜki 
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska 
Towarzystwo Nauczycieli Polskich 
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne 
Zrzeszenie Literatów Polskich 
ZŚM Przyjaźń 
Klub „Polonus“ w Brnie  
Towarzystwo Avion 
Stowarzyszenie Kurier Praski 
Macierz Szkolna w Wędryni 
Zrzeszenie Śpiewaczo – Muzyczne 

Mimo to ještě v tomto roce začaly působit při Kongresu Poláků v ČR dvě neformální 
mládežnické skupiny Klub Młodych Nieztejziemi a Klub Stypendystów Fundacji Semper Polonia.  
Všechny tyto organizace mají svoji bohatou spolkovou činnost, která se projevuje v desítkách 
menších (různorodé kulturní setkání, koncerty, vystoupení, apod.) i velkých kulturních akcí.  
K nejvýznamnějším událostem tradičně patří Horalský svátek v Jablunkově (místní 
organizace PZKO v Jablunkově). Tato třídenní akce je snad 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 ze Slovenska, 
Polska, ale i jiných světových států (v roce 2006 z Mexika). V tomto roce to byla 60. edice 
a ročně ho navštíví kolem 10 000 návštěvníků.  

                                                 
54) Text zpracovali Józef Szymeczek, předseda Kongres Poláků v ČR a Roman Kaszper, šéf Kanceláře Kongresu 
Poláků v ČR. 
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Třinecké filmové léto (Klub kultury o.p.s. Třinec) – čtyřdenní festival polských, českých, 
slovenských a maďarských filmů navazuje na kdysi organizované Kongresem Poláků v ČR 
Těrlické filmové léto. Během 4 dnů projde kinosály na 5 000 účastníků.  
Sdružení polské mládeže organizuje Dny studentské kultury v Bystřici n. Olzou, kde se schází 
kolem 500 mladých Poláků k poslechu místních polských, českých a jiných rockových kapel.  
Pro děti je každoročně organizován Festival dětské písně (Ars musica, Macierz Szkolna), na 
kterých vystupuje asi 100 mladých zpěváků, duetů i vokálních skupin.  
Úspěch si získal přehled celoroční činnosti polské menšiny Tacy Jesteśmy (Takoví jsme), které 
organizuje Kongres Poláků v ČR. Jedná se o pokus zhodnotit uplynulý rok, události, vystoupení, 
úspěchy jednotlivců i souborů polské menšiny. Tento galakoncert je pořádán v Těšínském divadle 
a je beznadějně vyprodán (460 míst). Akce se těší velkému zájmu ze strany médií.  
Mezi kulturní a výchovné počiny je třeba uvést různé kulturní a společenské dílny, 
organizované Kongresem Poláků v ČR. Jedná se o Divadelně – filmové dílny v Košařiskách 
nebo nově organizované Fotografické dílny v Dolní Lomné. Kromě toho už na začátku zmíněné 
neformální skupiny se snaží pomocí Kongresu Poláků organizovat vlastní aktivity, hlavně 
evropského charakteru – výměny mládeže, účast na konferencích (posledně organizována 
Evropskou univerzitou v Bolzano/Bozen konference o právech národnostních menšin) 
Zvláštním počinem je pak činnost Dokumentačního centra Kongresu Poláků v ČR. Založený 
v 90. letech 20. století se během let centrum stalo nedílnou součástí vědecké dílny historiků, 
kteří se zabývají nejenom polskou národnostní menšinou, ale celkově historii Těšínského 
Slezska. Dokumentační centrum se nezabývá jen archivní činností, ale rovněž ve spolupráci 
s jinými organizacemi, sdruženými v Kongresu Poláků pořádá výstavy, semináře, přednášky 
a konference. V sídle Dokumentačního centra (Komenského 4, Český Těšín) je možno najít 
potřebnou regionální literaturu, takže funguje rovněž jako malá vědecká knihovna 
a badatelna, kterou ročně navštíví kolem 400 badatelů. 
Bohužel není v naší síle vyjmenovat další významné akce, jelikož ročně jsou jich desítky – 
koncerty, plesy, folklorní vystoupení. Ještě pro zajímavost a představu: na Těšínsku funguje 
víc jak 30 pěveckých sborů, kolem 15 folklorních souborů a lidových kapel. V Českém 
Těšíně rovněž funguje jediné polské profesionální divadlo mimo území Polské republiky a pár 
amatérských divadelních souborů. Nejznámější amatérské divadlo ve Vendryni funguje už 
více jak 100 let. Činnost organizací je možno usuzovat z názvů organizací, protože mnoho 
z nich je úzce profilovaných. 
Dále pak bychom ještě vyjmenovat  tyto významné akce, pořádané PZKO: 
1. Maj nad Olzou – tradiční vystoupení souborů písní a tanců a pěveckých sborů v lázeňském 
parku Karvina – Darkov, které se koná každou květnovou neděli a organizuje ji karvinský 
obvodní výbor PZKO. 
2. Den tradic a těšínského kroje – akce pořádaná každoročně v první neděli června, kterou 
organizuje PZKO spolu s Maticí Těšínska (Polsko) 
3. Sváteční koncert folklorních souborů – každoroční přehlídka folklorních souborů nejenom 
PZKO, ale rovněž souborů z Polska a ČR. 
4. Konkurz slezského nářečí po obou stranách Olzy – konkurz určený pro žáky polských a 
českých škol, které se střídavě konají v Polsku a ČR. 
5. Miyszani łowiec – v roce 2006 se uskutečnil další ročník této velmi populární akce, která si 
klade za cíl obnovení prastaré tradice chovů ovec Beskydech.  

2. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

Poláci v oblasti Těšínského Slezska se velmi aktivně účastní veřejného života v rámci obecní 
samosprávy. Mnoho Poláků je členy obecních zastupitelstev. Dle vlastního odhadu počet 
Poláků v obecních zastupitelstvích nepřekračuje číslo 70. Většina zastupitelů polské 
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národnosti se do zastupitelstev těšínských obcí dostala z kandidátních listin politického hnutí 
Coexistence – Wspólnota. Jiní pak z kandidátek Sdružení nezávislých kandidátů nebo jiných 
nezávislých iniciativ. Ve větších městech jsou to pak kandidáti z tradičních „velkých stran“. 
Nejvíce Poláků je v zastupitelstvech těchto obcí po posledních komunálních volbách: Hrádek, 
Košařiska a Vendryně, ale rovněž Města Českého Těšína. 
Platformou, na které Poláci svá práva můžou uplatňovat, jsou výbory pro národnostní 
menšiny. Bohužel tyto výbory jsou tvořeny na základě politických dohod a tak se Poláci 
v nich nemůžou plně uplatnit – viz výbor pro národnosti u Moravskoslezského kraje, ve 
kterém je zastoupen jeden Polák. V obcích je situace trošku obdobná, když přece jen jiná 
směrem k lepšímu. Zde Poláci v polských obcích jsou sice více zastoupeni, avšak předsedy 
těchto výboru jsou ve většině případu Češi, kteří velmi „úspěšně“ negují požadavky polské 
menšiny. O problémech na jiném místě této Zprávy. 
V oblasti Těšínského Slezska (Záolzí) výbory byly zřízeny v obcích: Albrechtice, Bocanovice, 
Bukovec, Bystřice, Český Těšín, Dolní Lomná, Doubrava, Hnojník, Horní Lomná, Horní Suchá, 
Hrádek, Chotěbuz, Jablunkov, Karviná, Komorní Lhotka, Košařiska, Milikov, Mosty u. 
Jablunkova, Návsí, Nýdek, Petrovice u Karviné, Písečná, Písek, Ropice, Řeka, Smilovice, 
Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Třinec, Vělopolí a Vendryně. Kvalita práce výborů je různá. 
Jedny pořádají pravidelná setkání s představiteli různých institucí a úřadů, jiné nedělají nic. 

3. Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

Spolupráce s jinými národnostmi probíhala na několika úrovních. Velké města, takové jako Třinec 
a Karviná zavedly novou tradici, tzv. dny národnostních menšin. Smyslem akce je prezentace členů 
různých národnostních menšin žijících v daném městě. Při realizaci těchto akcí spolupracují 
všechny menšiny žijící v uvedených městech, tedy Poláci, Romové, Slováci a Řekové.   
Další platformou potencionální spolupráce jsou výbory pro národnostní menšiny, kde se 
setkávají představitelé různých menšin. Jedná se hlavně o výbory ve velkých městech 
(Jablunkov, Český Těšín a Třinec), kde spolupracují představitele polské menšiny se zástupci 
menšiny slovenské a romské. Spolupráce Poláků se Slováky na místní úrovní v oblasti 
Těšínska není dobrá. Slováci nepodporují iniciativy polské menšiny, někdy vystupují velmi 
ostře proti návrhům polské menšiny (zavedení dvojjazyčných nápisů). Tato vystoupení mají 
i mediální dozvuky. Představitelé samosprávy využívají Slováky k maření polských iniciativ 
ve výborech pro národnostní menšiny. 
Spolupráce v rámci Rady vlády pro národnostní menšiny je vyhovující. Polská menšina 
podpořila a aktivně se účastní projektu, realizovaného představiteli slovenské menšiny 
Visegrad – Terra Interculturalis. Projekt je velmi užitečný a záslužný. 

4. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

V roce 2006 bylo zaznamenáno několik problémů: 

o Velmi slabá podpora kulturních aktivit menšiny z prostředků Moravskoslezského kraje. 
Ačkoliv počet členů národnostních menšin v Moravskoslezském kraji je ze všech krajů v ČR 
největší, podpora kulturních aktivit národnostních menšin je velmi slabá a dosahuje úrovně krajů, 
ve kterých žije mnohem méně spoluobčanů z řad menšin. Navíc krajský úřad nerozlišuje mezi 
polskou menšinou, která již po staletí obývá toto území, má mnohem větší potřeby 
a nesrovnatelně větší zásluhy než jiné „nové“ menšiny (Slováci, Romové, Řekové či Bulhaři). 
Podle „pseudospravedlivé“ zásady se snaží podpořit projekty všech menšin, i ty velmi pochybné, 
jen proto aby zachoval zdání objektivity. Mnoho prostředků je tak vydáno na nic nepřinášející, 
neperspektivní akce, a naopak mnoho tradičních kvalitních akcí podporu nezískává.  
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Velmi nás zneklidnily signály o plánovaném omezení finanční podpory z Ministerstva kultury 
pro Teatr Lalek Bajka, který je velmi oblíben u dětí školního věku.55) Dále pak se nemůžeme 
spokojit s každoročním opožďováním překazování na účet přiznaných dotací na kulturní 
aktivity příslušníků národnostních menšin. Takto každoročně opakující se situace může za 
sebou nést prokazatelné škody polským organizacím. 

o Mizivé zastoupení Poláků ve výboru pro národnostní menšiny Moravskoslezského kraje.  
Poláci v tomto orgánu mají pouze jednoho zástupce. Vedle zanedbatelného počtu Němců, 
jsou Poláci nejpočetnější tradiční menšinou v Moravskoslezském kraji. Tento stav 
považujeme za skandální a nepřípustný.  

o Problémy v činnosti místních výborů pro národnostní menšiny 
V roce 2006 došlo k několika incidentům při nominování členů do místních výborů pro 
národnostní menšiny. V minulosti jednotlivé obce nominovaly do výborů pro národnostní 
menšiny své lidi, bez konzultací s představiteli polských organizací v obcích. Po volbách na 
podzim 2006 roku se Kongres Poláků společně s PZKO pokusili tento stav změnit. V této situaci 
využili svého práva, vyplývajícího ze zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (§ 117) a 
nominovala do výborů v jednotlivých obcích a městech po jednom, maximálně dvou zástupcích. 
V některých městech tyto nominace byly přijaty bez výhrad a zástupci menšiny (delegovaní 
polskými spolky) byli do výborů začleněni. V jiných obcích však byli odmítnuti a Kongres 
Poláků musel zasahovat ve prospěch svých kandidátů. Někde intervence pomohly (Třinec, 
Těrlicko), jinde ne a zástupci polské menšiny byli odmítnuti (Hnojník). Boj o jejich začleňování 
trvá. Nejsmutnější byly případy, kdy zástupci Kongresu Poláků nebo PZKO byli místní správou 
zastrašováni a bylo jim vyhrožováno, aby se svých nominací sami vzdali. V několika případech 
těmto zastrašovacím akcím podlehli a své nominace se „dobrovolně“ vzdali. 

o Bezdůvodná likvidace polské školy v Třinci Lyžbicích. 
K nejostřejšímu konfliktu mezi polskou menšinou a českou společností došlo ke konci roku 
2006 v Třinci. Ihned po volbách nové vedení města nastolilo ostře protipolský kurs. Výrazem 
této politiky je likvidace jedné ze dvou polských škol (ul. Koperníkova, Třinec Lyžbice), 
která v minulosti neměla problémy z limity naplněnosti tříd. Rovněž její perspektiva se 
nejevila (jak na polské školství) příliš problematicky. Proti likvidaci protestovali rodiče žáků 
školy sepsáním petice. Proti záměru města se ostře ohradil Kongres Poláků v ČR. Všechny 
námitky starostka Třince odrážela argumentem, že „optimalizace“ školství v Třinci je 
procesem dlouhodobým a že místní Poláci s ním byli dopředu seznámeni a „optimalizační 
záměr“ podpořili. Názor místních Poláků měl reprezentovat bývalý ředitel školy. Zástupci 
polské menšiny však argumentovali, že se jednalo pouze o soukromý názor jednoho 
jednotlivce a ne názor celé menšinové společnosti. V této situaci žádali Poláci v Třinci, aby se 
k celé věci vyjádřil výbor pro národnostní menšiny v Třinci. Jeho předseda ho však po 
volbách do dnešní doby (20. února 2007) ještě nesvolal, což rovněž považujeme za výraz zlé 
vůle a neochoty vyslechnout názor menšiny. 

                                                 
55) Podle resortu kultury je sice pravda, že dotace na uvedený projekt se snižuje. Na tuto skutečnost byl předkladatel 
upozorněn opakovaně a věc je řešena dlouhá léta. Důvodem je, že předkladatel žádá především prostředky na mzdy herců. 
Z peněz na kulturní aktivity není možné podporovat v podstatě profesionální či poloprofesionální divadlo. V roce 2006, jehož 
se Zpráva týká, předložilo občanské sdružení Polský kulturně – osvětový svaz v ČR, Český Těšín, projekt Loutkové divadlo 
Bajka s požadavkem na úhradu z dotace resortu ve výši 1 130 000,- Kč, z toho 810 000,- Kč na mzdy. Rozpočet na celý 
program na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice však činí 8 000 000,- Kč. 
Nikdy nebylo předkladateli sděleno, že resort kultury projekt nebude podporovat. Při jednání se zástupci polské národnostní 
menšiny i za účasti poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Rudolfa Kufy dne 7. března 2007 bylo doporučeno, 
aby se divadlo Bajka začlenilo do organizace Těšínské divadlo a že projekt by mohl být předložen v dalším roce do 
výběrového řízení odboru umění a knihoven Ministerstva kultury, a též vzhledem k obsahovému zaměření divadla ještě 
v roce 2007 na MŠMT. Není tedy jasné, proč se konstatuje, že resort kultury nehodlá nadále projekt podporovat. 
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Za zmínku stojí rovněž politováníhodný fakt, že během zápisů do prvních tříd zřizovatel 
„opomenul“ informovat v městských médiích o zápisech rovněž do výše zmíněné školy.  

o Odpor české veřejnosti a místní samosprávy proti zavádění evropských standardů 
Od poloviny roku 2006 mají Poláci možnost žádat prostřednictvím výborů pro národnostní 
menšiny o zavedení dvojjazyčných nápisů v obcích, kde žije více než 10 procent obyvatel polské 
národnosti. Vláda již v prosinci roku 2005 za tímto účelem vyčlenila 5 mil Kč. Avšak o možnosti 
refundace nákladů spojených se zavedením polských nápisů jednotlivé obce v dostatečné míře 
neinformovala anebo je neinformovala vůbec. Tuto skutečnost nedokážeme objektivně posoudit. 
Tak či onak, po vznesení požadavků na zavedení dvojjazyčných názvu v jednotlivých obcích, 
proběhla v místním tisku a na regionálních serverech internetové sítě bouřlivá diskuse na téma: 
„Kdo to zaplatí?!“. V této situaci Kongres Poláků naléhal na Výbor pro národnostní menšiny 
Moravskoslezského kraje, aby urychleně svolal tiskovou konferenci a o proceduře zavádění 
dvojjazyčných nápisů veřejnost informoval prostřednictvím médií. Teprve po následné písemné 
intervenci Kongresu Poláků u hejtmana, tiskový odbor krajského úřadu tyto informace zveřejnil. 

5. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt dárce dotace (Kč) 
Ars musica Popularizace sborového zpěvu 90 000 
Collegium Canticorum Rozvoj umění sborového zpěvu 60 000 
Dům kultury Třinec Podpora pěveckého sdružení Hutník 40 000 
Górole, Mosty u Jablunkova Mezinárodní přehlídka lidových kapel a 

folklorních souborů 2006 
40 000 

 
Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 250 000 
Takoví jsme 2006 190 000 
Perspektiva 21 

Ministerstvo kultury 

200 000 Kongres Poláků v ČR 

Ondraszek – Pan Łysej Góry 
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

200 000 

Polské sdružení výtvarných 
umělců v ČR 

Katalog Polského sdružení výtvarných umělců 
v ČR 

20 000 

Gorolski Świeto - śywobyci Goroliczka 80 000 
Kulturně-osvětová činnost 450 000 

Polský kulturně-osvětový 
svaz v ČR 

Loutkové divadlo Bajka 850 000 
Vydání sbírky poezie Henryka Jasiczka 25 000 

Sdružení přátel polské knihy Výstavy polské knihy a doprovodné literární 
akce 

Ministerstvo kultury 

30 000 

ZŠ a MŠ s polským jazykem 
vyučovacím  

Realizace osnov ZŠ s pomocí regionálních 
prvků aneb „Výpravy za poznáním Těšínského 
Slezska“ 

49 000 

ZŠ s polským jazykem vyučo-
vacím a MŠ s polským jazykem 
vyučovacím Český Těšín  

Atletická olympiáda žáků škol s polským 
jazykem vyučovacím 
 

70 000 

Sdružení přátel polské knihy 
Dítě, které čte přemýšlí – podpora čtenářství v 
mateřském jazyce mezi žáky ZŠ s polským jazykem 
vyučovacím v regionu Těšínského Slezska 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

72 000 
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Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 56) 

organizace projekt dárce dotace (Kč) 
Moravskoslezský kraj 75 000 

Ars musica 

Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby a 
divadelních forem na vysoké umělecké úrovni, 
jako alternativní možnosti kulturní seberealizace 
mládeže i dospělých ve volném čase 

Město Český Těšín 15 000 

Moravskoslezský kraj 85 000 
Takoví jsme 2006 

Město Český Těšín 15 000 Kongres Poláků v ČR 
W. Przeczek a H. Jasiczek - dokumentární dílo 
dvou polských básníků 

55 000 

PZKO, místní skupina 
Jablunkov 

Přehlídka dětských lidových muzik v rámci 1. 
dne festivalu Gorolski Świeto 

100 000 

PZKO Miyszani lowiec-II. ročník 

Moravskoslezský kraj 

57 000 
Výstava k pětiletému výročí vzniku společnosti ZTF 10 000 Sdružení zaolžánských 

fotografů Fotografie plenér, dílny a odborný seminář 6 000 
Činnost amatérského smíšeného pěveckého 
souboru Harfa 

12 000 

Účast pěveckého souboru Harfa na setkání 
souborů Slezský trojok 

5 000 

Jarní koncert smíšeného sboru Harfa 5 000 
Činnost Klubu Propozycji 5 000 
Vánoční koncert pěveckého souboru Harfa 
Spotkanie s koledą 

4 000 

PZKO, Místní skupina 
Český Těšín 

Činnost amatérského smíšeného pěveckého 
souboru Harfa 

10 500 

Mezinárodní festival tvořivosti mládeže 

Město Český Těšín 

10 000 
Sdružení polské mládeže 

Dny studentské kultury 5 000 
Park Euro Zlot 35 000 PZKO, Místní skupina 

Bystřice Folklorní soubor Bystrzyca 
Obec Bystřice 

28 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

Zástupce neuvádí žádnou dotaci z tohoto zdroje, ačkoliv periodický tisk má podporu z Polska. 

6. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Přístup ke strategickým informacím, možnost s předstihem posuzovat vznikající zákony, 
obhajoba vlastních projektů pro podporu kulturních a vydavatelských aktivit menšin a možnost 
nahlížet na cizí projekty. Možnost upozorňovat na problémy při zavádění evropských standardů. 

7. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

Kladně. Je dobré, že jsou vybíráni konsensuálně a mají podporu všech skupin polské menšiny. 
V budoucnu budou prosazovat, aby i zástupci jiných menšin se mohli prokázat podporou celé 
menšiny. 

                                                 
56) Výčet není zdaleka úplný. Mnohé organizace a jejich místní skupiny využívají dotací obcí a měst. Níže jsou 
uvedeny informace z dostupných internetových stránek obcí Těšínského Slezska. Je třeba pamatovat, že polské 
organizace jsou i mimo území Těšínska, které určitě čerpají finanční prostředky na kulturní aktivity z rozpočtu 
obcí (Praha, Brno, Lysá n. Labem apod.). 
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8. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

Posílit status ve všech oblastech (hlavně v dotační politice) tradičních menšin obývajícími po 
staletí určitá území ČR (Poláci, Němci) a docenit přínos pro rozvoj občanské společnosti 
v ČR a jasně je odlišit od moderních menšin migračních. Nejlépe formou zákona o ochraně 
tradičních menšin v ČR.  
Posílit status Rady, aby neměla jenom čistě poradní charakter, ale aby usnesení Rady byly pro 
Vládu ČR měly charakter závazný a nejenom deklarativní 

9. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

o široká informační kampaň v médiích, a ve školách o dějinách Poláků v ČR, přínosech 
a kladech multikulturní společnosti; 

o široka informační kampaň v médiích, obecních úřadech a ve školách o evropských standardech; 
o zorganizování zájezdu českých novinářů do jižního Tyrolska, na Bukovinu v Rumunsku, nebo 

jiných míst, kde vedle sebe žijí dva a více národů a jsou aplikovány evropské standardy; 
o informační kampaní přesvědčit českou veřejnost, že zavádění evropských standardů není 

výmyslem národnostních menšin, ale iniciativou shodnou se státní politikou.  

ROMSKÁ MENŠINA 
57) 

Zástupce na některé otázky nereagoval. 

1. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

V oblasti romské problematiky vznikla potřeba provést výzkum mapující výskyt romštiny 
a etnolektů češtiny s romskými specifiky. Tento výzkum by logicky navazoval na šetření 
provedené v minulých letech agenturou GAC s. r. o. (viz pozn. 44), které mapovalo 
a analyzovalo romské sociálně vyloučené lokality. Státní správa, stejně jako zmiňovaný výzkum 
vyloučených lokalit, totiž mnohdy pracují spíše s „připsaným romstvím“, tj. jak je nahlíženo ze 
strany většinové společnosti. Toto pojetí je nutno zohlednit při řešení sociálních problémů, 
protože je jedním z významných faktorů stojících v jejich pozadí. Česká republika však 
podporuje řadu kulturních projevů romské komunity (včetně jazyka), které již „připsaným 
romstvím“ odůvodňovat nelze. Romové tvoří přísně vzato relativně malou národnostní menšinu 
(cca 11 000 přihlášených k romské národnosti ve sčítání lidu 2001). Přihlášení, resp. 
nepřihlášení se k národnosti mohlo být ovlivněno mj. odlišným pojetím „národnosti“ samotné u 
Romů, stejně jako obavami ze zneužití tohoto údaje. Chce-li proto český stát umožňovat 
existenci jiných kultur na svém území a respektovat jejich skutečný stav, musí se při zvažování 
míry podpory kultuře romské opírat o jiná data, zjištěná rudimentárním výzkumem.  
Naléhavost takového projektu v současné době nevychází jen z obecných potřeb státní správy, 
ale také z přijetí ochrany explicitně romského jazyka na mezinárodní úrovni ratifikací Charty. 
V neposlední řadě by měl výzkum zásadním způsobem přispět romistice jako vědnímu oboru, 
který je v české akademické obci na vysoké úrovni s mezinárodním renomé již z období 
minulého režimu.  
K jeho cílům lze uvést i zjištění vitality romského jazyka a etnolektů češtiny v různých 
oblastech komunikace jako výraz kulturního dědictví hodného zachování, zmapování jazykové 

                                                 
57) Text zpracoval Cyril Koky, člen Rady v období 2004-2006 a sekretariát Rady. 
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kompetence v romštině, sociálního rozvrstvení užívání romštiny (geografické rozložení, 
heterogenita, hustota, věkové složení, subetnická příslušnost, velikost sídla, vzdělání). 
Výše načrtnuté je důvodem pro formulaci bodu II.1. návrhu usnesení, který by měl zajistit 
finanční prostředky pro uskutečnění výzkumu. 58) 

Na tomto místě je nutno alespoň stručně jako o problému zmínit problém vystěhování Romů 
– neplatičů nájemného a dalších poplatků za bydlení z města Vsetína. K tomu došlo na 
začátku října 2006, přičemž část byla vystěhována do nově postavených „kontejnerů“ na 
okraji města a část byla vystěhována do obcí mimo kraj, což přineslo interpretaci, že zatímco 
stát usiluje o integraci Romů do společnosti, obce a města se jich snaží naopak zbavovat (viz 
např. oddíl 4.1. text starosty obce Kobylá nad Vidnavkou). Celá kauza vzbudila veřejnou 
pozornost a má pokračování v roce 2007, zabývá se jí Veřejný ochránce práv, řada nestátních 
neziskových organizací i Rada vlády pro záležitosti romské komunity. Proto hodnocení 
případu ponecháváme na Zprávě o situaci romských komunit za rok 2006.  

2. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Zástupce nereagoval. 

3. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Možnost vyjádřit se k aktuálním problémům, které tíží komunitu a možnost oslovit přímo 
jednotlivé zástupce resortů. 

4. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

Nehodnotí. 

5. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

Větší pozornost se měla věnovat otázce odstranění vepřína v Letech. 

6. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

Dle názoru zástupce v Radě se pro romskou menšinu toho moc nezmění. Romština je 
chráněna dostatečným způsobem. 

RUSÍNSKÁ MENŠINA 
59) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). 

Rusíni v rámci činnosti Společnosti přátel Podkarpatské Rusi i mimo ni se v posledním období 
projevují výrazně aktivnější než dříve. V této souvislosti jsou přitom míněni zejména zdejší 
                                                 
58) Uvedený text byl koncipován předkladatelem za spolupráce s katedrou romistiky FF UK v Praze. 
59) Text zpracovala Agáta Pilátová, současná členka Rady. 
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„noví“, vesměs mladší a mladí příslušníci rusínské národnostní menšiny - tj. ti, kteří žijí v ČR 
relativně nedlouhou dobu a mají v úmyslu zde zůstat; získali trvalý pobyt v ČR, mnohdy už 
i české občanství. Jejich aktivita se projevuje mj. tím, že mnozí z nich mají zájem o členství 
v SPPR a vstupují do ní, zapojují se do aktivit Společnosti, pracují ve výkonném výboru, 
grantových komisích atd. V několika regionech (Liberec, Teplice) projevili Rusíni předběžný 
zájem o založení odbočky Společnosti. V Liberci byla ve spolupráci s místními aktivisty 
připravena fotografická výstava tematicky zaměřená na Podkarpatskou Rus, v Teplicích se konala 
beseda s místními Rusíny atd. Příslušníci menšiny se scházejí jednak na akcích Společnosti (viz 
bod 2) i příležitostně - na individuálních společenských akcích, liturgiích v kostele atd. 
Významným komunikačním prostředkem i prostředníkem je dlouhodobě (už déle než 16 let) 
časopis Podkarpatská Rus. V činnosti SPPR se ovšem projevuje jistá specifičnost jejího složení: 
organizace od svého vzniku sdružuje vedle příslušníků rusínské národnostní menšiny také 
Čechy (a rovněž některé členy žijící v zahraničí), kteří mají zájem o Podkarpatskou Rus buď 
vzhledem k rodinným kořenům (rodiče tam žili a pracovali, oni sami se tam narodili atd.), či 
vzhledem ke svému zájmu o historii, kulturu a umění, o kulturní památky a turistiku. Tato 
„dvojdomost“ činí občas problémy v diskusích o zaměření činnosti či o obsahu časopisu 
Podkarpatská Rus, který se v posledních letech převážně věnuje Rusínům jako národnostní 
menšině. V konkrétní činnosti SPPR (kulturních a jiných aktivitách) se to většinou neprojevuje. 

2. Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

V roce 2006 se v rámci Společnosti přátel Podkarpatské Rusi uskutečnila řada akcí zejména 
kulturního a vzdělávacího charakteru. Zúčastnili se jich rovněž rusínští členové a jimi pozvaní 
hosté. 
Výběrově: valná hromada SPPR s kulturním programem (rusínský folklorní soubor Skejušan, 
vydání dvoudílných pamětí generála Michala Kričfalušiho Účtování s časem, setkání 
k 95. narozeninám legendárního rusínského fotbalisty Alexy Bokšaye (příslušníka 
karpatoruského mužstva SK RUS a posléze mužstva Slavie), beseda s historikem 
K. Richterem o bojích Rusínů za 2. světové války na východní frontě - u příležitosti vydání 
knihy Účtování s časem, výstava výtvarných děl a fotografií na téma Karpatské kostelíky, 
beseda s doc. Jaromírem Hořcem u příležitosti jeho 85. narozenin aj.  
Rusínský soubor Skejušan vystoupil s velkým úspěchem na Bienále rusínské-lemkovské 
kultury v polské Krynici, tamtéž vystavovali naši výtvarníci a fotografové.  

3. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

Aktivisté SPPR se podílejí na činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny; v této souvislosti 
však je třeba říci, že spolupráce v uplynulém období značně stagnovala: členka rady, která 
byla delegována naší organizací za Rusíny, nemohla v období 2005 – 2006 pro dlouhodobé 
zdravotní potíže vyvíjet soustavnou činnost, proto také byly kontakty mezi Radou vlády 
a organizací poněkud utlumeny; díky pochopení Úřadu vlády se však záležitosti přesto 
průběžně řešily. V oblasti spolupráce s jednotlivými resorty (zejména ministerstva kultury a 
zahraničí) a dalšími institucemi a organizacemi v centru i v regionech členové SPPR aktivně a 
průběžně spolupracovali  s orgány veřejné správy (např. na Magistrátu hl. města Prahy a Brna, 
spolupráce funguje rovněž v Jindřichově Hradci, Chomutově atd.). Ve výše jmenovaných 
regionech a městech se také odbočkám Společnosti dostává od orgánů veřejné správy podpory 
a pomoci. (Spolupráce při seminářích a kulturních akcích pořádaných Magistrátem hl. města 
Prahy, propůjčování prostor pro akce, finanční podpora atd.).  
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4. Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

S národnostními menšinami má SPPR příležitost spolupracovat především v rámci podílu na 
činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny a v příslušných národnostních orgánech 
v regionech. Mimo to se však vyskytlo několik konkrétních příležitostí k součinnosti 
s menšinami – kupř. s ukrajinskou (která např. na žádost SPPR poskytla určitý počet výtisků 
příručky pro přistěhovalce).  
SPPR rozvíjí zároveň dlouhodobě spolupráci s rusínskými menšinami v Evropě, podílí se na 
činnosti Světové rady Rusínů, aktivně se účastní světových kongresů Rusínů (roku 2005 se 
konal v polské Krynici, další se připravuje na červen 2007 v rumunském Sighetu), zvláště pak 
spolupracuje s Rusínskou obrodou na Slovensku. 

5. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

Problémy rusínské národnostní menšiny se odvíjejí především od její dosud nezakotveného 
společenského statutu v rámci většinové společnosti. Rusíni se stále potýkají s určitým 
společenským přehlížením, podceňováním; je třeba však říci, že v poslední době se to už děje 
ve výrazně menší míře. Souvisí to s tím, že řada Rusínů se v ČR dobře uplatňuje, získala si 
renomé kvalifikovanosti a spolehlivosti v podnikání, službách či např. v bankovnictví. 
Nicméně: ukazuje se, že bude třeba v budoucnu řešit problém dvou směrů zaměření činnosti 
Společnosti, posílit její národnostní poslání, dosáhnout, aby ji Rusíni cítili jako svou, která je tu 
pro ně, stojí za jejich zájmy, je připravena je podpořit a pomoci jim ve vzájemné komunikaci 
i v národní sebeidentifikaci. A tam, kde je to možné, i poradit při řešení problémů. 
Oblastní sněm Zakarpatské oblasti Ukrajiny svým usnesením ze 7. března 2007 uznal rusínskou 
národnost jako rovnoprávnou všem ostatním národnostem, jejichž příslušníci žijí na území 
oblasti. Tato událost – Ukrajina dosud byla jedinou zemí, která rusínskou národnost neuznávala 
- pravděpodobně zvýší sebevědomí Rusínů žijících na území ČR, jež vesměs pocházejí právě ze 
Zakarpatské oblasti (Podkarpatské Rusi) a přispěje k jejich národní identifikaci.  
Určitým průlomem pro SPPR resp. její prestiž se stal počin výkonného výboru SPPR v závěru 
roku 2006, kdy poskytl společenskou záruku pro soud v konkrétním případě, kdy jedna 
Rusínka, trvale žijící v ČR, se dostala do nepříjemných potíží a bylo s ní nakládáno 
s neadekvátní tvrdostí. 

6. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

V roce 2006 bylo finančně podpořeno vydávání časopisu Podkarpatská Rus a další ediční 
činnost (kniha Michal Kričfaluši – Karel Richter, Účtování s časem), výstava a katalog 
Karpatské kostelíky, činnost rusínské sekce. Granty poskytlo Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo zahraničních věcí a Magistrát hl. města Prahy, příspěvky poskytl také Magistrát 
města Brna; rovněž vedení měst Chomutov a Jindřichův Hradec podporuje aktivity tamních 
odboček SPPR. 

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Materiální zabezpečení - výstavy, přednášky, 
publikační činnost, propagace, kancelářské potřeby 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

121 000 
SPPR 

časopis Podkarpatská Rus Ministerstvo kultury (OKKV) 90 000 
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Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

SPPR 

MFF – Praha srdce národů, zajištění vystoupení 
folklórního souboru, Karpatské dřevěné kostelíky – 
katalog podpora činnosti rusínské sekce – 
propagace, přednášky, atd. 

Magistrát hl. m. Prahy 75 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

Zástupce neuvádí žádnou podporu. 

7. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Především zvýšení prestiže rusínské národnostní menšiny jako takové v rámci majoritní 
společnosti; nelze totiž zapomínat, že tato národnost (tj. její příslušníci) má specifický osud 
a tedy i problémy: byla na více než 40 let zlikvidována, úředně zrušena, oficiálně 
neexistovala. Její příslušníci potichu „převedeni“ do jiné. Proto bylo přizvání rusínské 
národnostní menšiny do Rady pro Rusíny velmi významné. 
Možnost podílet se na zpracování analytických a koncepčních materiálů týkajících se 
problematiky menšin pro vládu, tedy pro řídící orgány státu, možnost vnášet do této 
problematiky zkušenosti, poznatky a stanoviska „své“ národnostní menšiny a v jisté míře tak 
v podstatě ovlivňovat politiku státu vůči menšinám. 
Zástupci Rusínů mají možnost v rámci Rady (a potažmo samozřejmě i v širším měřítku) 
komunikovat s představiteli ostatních menšin, vyměňovat si informace, poznatky, zkušenosti, 
diskutovat společné problémy a vzájemně se inspirovat při jejich řešení.  
V této souvislosti je v konkrétních případech možno navázat spolupráci s organizacemi 
ostatních národnostních menšin, účastnit se jejich akcí (v našem případě se to dělo a děje 
s ruskou a ukrajinskou) 

8. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

Viz výše (otázka č. 3). 

9. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

- Legislativní otázky aktuální pro postavení a každodenní život národnostní menšiny 
a jejích příslušníků. 

- Noví migranti – příští občané ČR a příslušníci menšinových komunit: jak popř. nově 
definovat příslušníka menšiny (pouze občan ČR?), zda a jak v těchto komunitách pracovat 
(stojí o to?), jak pomoci v integraci.  

- České úřady a příslušníci menšin (cizinci). 
- Problémy vyplývající z rozpočtových pravidel platných pro organizace národnostních 

menšin. 
- Média a národnostní menšiny (tj. česká média a jejich zájem o život a problémy menšin 

v ČR). 
- Přínos národnostních menšin pro majoritní společnost. 
- Evropská unie a národnostní menšiny. Shodné rysy a odlišnosti (kupř. v legislativě). 
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10. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

Vzhledem k početně malé rusínské menšině tento problém zatím není v našem případě 
aktuální. 

RUSKÁ MENŠINA 
60) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.), uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

V roce 2007 vyvíjely činnost zejména organizace Občanské sdružení Ruská tradice, 
Občanské sdružení Ruský kulturní svaz Praha, Spolek Rusky mluvicích studentů v Praze Artek 
a Svaz ruskojazyčných spisovatelů v ČR. Podle zástupce menšiny nebylo možno ověřit 
jakékoliv informace o ruském občanském sdružení Vzdělávací centrum Tamina (dříve Ruský 
institut). 

o Ruská tradice 
Aktivity sdružení v roce 2006 byly založeny především na realizaci grantových projektů 
podporovaných Magistrátem hl. m. Prahy, Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Z realizovaných projektu s podporou magistrátu lze uvést: 
Slavnostní galakoncert Bravo opera IV v Obecním domě dne 25. listopadu 2006 (grantový 
projekt číslo 1029). Akce proběhla pod záštitou Miroslavy Němcové, místopředsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, velvyslanectví Ruské Federace v ČR, a za velké účasti 
zástupců ruské národnostní menšiny, hostů z jiných národnostních menšin, významných 
představitelů kulturního, politického a společenského života Prahy a ČR (celkem okolo 1000 
hostů).61) 
Účast a spolupořádaní Mezinárodního folklorního festivalu Praha srdce národů ve dnech 
22. - 26. května 2006 (grantový projekt číslo 1028).62)  
Výstava a fórum ruských výtvarných umělců v galerii Písecká brána ve dnech 14. - 28. prosince 
2006 a vydání art-přílohy Post Red (grantový projekt číslo 1031).63)  
Pravidelná zasedání literárního klubu Vltava a hudebně-literární večer básníka Marka 
Blumentala v prostorech RSVK Na Zátorce dne 24. října 2006 (grantový projekt číslo 
1030).64)  
Vydání knihy Výstavba pravoslavných chrámů v Čechách a na Moravě a Andrej Kolomackij 
(grantový projekt číslo 2012).  
Z grantových projektů realizovaných s podporou Ministerstva kultury nejvýznamnějším je 
projekt vydávání časopisu Ruské slovo, který je realizován již 4 roky. Časopis je mezi 
ostatními periodiky národnostních menšin uznáván za svoji kvalitu literárně-publicistickou 
a vysokou úroveň grafického zpracování. O časopis mají zájem nejen příslušníci ruské 
menšiny, ale i ostatní rusko hovořící cizinci, pedagogové a učitelé ruštiny na různých stupních 
škol, zájemci o ruský jazyk a kulturu.  
Jako příloha Ruského slova již druhým rokem vychází dětská příloha Slovo dětem, která je 
podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Příloha je distribuována 

                                                 
60) Text zpracoval A. N. Kelin, člen Rady v období 2004-2004. 
61) Viz materiál o koncertě v časopise Russkoje slovo č. 6/2006, str. 6-9. 
62) Viz materiál o festivalu  v časopise Russkoje slovo č. 3/2006, str. 10. 
63) Viz art-přílohu časopisu Russkoje slovo Post Red č. 1/2006. 
64) Viz materiál o této akci v časopise Russkoje slovo č. 6/2006, str. 10. 
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společně s časopisem Ruské slovo a část nákladů je cíleně směrována do ruských škol na 
území ČR, a škol s výukou ruštiny jako cizího jazyka. 
S podporou Ministerstvem kultury a v některých případech zcela samostatně Ruská tradice 
v roce 2006 realizovala celou řadu koncertů, společenských setkání, dětských a sportovních 
akcí. Z uskutečněných akci lze uvést tyto nejdůležitější: 
- Novoroční večer Ruské tradice s vyhlášením cen Ruské tradice a časopisu Russkoje slovo 

za rok 2005 (13. ledna 2006).  
- Výstava výtvarníků T. Tjumencevove a S. Ivanjuka a divadelní představení Sojuz-

Apollon (divadlo Medvěď) v galerii NORA v Praze (4. února 2006). 
- Koncert dětských hudebních talentu Ave Dvořák v Muzeu hudby (8. března 2006). 
- Výstava malíře M. Mikory pod názvem Jazz Art a vydání katalogu jeho prací (5. dubna 

2006). 
- Výstava malířů O. Katorgina a I. Cunikove a divadelní představeni N. Kosenkovove 

v galerii NORA v Praze (20. května 2006).  
- Literární večer věnovaný humoristické tvorbě básníka E. Verbina v kavárně U Platona 

(7. června 2006). 
- Konkurs slovanských modelů Slavjanskaja krasavica (říjen 2006). 
- Koncert duchovní hudby Tebe poem v kostele Cyrila a Metoděje v Praze (7. května 2006). 
- Večer pro veterány ke Dni osvobození a výročí konce 2. světové války (8. května 2006).  
- Ruský den na dostihovém závodišti v Pardubicích (17. června 2006). 
- Šachové turnaje Ruské tradice o cenu Zimní a Podzimní královny (16. února a 7. října 

2006). 
- Účast na Mezinárodním hudebním festivalu v Kaunasu (29. června - 3. července 2006). 
- Literární večer V šutku i v serjoz… s ruským hercem V. Lanovym (23. listopadu 2006). 
- Dětské karnevaly v Amareně (září a prosinec 2006). 
- 90. výročí pomníku ruským vojenským zajatcům v Jaroměři: tryzna na hřbitově, koncert 

a kniha K. Kracíka Ze života zajatých Rusů u nás (7. prosince 2006).  
- Sborník z konference o 2. světově válce pořádané Ruskou tradicí v roce 2005. 

o sdružení ARTEK 
Sdružení v roce 2006 nezískalo žádnou dotaci ze státního rozpočtu, a proto svojí činnost 
zaměřilo především na spolkové setkaní svých členů, která se pravidelně konala v průběhu 
roku. 

V roce 2006 se Artek aktivně podílel na přípravě a realizaci celé řady akcí pořádaných 
ostatními sdruženími ruské menšiny (zejména Ruské tradice), a účastnil se aktivit na půdě 
Magistrátu hl.m. Prahy organizovaných pro národnostní menšiny. Svojí činností připravil 
základy pro práci v Domě národnostních menšin v Praze, kde bude spolu s ostatními 
sdruženími ruské menšiny realizovat své aktivity. Předseda sdružení je v seznamu osob 
odpovědných za využití prostor Domu, přidělených ruské národnostní menšině. Rovněž je 
členem komise Ministerstva kultury pro dotaci periodického tisku národnostních menšin. 

o Ruský kulturní svaz Praha 
V červnu 2006 bylo založeno Ruské studentské divadlo v Praze. Základním cílem daného 
projektu je nácvik a prezentace divadelních her v ruštině. Cílem je také aktivizace ruské 
mládeže, studentů, kteří studují v ČR a mají sklony umělecky tvořit v kolektivu dalších 
kolegů. Prezentace všech divadelních a jiných projektů je určena rovněž pro širokou českou 
veřejnost, za účelem jejich bližšího seznámení se s ruskou kulturou. Dvě divadelní hry byly 
prezentovány před rusky mluvícími diváky a představiteli ruské menšiny, kteří chtějí v České 
republice naslouchat nejenom ruštině, ale i smyslu ruské tvorby. 
Z divadelních her byly vybrány dvě:  
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Pohádka o Fedotovi střelci. Autorem hry je známý herec, spisovatel a básník Filatov. Hra 
byla napsána před patnácti lety a stala se známá v divadlech Moskvy i jiných velkých měst. Je 
na motivy Puškinovy větší básně výše jmenovaného názvu, pojednává o hrdinovi, kterého car 
posílal do různých stran, dával mu nesplnitelné úkoly lovit různá zvířata, aby zahynul. Avšak 
pomáhala mu dívka, která byla původně ptákem a poprosila lovce, aby ji nezabíjel. Za to mu 
poskytovala pomoc v plnění nesmyslných carových úkolů. Hra je modernizovaná a aplikuje 
původní motivy na současnost, naznačuje problémy současných vztahů mezi lidmi. 
O lásce - jak již říká název, toto divadelní představení je o lásce, o vztazích opačných pohlaví, 
které jsou blízké každému z nás. Svým žánrem divadelní představení můžeme zařadit mezi 
veselohry. Smysl inscenace nenajdete v hlubokých psychologických úvahách, ani nepřečtete 
mezi řádky, budete ho cítit, protože všechno je jednoduché, ironické a komické, jako pocit 
lásky. Čtyři příběhy, čtyři dvojice, které se nachází na různých etapách vývoje vztahu: 
randění, sblížení se, oslabení citů, rozloučení. Příběhy jsou různé, ale každý zachycuje hlavní 
téma ze čtyř stran. Každá z dvojic má svoje chápání lásky. 
Kdo z nás neměl první rande, rozepře, a vzápětí se usmiřoval s milovanou osobou, a nakonec, 
kdo z nás se netrápil bolestí a tíhou rozloučení. Každý, kdo aspoň jednou miloval, lehce pozná 
sám sebe. Představení je inspirováno skutečnými příběhy. 
Sdružení vystoupilo na tradiční plavbě po Vltavě k 62. výročí SNP (pořadatel - Klub 
slovenské kultury, Český svaz bojovníků za svobodu, Československá obec legionářská, 
Historická skupina přímých účastníků SNP a jiné organizace).  
Dne 25. listopadu 2006 zastupovalo v Praze sdružení ruskou menšinu v Polévkové soutěži 
mezi zástupci spolků cizinců, etnických či národnostních menšin v ČR s doprovodným 
programem. Námi byla představena tradiční ruská polévka soljanka. Klání o nejlepší polévku 
konalo v rámci 3. ročníku festivalu, který je věnován střetávání a prolínání rozličných kultur, 
jazyků a náboženství ve střední Evropě. Organizátorem bylo Multikulturní centrum Praha. 
V současné době se provádí intenzivní práce na přípravě premiéry Ruského studentského 
divadla, 4. ročníku Mezinárodního dětského festivalu umění Pražská zimní pohádka a mnoha 
dalších kulturních akcí. 

2. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

Spolupráci s orgány veřejné správy lze hodnotit jako dobrou. Znepokojení vyvolalo 
rozhodnutí Rady Magistrátu hl. m. Prahy vyřadit zástupce národnostních menšin z Komise 
RHMP pro oblast národnostních menšin na území HMP a zbavit je tak hlasovacího práva 
a všech dalších práv. Zástupci všech národnostních menšin toto rozhodnutí chápou jako krok 
zpět a anulování výsledků dosavadní činnosti této komise. Rozhořčení vyvolalo i neoficiální 
vysvětlení, že ODS, jako suverénní vítěz ve volbách preferuje občanskou společnost, nikoli 
společnost na národnostních principech. 
Spolupráce jednotlivých organizací v rámci menšiny je, po vyjasnění nepodstatných rozporů, 
velice dobrá. Akce a další činnost jsou vzájemně koordinovány, příslušníci diaspory se 
zúčastňují akcí všech organizací a sdružení, bez ohledu na to, kde jsou evidováni jako 
členové. 

3. Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

Velmi dobrá, představitelé menšin se poměrně intensivně stýkají, vyměňují si zkušenosti 
a vzájemně se inspirují k další činnosti. Ruská diaspora má tradičně nejlepší spolupráci 
s diasporou ukrajinskou a rusínskou. 
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4. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

Zástupce nereagoval. 

5. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Časopis Russkoje slovo Ministerstvo kultury 1 200 000 

Příloha Slovo detjam 
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

260 000 Ruská 
tradice 

Kulturně společenská činnost Ruské tradice 2006 Ministerstvo kultury 170 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Praha – srdce národů – účast na festivalu 30 000 
Bravo opera IV - Koncert 70 000 
Hudebně literární setkání básníků a umělců VLTAVA 30 000 
Výstava a forum výtvarných umělců 40 000 

Ruská 
tradice 

Publikace Výstavba pravoslavných chrámů v Čechách 
a na Moravě a Andrej Kolomacký 

Magistrát hl. m. Prahy 

50 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

Zástupce neuvádí žádnou podporu. 

6. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Možnost informovat o stavu v komunitě a její potřebách a být informováni o záměrech státní 
politiky vůči menšinám. 

7. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

Kladně. Pomohl řadě věcí. 

8. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

Zvýšením péče o národnostní menšiny s hlediska umožnění vzdělání, šíření mateřštiny 
a kultury. Mělo by se to projevit v navýšení finančních prostředků, kdežto reálný trend je 
spíše opačný, ani nepočítá s inflací a rozrůstáním komunit. Podle prezidenta Svazu 
ruskojazyčných Spisovatelů v ČR by Rada měla organizovat demokratické volby zastupitelů 
národnostních menšin.  
Je otázka, kdo má nárok, jaká organizace se může jmenovat organizací národnostní menšiny, 
a tím pádem může i vystupovat jako národnostní menšina. Národnostní menšinou, podle zákona 
ČR, jsou čeští občané, ne české národnosti. A může se jmenovat organizace, která má ve svém 
středu jen pár českých občanů, a ostatní jsou občany cizích států, organizací národnostní 
menšiny? Logicky nemůže. A otázka, kolik asi musí mít v procentním poměru ve svém středu 
organizace cizích občanů jiného státu, českých občanů stejné národnosti, aby se mohla 
jmenovat organizací národnostní menšiny, nebo jinak, zda-li se vůbec může národnostní 
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menšinou jmenovat organizace, která má jen několik českých občanů. Je to velmi závažný 
problém, otázka, která doposud není vůbec objasněna, a umožňuje jakékoliv organizaci cizích 
občanů v ČR, kde je jen několik, nebo jen jeden člen, český občan, jmenovat sama sebe 
národnostní menšinou. Tato otázka musí být s konečnou platností právně objasněna. 

9. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

Ruskojazyčná komunita nevnímá otázku implementace Charty jako klíčový problém. V ČR 
zatím nikde není taková koncentrace příslušníků této menšiny, aby byly na pořadu dne 
záležitosti spadající pod působnost Charty. Pro ilustraci: v Karlových Varech se dvojjazyčné 
nápisy objevily spontánně, na základě požadavků trhu. 

ŘECKÁ MENŠINA 
65) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). 

Asociace řeckých obcí (AŘO) v ČR zaštiťuje v současné době 12 řeckých obcí v celé ČR. 
Jejím posláním je vzájemná spolupráce při zajišťováních společenských aktivit řecké menšiny 
v průběhu roku. Jedná se především o koordinaci oslav významných dnů, jako např. státních 
svátků Řecké republiky nebo tzv. Kopsimo pitas, a zajištění výuky řeckého jazyka. 
Financování těchto aktivit probíhá realizací schválených projektů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Ministerstva zahraničí Řecka.  

Řecká obec Brno sdružuje členy obce, osoby řeckého původu, jejich rodinné příslušníky 
a přátele. Mimo jiné pořádá výlety pro své členy a přátele na akce organizované jinými 
řeckými obcemi, jako setkání seniorů v Šumperku, účast na Řeckých dnech v Krnově a Praze, 
včetně sportovních turnajů. Dále se účastní akcí organizovaných AŘO v ČR. Žáci řecké školy 
se účastní seminářů řeckého jazyka konaných jinými Obcemi nebo přímo tyto semináře 
recipročně pro žáky z řeckých škol ostatních Obcí organizují. 

 Řecká obec Karviná zajišťuje účast svých členů na akcích pořádaných AŘO v ČR a také 
akcích uspořádaných ostatními řeckými obcemi. 

Řecká obec Šumperk Spolupráce s ostatními ŘO je z pohledu pana předsedy Obce dobrá. Dále 
uvádí:“Snažíme se být trochu aktivnější, navštěvujeme akce jiných ŘO, jako oslavy státních 
svátků v Brně, Jeseníku či Krnově. Náš taneční soubor se zúčastnil akce Umíme se domluvit 
v Karviné. Myslím si, že by se měli navštěvovat členové jednotlivých obcí častěji.  

Řecká obec Ostrava Každá organizace žije svým vlastním životem v rámci celé Asociace. 
Základem činnosti jsou akce, které si sama naplánuje a zorganizuje. Samozřejmě je nutná 
koordinace činnosti jednotlivých obcí, aby například nedocházelo k zbytečnému zdvojování 
jednotlivých akcí a nebo při uskutečnění společné akce celé Asociace. Informace 
a komunikace probíhá na úrovni „oficiální“ – pravidelné konference zástupců jednotlivých 
obcí i na úrovni „neoficiální“ – příbuzenské, osobní a přátelské vztahy mezi členy 
jednotlivých obcí. Financování je zajišťováno jednak Asociací a jednak si jednotlivé obce 
zajišťují financování svými iniciativami (dotace, členské příspěvky, sponzorské dary apod.). 

                                                 
65) Text zpracoval Trifon Moras, člen Rady v období 2004-2006 . 
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Řecká obec Krnov – město již od svého vzniku pořádala řadu akcí, které se každoročně 
opakují (viz bod 2). Při obci pracuje taneční soubor Antigoni, který vystupuje při různých 
příležitostech v rámci kraje. Spolupráce s ostatními organizacemi na standardní úrovni, 
komunikace probíhá zejména prostřednictvím AŘO (stanovení společných cílů, rozdělování 
dotací z Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, popř. Řecké 
republiky). 

Lyceum Řekyň - Oddělení národních tradic Lycea společně s oddělením svátků a recepcí 
připravilo pro členy Lycea, jejich rodinné příslušníky, přátele a další veřejnost rozmanité 
a zajímavé akce, ke kterým se váží řecké zvykoslovné tradice. V lednu se krájel novoroční 
koláč Vasilopita v Bohumíně, kde v rámci programu vystoupil se dvěma skladbami člen 
Lycea Řekyň pan Nikos Kuluris na klarinet. V únoru se připravovaly masopustní kostýmy 
a bylo uspořádáno masopustní odpoledne a karnevalová zábava v Krnově. V květnu se konala 
oslava prvního dne měsíce máje, dle řecké tradice na Dlouhé Vodě, Hynčice u Krnova. 
V průběhu celého roku ženy prezentovaly ručně zhotovené předměty lidové tvořivosti. 
Lyceum Řekyň spolupracovalo v roce 2006 v rámci řecké národnostní menšiny s Asociací 
řeckých obcí v ČR a to Řeckou obcí Krnov - město a Řeckou obcí Bohumín, kdy taneční 
soubor Lycea Řekyň vystupoval při příležitosti státního svátku na společenském večeru. Dále 
spolupracovalo s nadačním fondem Hellenika při pořádání tématického zájezdu „Po stopách 
řecké emigrace a antické inspirace“ v září 2006 a taneční soubor Lycea vystupoval 
v programu seriálu Regiony Řecka - Peloponés. 

Hellenika - nadační fond dlouhodobě spolupracuje s Lyceem Řekyň v ČR na prezentaci 
tradičního tanečního umění řecké diaspory v České republice. Hellenika nadační fond 
a Lyceum Řekyň v ČR společně pořádali a spolufinancovali program Po stopách antické 
inspirace. Předseda nadačního fondu byl v říjnu 2006 přizván předsedou AŘO ČR k jednání 
u kulatého stolu v Krnově za účelem koordinace termínů akcí připravovaných organizacemi 
řecké menšiny pro rok 2007. 

2. Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

Ve všech obcích v rámci AŘO v ČR proběhly v roce 2006 oslavy státních svátků Řecké 
republiky a to v měsících březen-duben a říjen-listopad a v prosinci novoroční svátek tzv. 
Kopsimo pitas. Ostatní aktivity jsou v působnosti jednotlivých ŘO. 
Výuka řeckého jazyka probíhá aktivně a intenzivně v sedmi řeckých obcích. Jsou to Obce 
v Praze, Brně, Ostravě, Karviné, Krnově, Šumperku a Vrbně pod Pradědem.  
ŘO Praha - Činnost, která byla podporovaná granty hl. m. Prahy: 

o Kulturní, společenská a osvětová činnost (projekt č. 1032) 
V roce 2006 uspořádala 2 tradiční společenské večery při příležitosti státních svátků Řecka. 
Jeden se uskutečnil dne 25. března v kulturním domě Vltavská, druhý se konal dne 28. října 
opět v kulturním domě Vltavská. Na obou večírcích vystupoval taneční soubor Obce 
Akropolis a k tanci hrála hudební skupina Akropolis. Na říjnové oslavě proběhlo natáčení 
reportáže pro Český rozhlas. 

V dubnu pořádala Řecká obec Šumperk setkání seniorů řecké národnostní menšiny z celého 
území ČR, kterého se zúčastnili i členové Obce. Akce se velmi vydařila, senioři měli možnost 
se opět po letech setkat se svými přáteli z dětských domovů či školních přípravek, kde 
pobývali po svém příchodu do ČR. 

V květnu uspořádala výlet do Jablonce, kde proběhlo setkání se zdejšími krajany. V rámci 
výletu proběhla návštěva bývalého domova mládeže v Chrastavě (dnes výchovné zařízení), 
kde bylo po příchodu do tehdejšího Československa ubytováno mnoho řeckých dětí. 
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o Pěvecký a taneční soubor Akropolis (projekt č. 1033) 
 Taneční soubor Obce tradičně vystupoval na oslavách státních svátků jak v Praze, tak 
i v několika dalších městech, dále na festivalu Praha srdce národů a na mnoha dalších 
společenských akcích. 

o Přednášky, semináře, výuka řeckého jazyka (projekt č. 3009) 
I v loňském roce uspořádala ve své klubovně ve spolupráci s Klubem přátel Řecka několik 
odborných seminářů a přednášek na aktuální témata. Probíhala již tradičně bezplatná výuka 
řeckého jazyka. Zájem o výuku neustále vzrůstá, v tomto školním roce byli zájemci rozděleni 
do pěti kursů podle úrovně znalostí. Je velmi potěšující, že vzrůstá zájem z řad českých 
občanů a že díky podpoře Magistrátu může probíhat výuka bezplatně. 

Výše zmíněné aktivity jsou částečně hrazeny z grantů hl. m. Prahy, částečně ze sponzorských 
darů a z členských příspěvků. Nebyla použita žádná další státní dotace.  

o Činnost podporovaná jinými zdroji 
V roce 2006 vydala Obec 6 čísel časopisu Kalimera. Články v tomto časopise informují členy 
Obcí, ale i ostatní čtenáře o dění v Řecku, o aktivitách ostatních řeckých obcí na území ČR, 
o každodenním soužití obou národů a o aktivitách v oblasti kultury, umění a historie. Tento 
časopis Obec zveřejňuje rovněž na internetu a tímto prostřednictvím navazuje kontakty 
s Řeky, kteří žijí v Americe, Austrálii a mnoha jiných místech. Na vydávání tohoto časopisu 
poskytlo dotaci Ministerstvo kultury ČR. 

V klubovně v Krakovské ulici provozuje Obec každé pondělí veřejnou knihovnu 

ŘO Brno organizovala v roce 2006 oslavy státních svátků Řecké republiky, seminář výuky 
řeckého jazyka, setkání seniorů, akce pro děti k Mezinárodnímu dni dětí, oslavy Mikuláše 
a Vánoc. Obec se účastnila akcí pořádaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje Žijeme 
v jednom městě a Statutárním městem Brnem Návraty ke kořenům a Brno uprostřed Evropy. 
Jednou z priorit Obce je již tradičně organizace kvalitní výuky řeckého jazyka, která probíhá 
pro velký počet zájemců čtyřikrát týdně v prostorách Obce. O pořádaní akcí informuje správní 
rada Obce své členy i přátele písemně, prostřednictvím internetu, na nástěnce Obce. 
Financování Obce zajišťují v hlavní míře dotace KÚ Jihomoravského kraje, Statutárního 
města Brno, Asociace řeckých obcí, členské příspěvky, příležitostně sponzorské dary. 

 ŘO Jeseník zajistila účast svých členů na Festivalu řeckých písní v Polsku v Zgorzeleci. Dále 
Obec organizovala kulturně společenské setkání členů řecké menšiny Obce se členy řecké 
menšiny z polské Wroclavi a Zgorzelce spolu s občany ČR v mikroregionu Jeseník. Setkání 
se zúčastnili zástupci Helénské republiky. Obec uspořádala mimo jiné řeckou taneční zábavu 
v Javorníku, vánoční Kopsimo pitas, vítání Nového roku. 

 ŘO Karviná zajišťuje výuku řeckého jazyka, zorganizovala výroční shromáždění oslavy 
185. výročí vzniku Řecké republiky, zájezd pro seniory Obce do Šumperku, dětský den 
v ZOO, Řecký den, OXI, oslava svátku Řecké republiky, účast tanečníků tanečního souboru 
na semináři tanců v Krnově. 

 ŘO Havířov zorganizovala oslavy státních svátků Řecké republiky pro členy a přátele Obce, 
dále oslavu řeckých Velikonoc, mikulášskou besídku pro děti, návštěvu divadelních 
představení Řecké pašije a Řek Zorba. 

ŘO Ostrava zajišťuje výuku řeckého jazyka pro děti i pro starší, pořádání dětského dne pro 
nejmenší, pořádání tradičních oslav (Velikonoce, Vánoce), oslavy státních svátků Řecké 
republiky, účast na akcích pořádaných Asociací nebo druhých obcí. 
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ŘO Třinec se zúčastnila akce Den národnostních menšin města Třinec, zorganizovala oslavy 
státních svátků Řecké republiky. 

ŘO Krnov - město zajišťuje výuku řeckého jazyka, zorganizovala karneval, Řecké dny Krnov, 
Oslavy státních svátku Řecké republiky, Mikuláš pro děti. 

Lyceum Řekyň - Oddělení národních krojů, oddělení národních tanců i oddělení umělecké, hudební 
a rytmické výchovy připravilo v roce 2006 mimořádná a ojedinělá vystoupení mladých tanečníků. 
Již v lednu zahájil taneční soubor Lycea Řekyň v České republice svou činnost vystoupením při 
oslavě pravoslavných vánoc v Brně. V březnu vystoupili tanečníci na oslavách státního svátku 
Řecké republiky v Brně. V květnu a červnu následovala celá řada vystoupení na festivalech, a to 
především na setkání menšin Jihomoravského kraje Návraty ke kořenům v Brně, dále na 
VIII. Mezinárodním folklórním festivale Otvára sa letu brána v Považské Bystrici na Slovensku, 
a znovu v Brně na F SCÉNĚ v rámci IX. ročníku cyklu letních folklorních večerů i v rakouském 
Mistelbachu. V září a říjnu se tanečníci zúčastnili setkání folklórních souborů u Národní kulturní 
památky Vodní mlýn ve Slupi u příležitosti Slavností chleba, a také vystoupili v Bohumíně 
a Krnově při oslavách státního svátku Řecké republiky. V prosinci pak prezentovali řecké tance 
z oblasti Peloponésu v programu Regiony Řecka - Peloponés, který organizovala Hellenika, 
nadační fond a dále se zúčastnili 6. vánočního koncertu národnostních a etnických menšin Žijeme 
v jednom městě, které proběhlo v brněnské Redutě. Nejmenší tanečníci z oddělení rytmické 
výchovy poprvé vystoupili v divadelním pořadu Od srdce k srdci, dále v rámci Zahradní slavnosti 
DDM Méďa a také na Bambiriádě v Krnově.  
Správní rada Lycea Řekyň v dubnu shlédla výstavu Zvyky a tradice řecké menšiny v ČR 
v Olomouci, v září zorganizovala ve spolupráci s nadačním fondem Hellenika tematický 
zájezd Po stopách řecké emigrace a antické inspirace do Znojma a Budkova. Také vydala ve 
sborníku diplomovou práci Karolíny Hencové Xenitia v řeckém folkloru a literatuře. 
Také v roce 2006 pokračovalo Lyceum Řekyň v ČR v pravidelné výuce řeckých tanců, která 
probíhá v Brně, Praze, Krnově, Bohumíně, Třinci a Karviné. 
Kromě této pravidelné výuky zorganizovalo Lyceum soustředění tanečníků a učitelů řeckých 
tanců za účelem přípravy na vystoupení tanečního souboru Lycea Řekyň na významných 
kulturních akcích a mezinárodních festivalech. Jarní soustředění tanečníků proběhlo od 
29. dubna do 1. května 2006 na Dlouhé Vodě. V září pak od 28. do 1. října 2006 Lyceum 
zorganizovalo metodický seminář učitelů řeckých tanců s lektorem Lycea Řekyň z Kalamity 
Nikosem Petrouliasem.  

Nadační fond Hellenika - projekt HELLENIKA, zachování řeckého kulturního povědomí 
obsahoval v roce 2006 pět konkrétních programů činnosti: 
- Regiony Řecka – Peloponés 
- Po stopách řecké emigrace a antické inspirace 
- Rozvoj řecko-českých kulturních a společenských vztahů 
- Zvýšení povědomí o bohatství řeckého jazyka 
- Řecké kulturní a vzdělávací centrum v metropoli Moravy 

3. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

Na společenské a kulturní akce pořádané a zaštiťované AŘO v ČR jsou pravidelně zváni 
zástupci státních orgánů - Úřadu vlády - Rady, MK a MŠMT, a také samospráv v místech 
působnosti jednotlivých řeckých obcí. Můžeme tudíž konstatovat, že spolupráce s těmito 
orgány je na vysoké úrovni. 

ŘO Praha hodnotí spolupráci s ministerstvy i Hlavním městem Praha velmi pozitivně. 
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ŘO Brno v roce 2006 spolupracovala s komisí pro národnostní menšiny Magistrátu města 
Brna při realizací projektu Řekové v Brně v roce 2006 a při jimi pořádaných akcích – setkání 
národnostních menšin a dále při realizaci akci pořádanou KÚ JmKraje Návraty ke kořenům. 

ŘO Šumperk hodnotí spolupráci se šumperským MÚ jako výbornou. Pan předseda Obce 
zmiňuje vstřícnost tamních úředníků. Cituji: „Vycházejí nám všemožně vstříc. Zrovna dnes 
jsme byli (členové Rady ŘO) na přátelském setkání se starostou města, na kterém nám 
přislíbil podporu nejenom na letošní rok, ale dojednali jsme i spolupráci na širší bázi pro příští 
rok, kdy se v rámci AŘO chystá důstojné připomenutí 60. výročí příchodů řeckých emigrantů 
do tehdejšího Československa.“ 
Zúčastňujeme se v rámci možností některých akcí pod záštitou města (taneční soubor) 
a naopak se představitelé města zúčastňují našich akcí (Sraz seniorů, Oslava října apod.). 
Zavedli jsme taneční kursy pro širokou veřejnost, které se v letošním roce 2007 budou pořádat 
již pravidelně po celý rok (2x měsíčně). Mnoho našich českých přátel nám ochotně sami od 
sebe pomáhají i s organizováním zábav atd. 

ŘO Havířov - všechny pravidelné akce ŘO Havířov jsou realizovány v kulturním domě 
PZKO. Ve všem vycházejí zaměstnanci státní správy jak jen mohou zástupcům Obce vstříc. 

ŘO Ostrava hodnotí spolupráci jako dobrou. V loňském roce sice nebyla Obci poskytnuta 
dotace ani z Krajského úřadu ani z Magistrátu, ale pomohly Obecní úřady městských částí 
Ostrava – Jih a Poruba, ve kterých žije většina členů Obce. 

ŘO Krnov - město spolupráci na místní úrovni hodnotí jako velmi dobrou. Pan předseda 
chválí dotační politiku Města Krnov, zejména při každoročním pořádání Řeckých dnů 
v Krnově. Na úrovni kraje již Obec spolupracuje s Krajským úřadem několik let a spolupráci 
hodnotí taktéž jako velmi dobrou v rámci dotační politiky kraje pro národnostní menšiny 

Lyceum Řekyň Při pořádání jednotlivých akcí vždy zve zástupce státní správy na všech 
úrovních a dle regionu, ve kterém se akce pořádá. Např. v lednu 2006 při krájení novoročního 
koláče tzv. Vasilopity v Bohumíně, se zúčastnili zástupci města Bohumína v čele s jeho 
starostou. 

Hellenika - zástupce Helleniky hodnotí spolupráci se zástupci Magistrátu i Jihomoravského 
kraje jako velmi dobrou. Nadační fond v roce 2006 spolupracoval s vedením obce Budkov při 
realizaci projektu Po stopách řecké emigrace. 

4. Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

AŘO v ČR - v rámci regionálních aktivit jednotlivých řeckých obcí, např. ŘO Krnov-město, 
Jeseník, Karviná, Brno, Praha jsou zváni pravidelně zástupci jiných národnostních menšin, 
např. bulharské, polské, slovenské, německé. 

ŘO Brno - zástupci jednotlivých národnostních menšin se setkávají na pravidelných 
schůzkách pořádaných jak Radou pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje tak i komisí 
Magistrátu města Brna. Na nich se vzájemně informují o akcích pořádaných jednotlivými 
sdruženími i jejich termínech. Členové Obce jsou zváni na tyto akce a některých se podle 
možnosti účastní. Spolupráce mezi jednotlivými národnostními menšinami působící v městě 
Brně hodnotí jako velmi dobrou. Spolupráce probíhá zejména na úrovni vzájemného 
setkávání při příležitostech konání společných akcích organizovaných Statutárním městem 
Brnem či Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Akcí se zúčastňují zejména taneční soubor 
Obce Prométheus, či vystupují děti z řecké školy s pásmem písní a básní 
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ŘO Karviná zmiňuje spolupráci s Obcí Slováků formou vzájemných návštěv při oslavách 
významných dnů obou zemí. Jinak není větší spolupráce se zástupci ostatních národnostních 
menšin. Stále chybí zastoupení řecké menšiny v příslušných orgánech Moravskoslezského kraje. 

ŘO Havířov zmiňuje spolupráci s organizací polské menšiny PZKO. 

ŘO Jeseník spolupracuje s národnostní menšinou Řeků, žijících v Polsku a chce prohloubit 
spolupráci s řeckou menšinou žijící v Německu. 

Lyceum Řekyň spolupracuje dobře především se slovenskou a bulharskou národnostní 
menšinou. Taneční soubor Lycea Řekyň se zúčastnil v roce 2006 festivalů a programů pro 
národnostní menšiny, např. Návraty ke kořenům v Brně nebo vánoční program Žijeme 
v jednom městě v Brně, které spolupořádá i organizace slovenské národnostní menšiny. 

Nadační fond Hellenika si považuje dlouhodobé a dobré spolupráce s představiteli organizací 
a spolků národnostních menšin, žijících v městě Brně, zejména příslušníků slovenské, 
bulharské a maďarské menšiny i spoluobčanů sdružujících se v pravoslavné obci. 

5. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

Z pohledu AŘO v ČR jsou problémy především při zajišťování administrativní činnosti, které 
jsou důležitou součástí chodu AŘO, a to především z hlediska jejího financování. Na zajištění 
konkrétních kulturních akcí a výuky ŘJ dostáváme každoročně státní dotace ve vysokých 
procentech, ale na zpracovatele těchto podkladů nebo např. na administraci AŘO v ČR 
(pokladník, tajemník, předseda) nemáme finanční zdroje. Podpora od sponzorů, pokud nějaká 
je, je také v rovině účelově vázaných financí. 
Ostatní sdružení téměř shodně uvádějí politování nad nedostatečnou výší finančních dotací. 

6. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Kulturní činnost řecké menšiny v ČR Ministerstvo kultury 370 000 

AŘO v ČR Výuka řeckého jazyka v ČR Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

750 000 

Řecká obec Bohumín Významné dny Řecké republiky 10 000 
Řecká obec Praha Časopis Kalimera 420 000 

Zachování a rozvoj kultury řecké 
menšiny v ČR 

Ministerstvo kultury 

130 000 

Lyceum Řekyň v ČR 
Výuka řeckých tanců Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy 
200 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace(Kč) 
Řecká obec Brno Řekové v Brně v roce 2006 Magistrát m. Brna 95 000 
Řecká obec Jeseník Účelová dotace Město Jeseník 10 000 
Řecká obec Karviná Menšinová politika Řecké obce Karviná Úřad města Karviná 20 000 

Celostátní seminář řeckých škol 3 000 
Celostátní seminář řeckých tanečních souborů 2 000 
Celostátní sraz seniorů ŘO v ČR 10 000 
Oslava řeckého státního svátku OCHI 25 000 

Řecká obec Šumperk 

Činnost ŘO 

MÚ Šumperk 

15 000 
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Řecká obec Bohumín Podpora a činnost ŘO MÚ Bohumín 20 000 
Řecká obec Havířov Oslavy státních svátků Řecké republiky 

(25.3.;28.10.) 
Statutární město 
Havířov 

5 000 

Oslava státního svátku  OÚ Ostrava–Poruba 13 000 
Řecká obec Ostrava 

Oslava státního svátku OÚ Ostrava-Jih 28 000 
Kulturně společenské aktivity 10 000 

Řecká obec Třinec 
Sportovní aktivity 

MÚ Třinec 
5 000 

Řecká obec Praha Večírky, taneční soubor, klubovna Magistrát hl. m.  Prahy 100 000 
Řecká obec Krnov-město Řecké dny Krnov 2006 Město Krnov 70 000 

Činnost Lycea Řekyň v ČR Jihomoravský kraj 90 000 
Lyceum Řekyň v ČR 

Řecké tradiční tance Statutární město Brno 25 000 
Jihomoravský kraj 50 000 HELLENIKA 

nadační fond 
Hellenika, zachování řeckého 
kulturního povědomí Statutární město Brno 22 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Řecká obec Karviná Menšinová politika Řecké obce Karviná Soukromí sponzoři 20 000 
HELLENIKA 
nadační fond 

Regiony Řecka - Peloponés 
 

Řecká organizace 
cestovního ruchu 

80 000 

Lyceum Řekyň v ČR Činnost Lycea Řekyň v ČR Kofola, a.s. 70 000 

7. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Aktivní možnost podílení se na vytváření jurisdikce zabývající se problematikou menšin, 
přímé řešení problémů u kulatého stolu se zástupci státní správy a možnost přímé konfrontace 
problematik jednotlivých menšin v ČR, vzájemné předávání zkušeností i navazování nových 
kontaktů a spolupráci. 

8. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

Vždy je co zlepšovat. V obecné rovině je hodnocení pozitivní. 

9. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

Prioritně by se měla Rada soustředit na témata, která v dnešních časech nejvíce znepokojují 
členy některých menšin, což jsou zejména projevy rasismu, nacionalismu a ostatních neduhů 
spojených s touto problematikou. 
Dořešení problematiky veřejnoprávních masmédií a pořadů jimi vyráběnými, dotýkajících se 
problematiky menšin v ČR. 
Vynaložení zvýšeného úsilí směrem k zástupcům orgánů státní správy za účelem zvýšené 
finanční podpory menšinových kulturně vzdělávacích projektů, zejména zaměřených na 
výuku jazyků a vydávaní menšinových periodik.  

10. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

Vzhledem k bezproblémovému systému výuky zavedenému v naší menšině ve vztahu 
k celkovému počtu zájemců o výuku řečtiny nelze hovořit o nějakém výraznějším očekávání. 
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SLOVENSKÁ MENŠINA 
66) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). 

HN: Zhodnocení činnosti organizací slovenské národnostní menšiny ve FOSA: slovenská 
občanská sdružení ve FOSA spolupracovala v 2006, setkávala se pravidelně na diskusním 
Fóru slovenských aktivit; společně vytvořila a zorganizovala několik kulturních programů, 
napsala společné projekty, při jejichž náplni se setkávaly zejména Limbora, KSK, DOMUS, 
DETVAN, Bona fide, Regionální obec Slováků Teplice a Ústí nad Labem. Tyto programy 
vytvořené v prostředí menšiny byly realizovány díky finanční podpoře Ministerstva kultury, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hl.m. Prahy, finanční podpoře ze 
Slovenska, podpoře EU, sponzorů a díky členským příspěvkům. 

VS: Slovenská národnostní menšina v ČR se organizuje v celé řadě občanských sdružení 
a dalších neziskových subjektů a především jejich prostřednictvím vyvíjí neobvykle velké 
množství kulturních, vydavatelských a vzdělávacích aktivit. Toto množství i kvalita 
odpovídají nadstandardnosti česko-slovenských vztahů i početnosti minority, která je výrazně 
největší v Česku a současně druhou největší slovenskou komunitou ve světě. Slovenská 
občanská sdružení spolupracují navzájem přímo, jakož i prostřednictvím dvou nepříliš 
funkčních střešních orgánů – Slovenského fóra a Fóra slovenských aktivit. Toto rozdělení je 
však spíše iluzorní, přesnější je rozdělení na tři proudy, reprezentované Slovensko-českým 
klubem, Klubem slovenské kultury a Obcí Slováků v ČR jako vůdčími organizacemi. 
Slovenská menšinová sdružení komunikují navzájem i v orgánech jako Rada, různá poradní 
grémia na úrovni ministerstev, krajů či měst a obcí. Rovněž komunikují v rámci Světového 
sdružení Slováků v zahraničí (jeho předsedou je od listopadu 2006 zástupce Slováků v ČR, 
v jeho jednotlivých orgánech jsou zástupci všech tří zmiňovaných proudů) nebo v rámci Stálé 
konference Slovenská republika a Slováci v zahraničí. Navzájem, jakož i s dalšími menšinami 
spolupracují také v rámci projektu Slovensko-českého klubu Visegrad – Terra Interculturalis. 
Aktivity národnostní menšiny byly realizovány díky podpoře mj. finanční podpoře ze 
Slovenska, od EU, Mezinárodního visegrádského fondu, sponzorům (včetně těch, kteří se 
podílejí nefinančním plněním, například zápůjčkou prostor), členským příspěvkům a výnosům 
z vlastní činnosti (viz také 3). 

2. Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

HN: Přehled nejdůležitějších aktivit: Mezinárodní festival Praha srdce národů, Folklór bez 
hranic, Tanec životom, Parník k 62. výročí SNP s kulturním programem, Slovenský ples 
s kulturním programem, programy ve Slovenském institutu (např. filmový večer s Jánom 
Sebechlebským, Od balady k moderně, dětská loutková představení Rozprávajme si 
rozprávku, Jak Kašpárek do pohádky přišel, S básničkami, pesničkami do rozprávky poďte 
s nami, premiéra filmu Vlado Štancela s podporou KSK Mezi námi přáteli, Mikulášské 
odpoludnie s programom pre deti, uvedení nových knih KSK, např. Bratislava, město na 
Dunaji, s programem pro deti, odborné přednášky a besedy pro středoškoláky s hosty (např. 
Slavomír Michálek: Prípad Oatis), III. Pražská konference středoškoláků Čeština a slovenčina 
jazyky blízké? s kulturním programem, kalendářní zvykoslovné cykly pro děti a mládež 
v Praze a v českých městech, recitační a výtvarné soutěže pro děti, výstavy slovenských 
umělců v Praze, výstavy k významným výročím s přednáškami a besedami – např. Ľ. Štúr, 
                                                 
66) Text zpracovali – nezávisle na sobě – členové Rady v období 2004-2006 Helena Nosková (HN) a Vladimír 
Skalský (VS). 
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Medzi racionalitou a vášňou, výstavy o historii a súčasnosti Slovákov v ČR – 100. rokov 
Slovákov na Karlovarsku, Aš Slovenské město, Dominanty Prahy 3 atd. Programy se konaly 
v Praze, Karlových Varech, Aši, Teplicích, Žluticích, Plzni atd. Limbora se účastnila 
zahraničních folklorních festivalů, KSK připravil výstavu o Slovácích v ČR pro Dni 
zahraničných Slováků v Bratislavě, kde sehrál loutkové divadlo, Limbora připravila večerní 
folklorní vystoupení a Gala program v Bratislavě. Dále připravila Vánoce s Limborou a Gala 
program k 17. výročí založení občanského sdružení Limbora. Se svými programy 
navštěvovala školy, nemocnice s dětskými onkologickými pacienty, účastnila se pražských 
programů vinobraní atd. Veškeré programy jsou dokumentovány v časopise Listy Slovákov 
a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť a od října na www.klubsk.net. 

VS: Slovenská menšina vydává čtyři periodika, z toho tři měsíčníky: Obec Slovákov v ČR 
vydává Korene (Prvý slovenský časopis v ČR), Klub Slovenské kultury je vydavatelem 
měsíčníku Listy (Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť) a Slovensko-český klub vydává 
periodikum s největším rozsahem a nákladem, měsíčník Slovenské dotyky (Magazín Slovákov 
v ČR). První dva časopisy mají dětskou, třetí literární přílohu. Slovenský literárny klub v ČR 
vydává literární revue, čtvrtletník Zrkadlenie-Zrcadlení.  
Slovenské organizace vydávají rovněž neperiodické publikace. V roce 2006 stojí za zmínku 
například paměti nejvýznamnějšího slovenského spisovatele v ČR „Ľubomír Feldek 
V (OTCOVEJ) PRAHE“ (vydal Slovenský literárny klub v ČR a Spolok priateľov slovenského 
divadla), dokončení štúrovské tetralogie Zdenky Sojkové nebo publikace Visegrad – Terra 
Interculturalis (obě vydal Slovensko-český klub). 
Pokud jde o slovenské kulturní a společenské akce v ČR, vládne tady silná regionální 
nevyváženost: s obvykle více než dvaceti akcemi v Praze kontrastuje deficit slovenské kultury 
v mnoha jiných městech, včetně krajských. Tento problém se snaží řešit cyklus festivalů Dny 
slovenské kultury po České republice. Organizuje je Slovensko-český klub ve spolupráci 
s místními spoluorganizátory, včetně vlastních regionálních poboček a kolektivních členů. 
V roce 2006 se jich uskutečnilo deset, přičemž nejstarší je přehlídka v Moravské Třebové 
(11. ročník) a rozsahem největší v Českých Budějovicích. V divadelní oblasti je významná 
stálá produkce Café teatru Černá labuť – Česko Slovenské Scény (organizuje občanské 
sdružení ČeskoSlovenská scéna, ArtCity a Slovensko-český klub). Pravidelné programy 
tradiční kultury pořádaly slovenské folklorní soubory Limbora, Púčik a Šarvanci, další asi 
desítka souborů se věnuje slovenskému folkloru jako jedné ze součástí svého repertoáru. 
Pravidelně se uskutečňují divadelní festivaly Slovenské divadlo v  Praze, To nejlepší ze 
slovenského humoru, Setkání-Stretnutie ve Zlíně a v roce 2006 poprvé festival v Divadle 
Kalich v Praze (ve všech čtyřech případech jsou slovenské spolky, jmenovitě Slovensko-český 
klub a Obec Slovákov v ČR, různým způsobem partnery festivalů). Značný ohlas mají 
folklorní festivaly Jánošíkov dukát (spoluorganizují FS Púčik a Obec Slovákov v ČR) a Praha 
– srdce národov a národností (organizuje FS Limbora ve spolupráci s Klubem slovenské 
kultury). Klub slovenskej kultúry a Slovensko-český klub mají rovněž vlastní komplexní 
programy kulturní činnosti slovenské menšiny, v jejichž rámci se uskutečňuje široké spektrum 
aktivit – klubových večerů, výstav, koncertů, programů pro děti atd. Slovenský literárny klub 
v ČR organizuje úspěšnou Literární soutěž Jána Kollára ve třech věkových kategoriích 
o nejlepší prozaické dílo ve slovenštině nebo se slovenskou tematikou. Obec Slovákov v ČR 
uděluje Cenu Matěje Hrebendu za přínos k česko-slovenským vztahům. Významné kulturní 
a vzdělávací akce pořádal rovněž slovenský sbor Evangelické církve a. v. v ČR, svůj 
slovenský sbor má i řeckokatolická církev. V Praze se organizuje i Slovenský ples (PosAm 
spolu s KSK) a Československý bál (Zuza Art Production spolu s OS v ČR a SČK), v Českých 
Budějovicích rovněž Československý bál (Statutární město Č. Budějovice a SČK), v různých 
dalších městech menší plesy, majálesy a pod. (často na nich spolupracuje OS v ČR), po 
přestávce se uskutečnila i tradiční plavba parníkem k výročí Slovenského národního povstání 
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(Historická skupina přímých účastníků SNP a KSK). Mezinárodní přesah měly kulturní 
aktivity v rámci již zmiňovaného projektu SČK Visegrad – Terra Interculturalis. Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí organizoval společně s nejvýznamnějšími spolky (KSK, OS 
v ČR, SČK, Limbora, Slovenský literárny klub v ČR) Dny kultury Slováků z České republiky 
v Bratislavě, v rámci kterých se uskutečnily společné pořady jako výstava a galaprogram 
a každé ze sdružení mělo i vlastní pořad. Tuto prezentaci považujeme za významný posun. 

3. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

HN: Spolupráce národnostních menšin a orgánů veřejné správy byla velmi dobrá zejména 
v Praze, Karlových Varech, Liberci a Aši. 

VS: Slovenská národnostní menšina aktivně spolupracovala s veřejnou správou na úrovni 
vlády (3 zástupci v Radě, členové v jejích výborech a komisích), na úrovni resortů (2 poradní 
grémia Ministerstva kultury, poradní grémium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), 
ale rovněž na úrovni krajů a měst. Magistrát hl. m. Prahy připravoval v roce 2006 intenzivně 
otevření Domu národnostních menšin (v komisi pracují dva zástupci slovenské menšiny). 
Vynikající byla spolupráce se samosprávou v rámci projektu Dny slovenské kultury po České 
republice, za zvláštní zmínku stojí spolupráce s Jihočeským, Královehradeckým, 
Pardubickým krajem a Krajem Vysočina, s MČ Praha 1, MČ Praha 7, Českými Budějovicemi, 
Moravskou Třebovou, Plzní, Kroměříží, Jihlavou, Olomoucí a dalšími. 

4. Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

HN: Spolupráci s dalšími národnostními menšinami byla velmi dobrá. KSK, Limbora, 
DOMUS spolupracovaly se spolky jiných národnostních menšin např. Svaz ruské kultury, 
Ruská tradice, Ukrajinská iniciativa, spolek Lužických Srbů, Kulturní svaz Němců v ČR, 
Romea. S Romeou si KSK vypomáhal v zapůjčování prostor, při organizaci vzdělávacích akcí 
a akcí pro děti, taktéž se spolkem Lužických Srbů. KSK se Svazem ruské kultury se podílel na 
organizaci III. Mezinárodního festivalu umění Ruská zimní pohádka, a Svaz ruské kultury se 
podílel s KSK a Limborou na přípravě parníku k SNP.  

VS: Spolupráce s ostatními národnostními menšinami se neustále posiluje. V roce 2006 
zejména díky mezinárodnímu projektu Visegrad – Terra Interculturalis, věnovanému 
vzájemným národnostním menšinám v zemích Visegrádské čtyřky, organizovaného 
Slovensko-českým klubem s podporou Mezinárodního visegrádského fondu. Tato spolupráce 
se týkala polské a maďarské menšiny. Intenzivní byla při jednotlivých projektech i spolupráce 
s romskou, rusínskou, ukrajinskou menšinou i vzhledem k faktu, že velká část příslušníků 
těchto menšin a menšiny maďarské má své kořeny na Slovensku. Společné divadelní 
a výtvarné projekty se uskutečnily i s ruskou menšinou a v oblasti folklóru se všemi 
minoritami. 

5. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

HN: Jediným problémem je rozdělení slovenských občanských sdružení na dvě části - FOSA 
a Slovenské fórum, které spolu nekomunikují, vzhledem k špatně interpretovanému zastoupení 
v Radě (viz níže). 

VS: Hlavním problémem je postupná ztráta česko-slovenské pasivní dvojjazyčnosti – příčiny 
vidíme v deficitu výskytu slovenštiny v elektronických médiích, zejména ve veřejnoprávní 
České televizi, a dále v českém školství, i když v této oblasti dochází zásluhou iniciativy 
MŠMT a odborných pracovišť k jistému pokroku.  
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Dalším významným problémem je postupný značný pokles úrovně finanční podpory aktivit 
slovenské národnostní menšiny ze strany České republiky. Tento pokles je značný i v porovnání 
s dalšími minoritami. Jediné řešení vidíme v navýšení závazných ukazovatelů státního rozpočtu, 
týkajících se grantových programů pro národnostní menšiny v kapitole ministerstva kultury. To 
opakovaně již 6 let neúspěšně navrhuje Rada i příslušné odbory resortu kultury. 
Jistým problémem, i když samozřejmě nižšího řádu, je i nedostatečná úroveň komunikace mezi 
některými subjekty slovenské národnostní menšiny. Důvody nejsou zásadní, ale personální. 
Vinou náhlé změny stanoviska představitelů Klubu slovenské kultury se nepovedlo založit 
společnou diskusní platformu slovenské národnostní menšiny, ale vznikly dvě. Kořeny tohoto 
problému jsou v roce 2004, kdy na základě iniciativy Klubu slovenské kultury přistoupily tři 
hlavní organizace (KSK, Obec Slovákov v ČR, Slovensko-český klub) k reorganizaci diskusní 
platformy. Na jejích pilířích se shodly, což potvrdily i podpisem dvou lídrů každé z organizací. Při 
slavnostním aktu založení Slovenského fóra oznámil KSK, že svému závazku nedostojí a do fóra 
nevstoupí, protože to neschválila Rada KSK, ale že se na jednáních bude zúčastňovat jako 
pozorovatel, což se několik měsíců dělo. Později KSK oznámil, že obnovuje činnost střešní 
organizace pod původním  názvem Fórum slovenských aktivit. Navzdory této schizofrenii probíhá 
koordinace a komunikace, jakož i konkrétní spolupráce také napříč těmito fiktivními hranicemi. 
Zdůrazňování sporů mezi dvěma střešními organizacemi považujeme za alibistické ideologické 
zdůvodnění pro čistě interpersonální nechuť ke komunikaci u několika málo osob. Tento jev je 
však možno považovat za dočasný, protože reálné, programové důvody pro jeho setrvání 
prakticky neexistují. 

6. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 67) 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Rozvoj kultúry slovenskej národnostnej menšiny a 
zachovanie česko-slovenskej kontinuity v roku 2006 

675 000 

Dokumentace slovenské menšiny a česko-slovenských 
vztahů v roce 2006 -- KSK v ČR, DOMUS 

120 000 

Vydávání časopisu Listy Slovákov a Čechov v roce 2006 2 000 000 
Kulturní aktivity KSK v ČR v roce 2006 a k měsíci česko-
slovenské vzájemnosti 

Ministerstvo kultury 

10 000 

Klub 
slovenské 
kultury 

Slovenština a čeština – jazyky blízké? Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

220 000 

Slovenská literatura v obrazech 50 000 Slovenský 
literárny klub 
v ČR 

Vydání knihy Ľubomír Feldek v Prahe 40 000 

Obec Slovákov 
v ČR 

??? 
Ministerstvo kultury 

49 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

Na úrovni krajů a měst byla podpora pro regionální pobočky Obce Slovákov v ČR, kolektivní 
členy Slovensko-českého klubu i samostatné subjekty jako FZ Púčik v Brně. Podpora Dnů 
slovenské kultury probíhala přímo úhradou nákladů, poskytnutím prostor a techniky a pod.   

                                                 
67) Autoři uvádějí neúplný přehled podpořených projektů v rámci programů resortu kultury (podpora kulturních 
aktivit a podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin) a programu resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Sk) 
Slovensko dnes, z pohľadu najbližšieho suseda. 
Slovenčina a čeština – jazyky stále blízke 

60 000 

62. výročie SNP – Parník 2006 60 000 
Klub slovenské kultury 

Internetové stránky KSK a časopisu Listy 

Úrad pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí 
(Slovensko) 

100 000 

Neuvedeno. Úřad vlády SR, který disponuje grantovým programem na podporu zahraničních 
Slováků, uvádí dlouhodobě mezi dotovanými i sdružení slovenské menšiny v ČR (viz 
http://www.uszz.sk/index.php?ID=2117). Celková výše dotace pro tato sdružení je 2 446 500,- Sk. 

7. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

HN: Slovenská menšina je rozdělena na dvě části. Představitelé Slovenského fóra se 
neztotožnili s názorem, že jsou představitelem všech slovenských spolků (viz projednávání 
projektů v uplynulých letech, prezentace slovenské menšiny na Radě). Proto i zástupce FOSA 
byl nucen od této představy ustoupit, protože ji nemohl proti dvěma ostatním zástupcům 
realizovat. 
Pro slovenské spolky setkávající se Fóru slovenských aktivít je zastoupení v Radě důležité, 
protože prostřednictvím svého jednoho zástupce získáváme důležité informace 
o projednávaných otázkách týkajících se zásadních dokumentů např. Evropské chartě 
menšinových jazyků. Jsme informováni o činnosti různých komisí, o vypisování projektů, 
o možnostech spolupráce s různými organizacemi atd.  
Vzhledem k rozdělení slovenských spolků a jejich zástupců na Fórum slovenských aktivít 
(žádný člen v Radě od roku 2002 do roku 2004, od roku 2004 do současnosti jeden člen) a 
Slovenského fóra (dva členové od roku 2004, před rokem 2004 dva členové nezávislí ze 
stejných spolků) je složité se k této otázce dále vyjádřit, protože jeden člen z FOSA nemůže 
v Radě uplatnit svůj názor, protože je dvěma hlasy zástupců Slovenského fóra vždy 
přehlasován. Na rozdíly v činnosti slovenských spolků ve FOSA a Slovenského fóra jsme za 
FOSA upozornili již v roce 2005-2006.  

VS: Zastoupení slovenské menšiny v Radě je pro tuto minoritu důležité jako informační zdroj, 
koordinační a iniciativní orgán, i když jeho závěry nejsou dostatečně respektovány. Příkladem 
je marné úsilí o navýšení závazných ukazovatelů státního rozpočtu. Slovenská menšina měla 
v roce 2006 v Radě tři zástupce – PhDr. et PhMr. Štefana Medzihorského, PhDr. Helenu 
Noskovou, CSc. a Mgr. Vladimíra Skalského. Ze strany PhDr. Heleny Noskové zazněly 
výhrady vůči tomu, že jí údajně další dva členové majorizovali. Je ovšem potřeba dodat, že 
v naprosté většině případů rozhoduje Rada ve sboru, tedy podobná majorizace není vůbec 
možná. V několika málo případech je potřeba shody zástupců za konkrétní minoritu, ve všech 
těchto případech byla velká snaha o konsensus, který však nebylo vždy jednoduché 
dosáhnout. Vedlo to kupříkladu k nevyplnění jedné otázky v předchozí zprávě (za rok 2005) 
s tím, protože společné stanovisko nebylo možné zformulovat. Tento jev považujeme za 
nežádoucí a dočasný, současně je však třeba konstatovat, že v dalších bodech byl dosažen 
kompromis, což dokazuje, že upřímně míněná jednání probíhala mezi všemi zástupci. 

8. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

HN: Zástupci Slovenského fóra a zástupce FOSA nespolupracují. S ohledem na nerovnost tří 
hlasů zástupci Slovenského fóra ani nehodlají spolupracovat a všichni tři se setkali naposled 
v roce 2004. Představitelé Slovenského fóra diskusi s jedním zástupcem FOSA nepotřebují, 
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sami, bez vědomí tohoto zástupce a tím bez vědomí spolků ve FOSA prosazují pouze názory 
a potřeby, bez ohledu na spolky ve FOSA třetího zástupce, který není zván k jejich strategiím. 
V roce 2005-2006 se představitelé Slovenského fóra dopustili zásadních chyb, kterých se jako 
funkcionáři Rady a členové komisí neměli dopustit. Vzniklou situací se zabývala i Rada na 
svém březnovém zasedání, následující květnové zasedání problém vyřadilo jednání. Proto 
nelze kladně hodnotit dosavadní práci slovenských zástupců, a to ani v případě jednoho člena 
FOSA, jehož hlas na zasedání Rady nemůže zaznít. Proto se domníváme, že v komisích 
ministerstev přidělujících granty by neměli zasedat představitelé spolků, ale osobnosti 
nezávislé bez ohledu na národnostní příslušnost. 

VS: Za pozitivum je potřeba jistě považovat velkou angažovanost některých zástupců 
slovenské menšiny v otázkách, kterými se Rada zabývala. A to například i při komunikaci 
s resorty a parlamentem, zvláště v otázkách státního rozpočtu a realizace grantových 
programů, nebo mezinárodních projektů typu Visegrad – Terra Interculturalis, který byl 
zahájen tiskovou konferencí na Úřadě vlády ČR, za účasti obou místopředsedů Rady ve 
spolupráci s jejím sekretariátem. Jako negativum nutno jednoznačně hodnotit otevřené spory, 
které vyvolala několika svými podáními jedna členka Rady. 

9. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

HN: Po konzultaci se statutárními zástupci spolků ve FOSA a dalšími zástupci národností 
menšiny formulujeme níže uvedené postřehy, které nejsou požadavky. Jsou pouze názory 
jedné části menšiny. 
Domníváme se, že Rada by se měla zabývat odstraněním tlaku na členy v různých grantových 
komisích, což je úkol nesnadný. Z praxe: stává se, že některé slovenské občanské sdružení 
chybně vyplní grantový formulář, včetně závažných chyb v rozpočtu a jeho žádost o finanční 
podporu musí být pro chyby vyřazena. Přítomný slovenský zástupce v komisi je pak 
nesebekritickými představiteli sdružení obviněn ze záměrného poškození daného sdružení a je 
žádáno jeho odvolání z komise. I když je daný člen komise odborníkem v dané problematice, 
klientelismu a protežování se jako odborník skutečně vyhýbá, navíc ke grantům své menšiny 
se nevyjadřuje a nemá právo hlasovat v těchto případech, bude vyměněn za jiného zástupce 
slovenské menšiny, z řad sympatizantů Slovenského fóra.  
Rada musí řešit odborné problémy a proto její členové by měli být dostatečně informováni 
o problematice, právě tak jako členové jednotlivých komisí. Proto se domnívám, že 
i menšinami navržení budoucí členové by v případě početnější menšiny v ČR v případě 
neshod (a většího počtu navrhovaných), měli projít jistým konkursem, který by prokázal 
jejich praktické znalosti z oblasti činnosti občanských sdružení menšin. Z praxe víme, že 
mnozí se členství v Radě ucházejí také z jiných důvodů, než je práce v ní. Jedním z důvodů je 
vnímání jisté prestiže tohoto postavení. Prestiž by měla být zachována a předpokladem k ní je 
etika, odbornost, pracovitost, zřeknutí se manipulování atd. 
Rada by měla klást důraz na spolupráci různých národnostních menšin mezi sebou v různých 
programech. Menšiny by měly navzájem poznávat bohatost svých kultur i jazyka. Měla by být 
striktněji stanovena pravidla na podporu programů národnostních menšin: zda přispívat na 
dovoz kultury z mateřské země, kdy menšina plní roli agentury, anebo zda přispívat na 
autentické programy, které vznikají v prostředí menšiny v ČR. V některých zemích instituce 
zavedly udílení ceny tolerance některému představiteli menšiny, nebo časopisu či novinám za 
daný rok. Vítěz bývá vyhlášen v Den tolerance 16. listopadu a obdrží diplom i nějaký symbol 
(např. plyšovou zebru, protože sjednocuje černé i bílé apod.). Velmi bychom se za tuto cenu 
útěchy, ale i ohodnocení etiky přimlouvali. 
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VS: Rada by se měla podle našeho názoru zabývat i dlouhodobější koncepcí politiky vůči 
národnostním menšinám – koncepce by mohla mít horizont 5 nebo 10 let.  
Tématem dne je podle našeho názoru i bilaterální spolupráce v oblasti vzájemné podpory 
národnostních menšin. Máme výrazné signály, že v případě slovenské menšiny v ČR má SR 
velký zájem o podobnou spolupráci podle vzoru již fungujících smíšených komisí maďarsko-
slovenské a slovensko-ukrajinské. 
Rada by se měla usilovat získat větší váhu a efektivněji se snažit prosadit svá usnesení, 
zvláště v oblasti přípravy státního rozpočtu. Měla by rovněž přispět k lepší obeznámenosti 
žadatelů s grantovými programy a k precizaci procesu jejich administrace.  
Přimlouváme se rovněž k většímu důrazu na vzájemnou spolupráci národnostních menšin 
a případně ke zřízení ceny tolerance pro představitele minorit.  

10. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

HN: Slovenská menšina očekává podstatné rozšíření znění slovenského jazyka v masmédiích, 
ve školách i v regionech. „Problémem“ je, že většina Slováků v ČR dává přednost kvalitě 
kulturního vyžití, a proto jen kvalitní programy uspějí – české i slovenské. S kritikou do 
vlastních řad musíme poznamenat, že ne všechny slovenské programy vznikající v prostředí 
menšiny jsou kvalitní. Týká se to zejména publikací, které nebýt menšinové a dotované ze 
státního rozpočtu, neuzřely by světlo světa. Je pak složité, požadovat od českého Slováka 
i Čecha, aby je četl, když na pultech je dostatek kvalitní literatury. Totéž se týká některých 
kulturních programů. 

VS: Slovenská menšina očekává pokrok hlavně v oblasti elektronických médií a školství. Jisté 
posuny zaznamenala v podobě metodické příručky pro učitele základních škol. Slovenská 
menšina připravuje projekt zřízení slovenské MŠ, stejně jako kroužkové činnosti pro žáky ZŠ 
a středoškolskou mládež. Také považuje Chartu regionálních či menšinových jazyků za 
záruku zachování specifického postavení slovenštiny v právním systému České republiky. 
Charta je rovněž významným impulsem pro českou slovakistiku, především univerzitní. Za 
velký přínos bychom považovali zřízení samostatného grantového programu pro naplňování 
cílů Charty, které nejsou pokryty dnes existujícími programy. Ty jsou totiž určeny na ochranu 
menšin, nikoliv jazyků, jak by odpovídalo duchu a obsahu Charty. 

SRBSKÁ MENŠINA 
68) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). 

Příslušníci srbské menšiny v ČR i v roce 2006 pokračovali v organizovaném kulturním 
a společenském životě. Srbské sdružení sv. Sávy pokračovalo s plánovanými aktivitami 
a s úsilím představit srbskou menšinu kvalitně a na vysoké úrovni většinové společnosti, 
a přispět tak k multikulturnímu soužití v České Republice. Po již pětiletém organizovaném 
působení tohoto sdružení, si příslušníci srbské menšiny  začali uvědomovat velkého významu 
působení sdružení, jak uvnitř menšiny tak i navenek. Počet jeho členů a sympatizantů se 
v minulém roce značně  zvýšil a do realizace aktivit se zapojilo více příslušníků. 

                                                 
68) Text zpracovala nová členka Rady, Karin Kubešová. 
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2. Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

V roce 2006 Srbské sdružení sv. Sáva, respektive příslušníci srbské menšiny, realizovali dva 
významné projekty, díky podpoře Ministerstva kultury, odboru pro regionální a národnostní 
kulturu a pokračovali v zdárném vydávaní časopisu ve vlastní řeči - Srbské slovo. Členové 
sdružení, jediné organizace této menšiny v ČR, se v loňském roce pravidelně scházeli na 
svých klubových setkáních každou sobotu. Během letních měsíců - v červenci a srpnu - se 
klubová setkání nekonala. Koordinátor a realizátor klubových setkání byl člen sdružení, a k 
účelu realizace projektu si pronajalo klubový prostor. V minulém roce poprvé oslavovalo i tři 
pro srbský národ významné svátky. První se konala 27. ledna a byla to oslava Sv. Sávy, 
svátku, který je v Srbsku též státním svátkem. Přítomní členové sdružení a zástupci 
Velvyslanectví byli obzvlášť dojatí a všichni jsme zpívali písně věnované sv. Sávovi. Časopis 
Srpska reč tiskl dvoustránkovou přílohu s fotografiemi z této naší oslavy. Další lidový a státní 
svátek, který jsme oslavovali, byly Velikonoce, které se podle juliánského kalendáře loni 
oslavovaly 23. dubna. I o této oslavě časopis Srpska reč vytiskl dvoustránkovou přílohu 
s fotografiemi z této oslavy. Další státní svátek byl Vidovdan, významný den v srbské historii, 
jsme spíše oslavovali jen připomínáním historie a jeho osudného významu pro srbský národ. 
Bohužel jsme neuskutečnili svoje dávné přání na tento den navštívit hřbitov v Jindříchovicích 
pod Smrkem, kde se nachází hřbitov 7 254 Srbů, srbských válečných zajatců z první světové 
války. Na pravidelných klubových setkáních jsme si též připomínali svátky, jako jsou 
Djurdjevdan a Sv. Nikola, ale pouze s proslovem o životě svatých a bez slavnostních tabulí.  

Klubová setkání byla během roku obohacená též přednáškami významných členů sdružení 
a měli jsme přizvaného i jednoho hosta z Bělehradu. Tématicky byly přednášky  vázány na 
významné osobnosti z kultury Srbska nebo srbské historie. Přednášky se vždy konaly 
v sobotu  a byly předneseny v srbštině.  

Srbské sdružení sv. Sáva má značný počet členů, kteří jsou umělecky nadáni nebo jsou 
povoláním výtvarnici. Mezi členy Srbského sdružení sv. Sáva je více než jedna desítka 
inženýrů architektů a téměř desítka výtvarníků. V roce 2006 v rámci projektu Tři výstavy 
příslušníků srbské menšiny jsme vystavovali díla tří dalších našich členů, a to Margity 
Zmijanović, Milovana Rajkoviće a Predraga Novakoviće. Výstavy byly realizovány v KC 
Novodvorská. Margita Zmijanović, malířka a vystudovaná výtvarnice se představila kresbami 
a pastely. Výstavu Projekty a realizace Ing. Arch. Milovana Rajkoviće, který již 35 let žije 
v ČR a který je autorem na 1000 projektů a realizací, byla vystavená malá část tvorby a jsme 
přesvědčeni, že prezentaci tvorby tohoto našeho člena se budeme věnovat i v budoucnu. 
Poslední ze tří výstav byla výstava akvarelů Ing. arch. Predraga Novakoviće. 

Časopis Srbské slovo  pravidelně hlásil o těchto výstavách a prezentace díla těchto tří členů 
sdružení byla na vysoké estetické úrovní. Ukázala, že sdružení po pěti letech prezentace 
srbské kultury prostě umí takovéto akce pořádat. Plánuje i v budoucnu pokračovat 
s prezentací tvorby svých členu, kteří se zabývají výtvarnou nebo literární tvorbou, a proto 
věříme, že i v budoucnu se nám dostane podpory resortu kultury. Na tomto místě chceme ještě 
jednou poděkovat za vstřícnost a pomoc pracovníkům z Odboru národnostní a regionální 
kultury Ministerstva. Časopis Srbské slovo, časopis srbské menšiny v ČR, má dvouměsíční 
periodicitu a tiskne se v 800 exemplářích. Časopis je zaměřen na kulturu, osvětu, historii 
a soudobé postavení Srbů ve světě a v ČR. Redakce časopisu se snaží svým čtenářům přinést 
co nejvíce aktualit jak z domova, tak i z mateřské země a rovněž vytisknout seriózní 
a zasvěcené články z historie Srbska a Česka. Dosud pravidelně tiskl fejeton na pokračování 
a také stránky věnované česko-srbským kulturním vztahům v minulosti. Pravidelné rubriky 
jsou: stránka věnovaná dětem, stránka s recepty na vaření  a stránka s léčivými rostlinami. 
Časopis rovněž pravidelně informuje o aktivitách Srbského sdružení sv. Sáva. Časopis Srpska 
reč jsme rovněž prezentovali v Srbsku, o jehož vycházení jsme informovali Ministerstvo pro 
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diasporu Srbska, Ministerstvo zahraničí, Státní knihovnu a Akademii věd a další ministerstva, 
s tím, že jsme vždy potrhávali význam toho, že bychom časopis sotva mohli vydávat bez 
finanční pomoci Ministerstva kultury České Republiky, které nám umožnilo, aby srbská 
menšina měla časopis ve vlastním jazyce. I v Srbsku časopis byl výjimečně dobře přijat. Loni 
v říjnu se na Mezinárodním knižním veletrhu v Bělehradě na stánku Ministerstva pro diasporu 
Srbska za přítomnosti náměstka ministra konala prezentace časopisu.  

3. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

Bohužel, tady musím zdůraznit pro srbskou menšinu nepříjemnou a nemilou záležitost, která 
se stala začátkem roku 2006.  Srbské sdružení podalo ke grantovému řízení Magistrátu hl. 
města Prahy pět projektů, kterými chtělo přispět k vývoji multikulturní společnosti na území 
hlavního města Prahy a rovněž zviditelnit svoji menšinu. Hodnocení projektu ze strany obou 
nezávislých a nám neznámých posuzovatelů bylo kladné a byly navržené konkrétní finanční 
částky, kterými tyto projekty měly být podpořeny. Bohužel grantová komise zamítla všechny 
žádosti sdružení, a tak se stalo, že srbská menšina na podporu svých aktivit v roce 2006 
nedostala ani korunu od Magistrátu hl. města Prahy. Příslušníci srbské menšiny v tom pocítili 
jistý diskriminační postup, jelikož v roce 2006 výhradně naše, srbská, menšina nedostala ani 
korunu na podporu svých aktivit, takže můžeme konstatovat, že ten pocit byl zcela 
oprávněný. Sdružení podalo i žádost  radní H. Halové o nové nahlédnutí k původním 
posudkům projektů, ale nesetkalo se s žádnou vstřícnosti ze strany Magistrátu. Jelikož je 
Srbské sdružení sv. Sáva nezisková organizace a své aktivity i přes obětavost členů, kteří je 
organizují zdarma a které vesměs realizuje projekty bez jakéhokoliv zisku, je zřejmé kolik je 
jeho existence závislá na podpoře hlavního města Prahy a ostatních institucí. 

4. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Srpska reč (časopis) 600 000 
Klubová setkání srbské menšiny 90 000 

Srbské sdružení sv. Sáva 
Tři výstavy příslušníků srbské 
menšiny v Praze 

Ministerstvo kultury 
70 000 

Na další otázky zástupkyně menšiny neodpověděla. 

UKRAJINSKÁ MENŠINA 
69) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). 

Ukrajinské menšinové organizace působily v roce 2006 v rámci vlastních projektů, to však na 
základě vzájemné informovanosti a spolupráce. Komunikace mezi ukrajinskými organizacemi 
v ČR probíhá formou pracovních setkání, rovněž s pomocí elektronické a dopisové 
korespondence. Organizace mají vlastní členskou základnu, za příjem, včetně členských 

                                                 
69) Text zpracoval Bohdan Rajčinec, člen Rady v období 2004-2006. 
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poplatků organizací, odpovídají jednotliví správci na základě platných zákonů a stanov. 
Organizace se pravidelně účastní výběrových dotačních řízení, především v rámci státní 
i místní správy (Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
magistráty aj.)  

2. Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

Organizace se podílejí na přípravě Dnů ukrajinské kultury v ČR (týden akcí v podzimním 
termínu), organizují kulturní aktivity příslušníků ukrajinské národnosti v ČR, podílejí se na 
integraci nové příchozích občanů Ukrajiny, uchovávají ukrajinské kulturní tradice a udržují 
osvětovou formou povědomí o historickém i současném odkazu Ukrajinců na území ČR. 

3. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

Spolupráci s orgány veřejné správy je možné hodnotit spíše pozitivně. Kromě hl. m. Prahy 
jsou mapovány konkrétní formy spolupráce i v dalších městech ČR (Brno, Ostrava, Plzeň, 
Chomutov, Zlín, Teplice aj.). 

4. Jaká byla spolupráce s ostatními národnostními menšinami? 

Spolupráce s ostatními národnostními menšinami hodnotíme pozitivně, jak na úrovni 
oficiální, tak na úrovni konkrétních projektů a diskusí. 

5. Jaké byly problémy v životě společenství národnostních menšin? 

Ukrajinské společenství spatřuje problémy především v předpojatosti vůči ukrajinské 
národnostní menšině jako celku, přesto díky neustálé činnosti národnostních organizací, 
nestátních neziskových organizací, odborných center, vědeckých kruhů a dotovaných 
subjektů, je pozice ukrajinské menšiny vnímána více neutrálně.  

6. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Porohy (časopis) 570 000 
Dny kultury 150 000 Ukrajinská iniciativa v ČR 
Ukrajinský klub 250 000 

Občanské sdružení Ruta Ukrajinský žurnál 

Ministerstvo kultury 

891 000 

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Ukrajinská iniciativa v ČR Kulturní činnost Magistrát hl. města Praha 110 000 

Projekty podpořené ostatními donory 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 

Ukrajinská iniciativa v ČR 
Podpora integračního projektu 
Ukrajinců na trh práce 

Nadace rozvoje 
občanské společnosti 

362 000 
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7. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Zastoupení ukrajinské menšiny v Radě je důležité v otázkách prezentace názorů a podnětů pro 
řešení vládou ČR. 

8. Jak hodnotíte dosavadní práci svých zástupců v Radě vlády pro národnostní menšiny? 

Zástupce nereagoval. 

9. Jakými tématy by se podle Vás měla Rada vlády pro národnostní menšiny prioritně 
zabývat? (vyjmenujte bodově, případně se stručným komentářem) 

Rada by se měla prioritně zabývat podněty ze strany představitelů národnostních menšin 
s ohledem na různé potřeby národnostních menšin, především: 
o komunikací s MPSV a MZV v rámci integrace cizinců s ohledem na zahraniční politiku ČR,  
o možností připomínkování v připomínkovém řízení v rámci komunikace s Ministerstvem 

zahraničních věcí u některých zahraničně-politických otázek, 
o návrhy na změnu dotační politiky vlády ČR v rámci národnostních menšin, 
o koncepcí podpory menšinových organizací, jejichž členové nejsou občany ČR, 
o dlouhodobou koncepcí práce Rady s výhledem po ukončení předsednictví ČR v Radě EU. 

10. Jaká očekávání má Vaše komunita v souvislosti s implementací Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků? 

Zástupce nereagoval. 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA 
70) 

1. Zhodnoťte činnost organizací vlastní národnostní menšiny (kromě jiného jejich 
vzájemnou spolupráci, způsob komunikace v rámci menšinového společenství, způsob 
financování jejich činnosti atd.). 

Všeobecně lze konstatovat, že situace Federace židovských obcí v ČR se od předchozího roku 
příliš nezměnila. I nadále zůstáváme představiteli židovské komunity, která se ve své drtivé 
většině nehlásí ke statutu národnostní menšiny. Federace je registrována Ministerstvem 
kultury ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Jejími 
přidruženými členy jsou některá občanská sdružení. V tomto smyslu lze také citovat 
relevantní pasáže ze Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2003.  
Více informací o židovské komunitě lze získat na www.fzo.cz. Federace má připravenu 
Výroční zprávu Fóra proti antisemitismu, jež bude publikována v polovině dubna. Z ní 
vyplývá, že v roce 2006 došlo v ČR ke snížení počtu statisticky podchycených antisemitských 
útoků. 

2. Uveďte stručný přehled jejich aktivit. 

Lauderovy školy: Základní škola Gur Arje a Gymnázium Or chadaš 71) 

                                                 
70) Text zpracoval Tomáš Kraus, stálý host v Radě a sekretariát Rady. 
71) Text je zpracován s použitím článku Radky Kvačkové „Jsme církevní, ale nikoliv náboženská škola“, 
24. listopadu 2006, Lidové noviny.  
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Až do konce osmnáctého století vzdělávali Židé v našich zemích své děti výhradně ve 
vlastních školách. Návštěvu jiných škol včetně univerzit jim povolil až císař Josef II. 
dekretem z roku 1781. Podpory se však dostalo i zřizování sekulárních židovských škol se 
státním dohledem a výukou němčiny, matematiky, zeměpisu a etiky. Většina německých 
židovských škol však byla koncem devatenáctého století zrušena a nahrazena oddělenou 
výukou náboženství na školách veřejných. V předválečném Československu existovaly 
i samostatné židovské školy jako třeba obecná židovská škola v Praze, reálné židovské 
gymnázium v Brně nebo židovské gymnázium v Mukačevu. Významnou kapitolu v historii 
židovského vzdělávání představovala i ilegální výuka dětí v terezínském ghettu a dalších 
koncentračních táborech. Po válce nebyly židovské školy obnoveny a po roce 1948 stát zrušil 
i tradiční výuku náboženství, a dokonce i výuku hebrejštiny v jazykových školách. Po 
listopadu 1989 došlo k obnovení náboženské výuky při Židovské obci v Praze a později 
vznikla s pomocí Nadace Rolanda. S. Laudera i mateřská školka, poté základní škola a v roce 
1999 i gymnázium. 

Na gymnázium založené v roce 1999 (nese název Or Chadaš neboli Nové světlo) dělají 
uchazeči přijímací zkoušky jako jinde. Loni vzali z pětadvaceti uchazečů šestnáct. Dne 
30. listopadu byl den otevřených dveří. Do Lauderovy školy (i základní) lze však přestoupit 
i během roku. Už proto, že hebrejština, která představuje hlavní jinakost, se učí ve skupinách 
podle úrovně napříč ročníky, takže je možné začínat se začátečníky, ale jinak navštěvovat 
odpovídající třídu. Třídy nejsou velké, ale zato je jich hodně. Některé zaplňují počítače, jiné 
hudební nástroje včetně bubnu, další slouží jako výtvarné dílny. 

Charakteristika školy podle ředitelky Kateřiny Dejmalové: „Jsme církevní, nikoliv 
náboženská škola. Ráno před vyučováním sice nabízíme hebrejskou modlitbu, ale účast na ní 
je dobrovolná. Z osmdesáti žáků základní školy a třiapadesáti gymnazistů se pravidelně chodí 
modlit nanejvýš deset dětí.“ V případě Lauderovy školy je to židovská výchova neboli 
judaismus. Šestou třídou začíná také povinná výuka hebrejštiny. „Osmdesát procent žáků 
školy má sice alespoň jednoho židovského prarodiče, avšak jsme otevření všem. Uchazečů, 
kteří pocházejí z nežidovského prostředí, se jen ptáme, proč si vybrali právě naši školu,“ říká 
ředitelka. Většinou říkají, že je judaismus zkrátka zajímá, někteří hledají prostě alternativu k 
běžné škole a partnerský přístup učitelů. Ze 132 žáků a studentů je také 32 cizinců, většinou 
dětí, jejichž rodiče působí v Česku (pro ty je tu program češtiny pro cizince). Mají tu i žáky 
z křesťanských a ateistických rodin. Mimochodem, jeden čas nabízela Lauderova škola 
i výuku arabštiny a skutečnost, že už to nedělá, souvisí podle ředitelky s faktem, že 
momentálně nemá pro tento předmět učitele. 

3. Jaká byla spolupráce organizací příslušníků národnostní menšiny s orgány veřejné 
správy na všech úrovních a ve všech příslušných regionech? 

Co se spolupráce s orgány samosprávy týče, Federace židovských obcí byla v loňském roce 
přizvána ke spolupráci s Komisí Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin. Některé 
naše Židovské obce spolupracují s orgány samosprávy již dlouhodobě. 
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4. Uveďte přehled finanční podpory organizací vaší národnostní menšiny podle dárce 
(státní rozpočet, rozpočet krajů, měst, obcí, ostatní donoři).  

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy 

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč) 
Bejt Simcha Vydávání časopisu Maskil Ministerstvo kultury 465 000 

7. Co pro Vaší národnostní komunitu znamená zastoupení v Radě vlády pro národnostní 
menšiny? 

Už sám fakt, že zástupce Federace je zván na její jednání, je příkladem dobré praxe. Je tak možno 
reagovat na aktuální podněty z oblasti legislativy a přispět zkušenostmi a názory k problematice, 
společné všem menšinám. V tomto duchu je třeba zmínit i problémy, s nimiž se naše komunita 
potýkala (rasismus, antisemitismus). To nás spojuje zejména s problematikou romské komunity 
a uvítáme spolupráci zejména na trestní legislativě, ale i v oblasti vzdělávání a prevence. 

 



Přílohy 



Příloha 1 

Příklady práce Policie ČR s menšinami v regionech 

BOHUMÍN 

Ve spolupráci s komunitním centrem Slezské diakonie v Bohumíně policisté provedli 
pět besed s občany ze sociálně vyloučených komunit na téma lichvy, prevence kriminality, 
úvěrových podvodů, k problematice sňatků s občany Vietnamu, nealkoholové toxikománie 
atd. Díky těmto kontaktům byly včas zaznamenány některé případy sňatků za úplatu, takže se 
dalo předejít další kriminalizaci jednotlivých účastníků. 

BRNO 

Policisté nechali vytisknout letáky Nestaň se bílým koněm, které upozorňují na problém, se 
kterým se Romové často setkávají, kdy se ve snaze získat finanční prostředky se nechají 
nalákat podvodníky a za okamžitou finanční odměnu berou na sebe úvěry, které nejsou 
schopni splácet. Dále byl vytvořen leták upozorňujícího na problematiku nového silničního 
zákona. Oba letáky byly distribuovány na romská střediska, romským poradcům a terénním 
pracovníkům Magistrátu města Brna. 
Městské ředitelství Brno pořádá pravidelné kulaté stoly s veškerými institucemi v Brně, které 
se zabývají problematikou integrace menšin do společnosti, úzce spolupracuje s nevládním 
sektorem, především se střediskem Drom (na středisku byl zřízen informační panel policie 
a anonymní poradna policie pro oběti a svědky trestné činnosti), I.Q. Roma Servisem 
a dalšími. Aktivně se také účastní komunitního plánování sociálních služeb Magistrátu města 
Brna a podílí se na rozhodovacích procesech v této oblasti. 
Další projekt policie městského ředitelství Brno je Lidé z ulice pro lidi z ulice, který souvisí 
s mnoha dalšími místními aktivitami v oblasti policejní práce s menšinami. Jeho cílem je 
navázat a udržovat spolupráci policejních hlídek s terénními sociálními pracovníky 
nevládních organizací, Magistrátu města Brna a úřadů městských částí a s pedagogickými 
asistenty ve školách v těch lokalitách Brna, které jsou z velké části obývané menšinovou 
populací. Jak hlídkoví policisté, tak terénní pracovníci přicházejí během své práce v ulicích 
města jako první do styku s případnými problémy v těchto lokalitách. Policisté a terénní 
pracovníci jsou v permanentním kontaktu (telefonicky i osobně), vyměňují si všechny 
relevantní informace a společně řeší konkrétní problémy, které se mohou vyskytnout mezi 
dětmi a mládeží na školách a v „problémových“ rodinách. Úzkou každodenní spoluprací 
přispívají ke stabilizaci vztahů uvnitř těchto lokalit i vztahů mezi menšinami a majoritní 
populací. 
Od ledna do března 2006 probíhalo v rámci městského ředitelství Brno ve spolupráci 
s romskou organizací Drom školení komunikace policistů dozorčí služby a operačních 
středisek, které bylo zaměřeno na techniku komunikace s příslušníky minorit a zvládání 
rasových předsudků. Školení policisté si vyzkoušeli modelové situace přímo s figuranty 
romské národnosti. 
V září 2006 pořádalo městské ředitelství Brno konferenci zaměřenou na problematiku 
sociálního vyloučení v městě Brně. Konference byla určena především policistům a učitelům 
SPŠ MV v Brně. Na konferenci byli přizváni i zástupci samosprávy a nevládních organizací 
působících v Brně. Přednášejícími byli jak policisté a pracovníci MV, tak i úředníci 
Magistrátu města Brna, představitelé akademické obce a nevládního sektoru. Hlavními 
tématy, která byla na konferenci prezentována v souvislosti s fenoménem sociálního 
vyloučení, byla problematika drogových závislostí, kriminality mládeže, zadlužování sociálně 
slabých vrstev obyvatel a lichva, obchodování s lidmi, policejní práce ve vztahu k menšinám 
apod. 
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Koncem roku 2006 byl zahájen Pilotní projekt supervize při městském ředitelství Brno 
zaměřený na odbourávání rasových předsudků mezi policisty. Jeho hlavním cílem je ověřit, 
které metody supervize jsou v policii využitelné a efektivní. Projekt je postaven na spolupráci 
dvou specialistů: psychologa a supervizora. Psycholog působící přímo na městském ředitelství 
se věnuje práci se všemi policisty ve výkonu v oblasti prevence negativních jevů obecně 
i negativních jevů v komunikaci s příslušníky menšin (zvládání stresu, zátěžových situací, 
posilování schopnosti sebeovládání, zvládání projevů rasismu, xenofobie či nesnášenlivosti 
obecně a zvládání předsudků). Supervizor pracuje jako externista pro vybrané útvary. Jeho 
úkolem je vedení pravidelných skupinových sezení (1x měsíčně) výhradně pro policisty, kteří 
pracují s menšinami – zvládání předsudků, komunikace v zátěžových situacích, výkon služby 
ve specifickém prostředí ghett apod. Poskytuje také případnou individuální supervizi pro 
policisty, kteří o ní požádají. 
Policisté se aktivně podíleli na oslavách Dne dětí ve středisku Drom, kde romské děti 
soutěžily o ceny. Ve spolupráci s nízkoprahovým centrem Teen challenge poskytli dětskému 
prázdninovému táboru na Vysočině dárky a interaktivní metodické pomůcky. V areálu 
městského ředitelství Brno v Řečkovicích pořádali příměstský tábor pro děti z romských 
rodin, kde pracovníci jednotlivých služeb Policie ČR připravili romským dětem aktivní 
program zaměřený na prevenci kriminality, drog a dopravní výchovy. Ve sportovním areálu 
SKP Kometa pořádali týmovou soutěž pro žáky základních škol pod názvem Soutěžíme 
s policií, které se zúčastnila i tři družstva žáků škol z romských lokalit a družstvo vietnamské 
a řecké komunity. Soutěžilo se v disciplínách, které plní policisté v rámci fyzických prověrek, 
dále byly soutěže zaměřeny na prevenci kriminality, drog a dopravní výchovu. 

ČESKÝ KRUMLOV 

Policisté navázali spolupráci se vznikajícím komunitním centrem pro Romy KoCeRo, o.p.s. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Policisté navázali kontakt s Multikulturním centrem Multik, které např. organizuje kursy 
českého jazyka pro cizince, a to zejména pro Vietnamce a Rusy. 

HODONÍN 

Policisté v Hodoníně spolupracovali s místním sdružením Romů a národnostních menšin na 
zajištění Romských dnů a MISS ROMA ČR 2006. 

HRADEC KRÁLOVÉ 

Policisté spolupracují s nevládní organizací Most pro lidská práva, která se zabývá právním 
poradenstvím cizincům v ČR převážně v okresech Pardubice a Chrudim. Dále navázali 
spolupráci s Královehradeckou diecézí, která zabezpečuje oblečení a další potřebné věci pro 
zadržené běžence. 

CHEB  

Členové pracovní skupiny Eger (OŘ Cheb), především dva policisté služby kriminální policie 
a vyšetřování, kteří se zaměřili při své práci především na kriminalitu, jejímiž pachateli či 
oběťmi jsou děti a mladiství, spolupracují s dalšími úřady, orgánem sociálně právní ochrany 
dětí, školami, dětskými lékaři, Probační a mediační službou a pedagogicko-psychologickou 
poradnou. Po konzultaci s kolegy z dalších institucí zorganizují společná jednání, na které je 
přizván i klient a jeho rodiče či zákonní zástupci a jehož cílem nalezení nejlepšího 
východiska. Takto se policistům skupiny daří vytvořit funkční síť institucí pomáhajících 
společně řešit problémy dětí a mladistvých v regionu. 
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Členové týmu Eger se zúčastnili odborných seminářů na téma Včasná intervence 
a Obchodování s lidmi. Oba semináře byly zaměřeny na ochranu dětí se zapojením většího 
množství subjektů společnosti.  

KARVINÁ  

Projekt Kulatých stolů, kde se organizace ujalo občanské sdružení Sdružení Romů Moravy 
a Slezska. Kulaté stoly za účasti zástupců policie a dalších subjektů probíhaly v Romském 
kulturním a společenském centru v Karviné - Novém Městě. Závěry těchto akcí byly 
předkládány Radě města a mají sloužit k řešení konkrétních problémů na daném území. 
Policisté okresního ředitelství Karviná pracovali jako vedoucí druhého ročníku tábora města 
Karviné v České Vsi na ranči Orel pod názvem Jeden svět. Tábor organizovaly Sociální 
služby Karviná pod záštitou primátora města. Tábor byl organizován jako poděkování města 
dětem, které ač ze sociálně vyloučených komunit řádně celý rok plnily své povinnosti. Tábora 
se mohly zúčastnit děti, které se během školního roku nedopouštěly trestné činnosti, 
neomluvené absence a neměly sníženu známku z chování. 

MILEVSKO  

Policisté okresního ředitelství Písek na základě trestních oznámení ve věci poskytování půjček 
Romům, zjištěných zkušeností a přímého kontaktů s Romy iniciovali projekt s kulturním 
programem za účasti psychologa, policistů a právníka k předcházení zadlužování romského 
etnika. Tato iniciativa byla podnětem k projektu Půjčit můžeš - vrátit musíš, který 
zorganizovaly romské organizace ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje 
a Policie ČR. 

MOST 

Dne 29. srpna 2006 se ve městě uskutečnila akce Závěr prázdnin s Policií ČR, jíž se účastnilo 
22 dětí z vyloučených lokalit. Jejím cílem bylo přiblížení policejní práce menšinové 
společnosti a zlepšení pozitivního vnímání. Při akci byla vypsána výtvarná soutěž. 
V Mostu se policisté zapojili do projektu Lektor, který přinesl zvýšení počítačové gramotnosti 
romských obyvatel a jejich možné další začlenění do pracovního procesu. Sdružením Romů 
města Mostu bylo vybráno pro tento projekt pět uchazečů, kteří se do projektu aktivně 
zapojili. Měřítkem úspěchu byla jejich samostatná práce v textových a tabulkových editorech 
a všeobecná znalost o PC, zejména pak orientace na internetu při hledání zaměstnání 
a ovládání elektronických komunikačních prostředků. Projekt trval v období od 1. března 
2006 do 30. června 2006. 
Dalšími projekty v Mostu, na kterých Policie ČR participovala, jsou Vzdělávání v oblasti IT 
rovné příležitosti na trhu práce (projekt probíhal od 1. září 2006 do 15. prosince 2006 a byl 
zaměřen na občany ve věku od 15 let do 30 let, výuku navštěvovalo sedm klientů) a Učení 
hrou (zaměřen na zájmovou mládež s cílem naučit ji základní dovednosti v oblasti IT, a tím ji 
vyvázat ze závadného prostředí negativní komunity a omezení kriminogenních faktorů 
v lokalitě, projekt byl koncipován pro rizikovou skupinu ve věku od 10 let do 15 let). 
Mostečtí policisté zorganizovali preventivní akci Pomoc obětem lichvy, při níž byla čtyřem 
osobám poskytnuta poradenská činnost. 

OSTRAVA 

Při městském ředitelství Ostrava bylo v roce 2005 zřízeno školící středisko pro účely služební 
přípravy a dalšího profesního vzdělávání policistů. Výuku na středisku lektorsky zajišťují 
pracovníci skupiny podpory kvality městského ředitelství Ostrava a příp. externí odborníci. 
Jedním prvních z tematických kursů, který byl na školícím středisku připraven, byl na téma 
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policejní práce s menšinami. Od srpna 2005 do března 2006 probíhal na školícím středisku 
jednodenní kurs Minority - policista v multikulturním prostředí, kterým prošlo 968 policistů 
(z celkového počtu 1100). Proškoleni byli nejprve vedoucí pracovníci a postupně všichni další 
policisté z přímého výkonu služby. Jeho cílem bylo seznámit všechny policisty s odlišnými 
tradicemi a kulturními hodnotami příslušníků menšin žijících na našem území a napomoci tak 
zlepšení komunikace mezi policisty a příslušníky menšin. Kurs byl zakončen vědomostním 
testem. V současné době probíhá nepravidelně a jsou do něho zařazováni nově nastoupivší 
policisté. 
Policisté městského ředitelství Ostrava se účastnili dvou turnusů táborů organizovaných 
občanským sdružením Vzájemné soužití konaných v okrese Olomouc. Vcelku kriticky 
hodnotili materiální zabezpečení jednotlivých turnusů. Naopak programová připravenost 
táborů byla daleko lepší než v minulých letech. 

PARDUBICE 

Policisté spolupracují s romským střediskem, řešili problematiku drog v romské komunitě na 
základních školách. Policisté také informují romské koordinátory o kriminalitě v teritoriu. 

PELHŘIMOV  

Policisté připravili Kulatý stůl zaměřený na poznávání odlišností menšin a komunikaci 
s menšinami. U těchto kulatých stolů se setkávají výchovní pracovníci škol, pracovníci státní 
správy a samosprávy, zástupci středisek volnočasových aktivit a menšin. Projekt bude 
rozšířen do Humpolce. 

PÍSEK 

Člen pracovní skupiny se účastnil Dětské miss 2006 konané v rámci projektu KHAMORO 2006. 

SOKOLOV  

Na základě jednání s městským úřadem v Sokolově byla zřízena služebna policie v sociálně 
vyloučené lokalitě Dolní Rychnov. Vyčlenění policisté v Sokolově iniciovali setkání Romů 
s cílem zahájit činnost sdružení, které by se zabývalo organizací volnočasových aktivit dětí 
v sociálně vyloučených lokalitách, dále vydali brožuru pod názvem Těší mě, Policie ČR, kde 
je uveden plánek města Sokolova s vyobrazením ulic a uvedením policisty, který za uvedený 
úsek odpovídá. Brožura se v současné době zpracovává i v elektronické podobě a bude 
zveřejněna na stránkách města Sokolova. Na ZŠ v Sokolově byly zřízeny nástěnky 
s informací o policistovi, který má uvedenou školu ve svém služebním obvodě. 
Vybraní policisté okresního ředitelství Sokolov se zúčastnili odborného semináře 
k problematice sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji. Součástí semináře byla 
prezentace výzkumu Západočeské univerzity Plzeň ve zmíněných lokalitách. Projekt byl 
zaměřen na zjištění kriminogenních faktorů uvnitř sociálně vyloučených lokalit obývaných 
převážně Romy. Dále se tito policisté zúčastnili psychologického výcviku v oblasti 
komunikace a transakční analýzy. 

STRAKONICE  

Projekt okresního ředitelství Strakonice Stavění mostu je zaměřen na prevenci sociálně 
patologických jevů mezi žáky jedné ze základních škol ve Strakonicích. Tu navštěvují 
děti převážně ze sociálně slabých rodin (80 % romských žáků) a škola se velmi často potýká 
s problémovým chováním těchto žáků (verbální i fyzické útoky, zneužívání návykových látek 
atd.). Záměrem Policie ČR je regulace těchto jevů prostřednictvím pravidelných seminářů se 
žáky vyšších ročníků, propagace práce Policie ČR a zřízení anonymní poradny Policie ČR pro 
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děti i rodiče přímo ve škole. Projekt je dlouhodobý, jeho výsledky vyhodnotí každoročně 
strakonická policie společně s vedením školy. Poradna se osvědčila a byl o ni zájem. Policisté 
se v rámci projektu také zúčastnili letního táboru v Kadově, kde vytvářeli modelové situace 
k šikaně, domácímu násilí apod. 

TEPLICE  

Policisté jsou zapojeni do projektu Polis realizovaného pobočkou společnosti Člověk v tísni 
v Bílině. Cílem projektu je propojení služeb a činností organizací zabývajících se tematikou 
sociálního vyloučení. 

JIHOČESKÝ KRAJ 

Policisté správy Jihočeského kraje zorganizovali pracovní setkání s přednáškou na téma 
výukou mediální politika a základy verbální a neverbální komunikace s vybranými skupinami 
populace. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Projekt Společný svět realizuje správa Severomoravského kraje a zahrnuje školení policistů 
v komunikačních dovednostech při práci s menšinami a cizinci, vydávání občasníku 
Informační bulletin Policie ČR pro národnostní a etnické menšiny a společné semináře 
s dalšími institucemi zainteresovanými na řešení problémů spojených s životem příslušníků 
menšin. Nejprve byl zaměřen na okresy Ostrava, Karviná, Nový Jičín a Bruntál, postupně byl 
rozšířen do okresů Vsetín, Olomouc, Šumperk, Přerov a Jeseník. Součástí projektu je účast 
policistů jako vedoucích na letních táborech pro děti ze sociálně slabých rodin. V roce 2006 
se podařilo zorganizovat čtyři turnusy letních dětských táborů, přičemž dva byly uskutečněny 
společně jako jeden turnus. Z vyloženě romských organizací, jež byly schopny připravit 
takovou akci, se to zdařilo jen olomoucké pobočce Společenství Romů na Moravě. Zvláštní 
situace nastala při přípravě tábora v Jeseníku. Zde nebyla nalezena žádná organizace, která by 
měla zájem se na akci podílet. Vedení okresního ředitelství Jeseník však nechtělo zmařit 
dobrý záměr, a proto se rozhodlo zorganizovat tábor samo. Tábory měst Jeseník, Šternberk 
a Olomouc proběhly bez problémů. Vztahy dětí, vedoucích i policistů byly velmi dobré 
a přínosné pro všechny strany.  
Od roku 2004 vydávala správa Severomoravského kraje v rámci projektu Společný svět 
občasník Informační bulletin Policie ČR pro národnostní a etnické menšiny, v němž 
informovala o aktualitách v oblasti své činnosti, práce nevládních organizací v oblasti 
prevence kriminality, upozorňovala na konkrétní rizika spojená s různými typy kriminality, 
prostor v občasníku měla také služba cizinecké a pohraniční. Ve všech vydaných číslech 
občasníku byly uváděny kontakty na styčného důstojníka pro menšiny a vyčleněné policisty. 
Dosud bylo vydáno 8 čísel, každé vydání v počtu 5.000 ks. Poslední číslo vyšlo v říjnu 2006. 
V měsíci listopadu 2006 byla v rámci financování projektu Společný svět II  vydána mapa 
města Ostravy, kde jsou zaznamenána místa dislokací jednotlivých služeben policie, tak aby 
posloužila lepší orientaci cizinců na území města. 
K prezentaci své práce využívá správa společenské akce programově vázané na problematiku 
minorit a cizinců. Lze uvést např. vernisáž výstavy Romských řemesel, kterou pořádal Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje, vernisáž fotografií úspěšných osob podílejících se na 
„romském obrození“ konanou v RKSC v Karviné atd. Projekt Společný svět byl styčným 
důstojníkem prezentován i v rámci mezinárodního semináře k prevenci kriminality pořádném 
orgány EU v listopadu 2006 ve Finsku. 
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OLOMOUCKÝ KRAJ 

V rámci projektu Společný svět bylo v Olomouckém kraji proškoleno 12 policistů 
k problematice práce s romskými dětmi a dětmi ze sociálně vyloučených komunit. Třicet 
policistů okresu Jeseník prošlo školením o problematice minorit v rámci přednášek 
u příležitosti mezinárodní konference IPA v České Vsi na Jesenicku, která byla zaměřena na 
danou problematiku. Školení prováděl styčný důstojník pro menšiny správy 
Severomoravského kraje. 

PLZEŇSKÝ KRAJ 

Styčný důstojník pro menšiny správy Západočeského kraje zorganizoval odborný seminář 
k problematice Romů pro policisty preventivně informačních skupin správy Západočeského 
kraje. Seminář byl veden lektory Západočeské Univerzity Plzeň a organizace Člověk v tísni. 
V kraji byly na letních dětských táborech pořádaných romskými a nevládními organizacemi 
(Plasy, Mladotice, Tachov a Cheb) zorganizovány Dny Policie ČR s ukázkou činnosti 
jednotlivých služeb Policie ČR. Na víkendových pobytech pro děti ze sociálně vyloučených 
lokalit Šance v rámci prevence sociálně patologických jevů byly provedeny přednášky. 
Policie ČR spolupracovala na výzkumu v sociálně vyloučených lokalitách na území města 
Plzně a v Sokolově zaměřeném na zjišťování kriminogenních faktorů v těchto lokalitách. Na 
základě výsledků výzkumu přijala policie v jednotlivých lokalitách preventivní i represivní 
opatření. Další část výzkumu mezi romskou komunitou zaměřeného i na kriminalitu a užívání 
drog v této komunitě měla  za cíl celkově zmapovat situaci, výsledky výzkumu využít v rámci 
další činnosti a pomoci uvedené komunitě, byla prováděna v letních měsících roku 2006 
i v Brně. 
Styčný důstojník pro problematiku menšin západočeské správy využil díky kvalitním 
profesionálním vztahům s organizací Člověk v tísni možnosti prezentovat svoji práci 
v monotematické příloze Lidových novin, která byla věnována činnosti této organizace 
v oblasti integrace menšin. 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

Správa hlavního města Prahy od počátku roku 2005 pořádá pro policisty kontinuální školení 
s názvem Multikulturní komunikace, rasismus-extremismus. Kursy probíhající v rámci toho 
školení se konají 1x měsíčně a jsou určeny policistům ze služby pořádkové policie i služby 
kriminální policie a vyšetřování. Kurs je třídenní a má 4 témata:  
1. Romové v ČR ze sociálního, etnického i historického hlediska 
2. Právní a sociologické aspekty extremismu 
3. Neonacismus v Evropě 
4. Multikulturní komunikace 
Lektorsky kurs zajišťuje styčný důstojník pro menšiny a externí lektoři z akademické obce 
a nevládních organizací, které se danou problematikou zabývají. 
Policisté správy hlavního města Prahy se zúčastnili přednášky ve Vzdělávacím institutu 
ochrany dětí a mládeže, kde vystoupili s prezentací Sociologické a právní aspekty extremismu 
a informovali o činnosti SD a jeho pracovní skupiny. Cílovou skupinou byli pracovníci 
Městské policie, ÚMČ Praha 7, 11, základních škol a dalších institucí pracující zejména 
v sociální oblasti. 
Styčný důstojník pro problematiku menšin správy hlavního města Prahy společně 
s pracovníky PIS správy prezentují práci policie v této oblasti v deníku Metro, v němž je 
pravidelně věnován prostor propagaci činnosti správy, např. článek ze dne 25.6.2006 Policista 
mezi národnostními a etnickými menšinami. Dále se zúčastnil Romského plesu a usedl 
v porotě soutěže MISS ROMA Praha. 
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Samostatnou aktivitou je vzdělávání policistů a přednášková činnost. Policisté preventivně 
informačních skupin přednášejí ve speciálních školách, na nižších stupních základních škol 
využívají pro přiblížení práce policie Ajaxův zápisník, na vybraných učňovských a středních 
školách přednášejí problematiku rasismu, antisemitismu a extremismu. 

 
V souvislosti s plněním opatření vyplývajících ze Zprávy o postupu a průběžných výsledcích 
zavádění Strategie pro práci PČR ve vztahu k národnostním menšinám pro období 2006 až 
2007 jsou plněny následující aktivity:  

- Střední policejní školy MV zařadily do výuky modelové situace nabízené v projektu 
Varianty. Zejména v předmětu psychologie a policejní etika jsou využívány situační 
modely k vytvoření komunikačních dovedností s příslušníky národnostních menšin 
a kladných postojů k nim.  

- V rámci každoročně pořádaného doplňujícího školení pro učitele středních policejních 
škol MV a instruktory školních policejních středisek PČR věnující se danému tématu, 
které je zaměřeno na zvyšování úrovně jejich lektorských dovedností v předmětné 
problematice, proběhl ve dnech 19. – 20. září 2006 ve Střední policejní škole MV 
v Jihlavě seminář Rasismus - Extremismus. 

- Dále jsou každoročně organizovány čtyři krátkodobé stáže resortních i externích 
odborníků v kursech věnovaných policejní práci na vytipovaných středních policejních 
školách (2 stáže) a školních policejních střediscích (2 stáže), vždy je k nim vypracována 
souhrnná zpráva. 

- Školní policejní střediska PČR mají problematiku rasové nesnášenlivosti národnostních 
menšin začleněnu v nástupních kursech, v II. části odborné praxi a ve zdokonalovacích 
školeních. Ve výuce je využíván Manuál Ministerstva vnitra a speciálně vyškolených 
lektorů, kteří byli proškoleni policejními lektory pro problematiku rasové rovnosti. 
Samostatného kursu Multikulturní výchova a Obchod s lidmi ve Školním policejním 
středisku v Brně v roce 2006 se zúčastnilo osm posluchačů.  

- Ve Střední policejní škole MV v Praze proběhl ve dnech 6. – 8. března 2006 pilotní kurs 
profesní etiky pro nižší management Policie ČR. Program byl sestaven na základě výstupů 
a závěrů z jednání pracovních skupin projektu Zařazení lidských práv, respektu 
k menšinám a jejich ochrany a profesní etiky do profesní přípravy Policie České republiky 
a práce české policie. Jeho program byl sestaven z řady aktivit interaktivního charakteru 
doplněných několika teoretickými vstupy.  

- Dne 21. března 2006 se ve Střední policejní škole MV v Holešově uskutečnilo výjezdní 
jednání Pracovní skupiny rady vlády pro záležitosti romské komunity pro oblast vnitra 
a Policie ČR. Zde byly podány např. informace Policie ČR o aktuální situaci v oblasti 
rasově motivovaných trestných činů či prezentovány poznatky z výzkumu kriminality ve 
vybraných sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji.  

- Problematikou extremismu, jak v jednotlivých předmětech bakalářského, magisterského 
i doktorského programu, tak v rámci celoživotního vzdělávání Policejní akademie ČR je 
věnována značná pozornost. Ve školním roce 2006/2007 byly vypsány kursy Postmoderní 
problémy lidských práv a globální společnosti, Nové extremismy a Kurs interkulturní 
komunikace. 

- Střední policejní škola MV v Praze, úsek dalšího profesního vzdělávání, Středisko pro 
výchovu k lidským právům, se problematikou extremismu zabývalo např. v rámci Tvorby 
výukového materiálu Policie mezi kulturami. Komplexní výukový materiál sestává 
z multimediálního interaktivního CD-ROMu založeného výrazně na přítomnosti animací 
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a videí, z doprovodného a rozšiřujícího Manuálu pro studenty a Manuálu pro učitele 
s metodologickými poznámkami. Tematicky se věnuje jednak základnímu seznámení 
s různými podobami interkulturních vztahů, s předsudky, xenofobií, rasismem, 
intolerancí, apod. a jednak stylům a postupům řešení případných konfliktů příslušníky 
Policie ČR. 

Mezi další aktivity patří Projekt Jazykové mosty. Jedná se o tvorbu čtyř sad interaktivních CD-
ROM a doplňkových výukových manuálů (v tištěné verzi) jazykového vzdělávání pro 
policisty (angličtina, němčina, ruština, romština). Obsah výukových materiálů je zaměřen na 
zlepšení komunikace příslušníků Policie ČR ve vybraných jazycích s cizinci na území ČR 
a s příslušníky romské menšiny. Součástí tohoto zaměření jsou i průběžně zařazované prvky 
protirasistického obsahu. 

Dále je připravován Projekt Komunikační dovednosti se zaměřením na cizince. Jedná o tři 
třídenní kursy zaměřené na téma komunikační dovednosti příslušníků Policie ČR se 
zaměřením na komunikaci s cizinci. Výukový program kursů je sestavován tak, aby byli 
účastníci vybaveni znalostí cizinecké problematiky, sociálními a komunikačními dovednostmi 
a schopnostmi předcházení a zvládání konfliktů v jednání s cizinci. Část výukového programu 
bude přímo zaměřená na komunikaci nezatíženou předsudky a stereotypy. Projekt se nalézá 
ve fázi přípravy výukového programu s vybranými lektory. 

V roce 2006 probíhal vždy jednou měsíčně vždy pro cca 50 zaměstnanců MV ČR výukový 
blok Problematika extremismu na území ČR. 

 
Střední policejní škola MV v Brně zahrnula výše uvedené problematiky do vzdělávacího 
procesu např. v rámci základní odborné přípravy. V předmětu právo je problematika 
probírána v rámci rozboru skutkových podstat trestných činů – trestné činy podpora 
a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí proti skupině obyvatel 
a proti jednotlivci, hanobení národa, etnické rasy a přesvědčení, podněcování k nenávisti proti 
skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Studující aplikují zákon na odpovídající 
jednání, skutkové podstaty vysvětlují za pomoci komentáře a příslušné judikatury. 
V předmětu psychologie a etika policejní práce – v tematickém celku Policista v multikulturní 
společnosti je řešena úloha policie v kontextu s otázkami názorové a politické, kulturní, 
náboženské tolerance a problematika jednání policistů s příslušníky různých sociálně 
vyloučených komunit.  

V rámci specializačních kursů pro vedoucí a zástupce vedoucích nižších organizačních článků 
služby pořádkové policie PČR je výše uvedena problematika probírána v rámci výuky 
trestního práva hmotného v aplikaci na hromadná a masová vystoupení (Czechtek, 
shromáždění skinů, anarchistů apod.) 

Ve Střední policejní škole MV v Jihlavě je problematika extremismu začleněna v základní 
odborné přípravě v tematikách multikulturní společnost, rasismus, předsudky; jednání ve 
vztahu k minoritám, interetnické konflikty, sociálně patologické jevy; psychologické aspekty 
zákroku proti zvláštním sociálním skupinám; násilná trestná činnost a mravnostní trestná 
činnost, rasismus. 

Jako nadstandardní předmět mají studující základní odborné přípravy tzv. seminář, kde jsou 
problémům současného světa věnovány čtyři vyučovací hodiny. V semináři je zahrnut nejen 
extremismus, ale i další problémy jako fundamentalismus a terorismus. 
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Ve Střední policejní škole MV v Holešově je výše uvedená problematika ve výuce řešena 
komplexně a interdisciplinárně z pohledu interkulturní psychologie, teorie multikulturalismu, 
mezinárodního, evropského i vnitrostátního práva v jednotlivých typech studia.  

V rámci ZOP je problematika probírána teoreticky i prakticky v dílčích a komplexních 
modelových situacích. V doplňkovém programu výchovně vzdělávacích aktivit pokračuje 
spolupráce s Pracovní skupinou Rady vlády pro záležitosti romské komunity pro oblast vnitra 
a Policie ČR a jejími zástupci v jednotlivých krajích. Je taktéž vytvořen cyklus přednášek 
Mravní a křesťanská výchova ve spolupráci s konzistoří v Olomouci. Dále probíhá trvalá 
spolupráce a zajišťování seminářů a besed se zástupci celospolečenské praxe (např. Problémy 
Zlínského kraje v oblasti integrace cizinců a romské komunity a dotační politika kraje; 
Aktivita občanského sdružení Slovo 21 (projekt Rodina od vedle), účast na Mezinárodní 
konferenci Genocida Romů v protektorátu Čechy a Morava). 

Střední policejní škola MV v Praze-Ruzyni zabezpečuje především celoživotní vzdělávání 
policistů služby kriminální policie vyšetřování na útvarech s celorepublikovou působností ve 
specializačních a inovačních kursech zaměřených na operativně pátrací činnost.  

Pro rok 2007 byl aktualizován vzdělávací program specializačního kursu, kde jsou studující 
prostřednictvím externích lektorů seznamováni s projevy extremismu, rasismu a xenofobie, 
jeho dělením, strukturou a organizací, spoluprací a součinností s ostatními složkami SKPV 
a BIS, včetně zahraničních bezpečnostních složek. Problematika extremismu, xenofobie, 
antisemitismu apod. je zastoupena také v dalších specializačních kursech pro policisty 
zařazené na odborech operativní dokumentace, pro policisty zařazené na útvaru odhalování 
korupce a finanční kriminality, pro policisty útvaru zvláštních činností a skupiny technické 
ochrany SKPV, pro policisty Národní protidrogové centrály či pro policisty útvaru odhalování 
nelegálních výnosů a daňové kriminality SKPV.  

Škola organizuje pro účastníky kursů pravidelně návštěvy Židovského muzea včetně 
přednášek o židovské kultuře a náboženství. 

Důležité dokumenty resortu vnitra ve vztahu k národnostním menšinám a mulitkultuře 

- Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám 
www.mvcr.cz/dokumenr/2006/mensiny_2006_7.pdf 

- Vysvětlení pojmů extremismu, xenofobie, rasismu 
www.mvcr.cz/souteze/2006/sod/extremismus/1_pojmy.pdf 

- Výzkum zaměřený na vztah Policie ČR a národnostních a etnických menšin 
www. mvcr.cz/dokument/2006/mensiny.pdf. 

 



Příloha 2 

Muzeum Romské kultury v Brně; výběr z činnosti v roce 2006 

VÝSTAVY V MUZEU 
Krásné časy…? (Romové na historických fotografiích) 

Rozsáhlý soubor černobílých a několika barevných fotografií různých autorů z konce 19. až do první půle 
20. století.  
Romové ve zpravodajství: z fotoarchivu České tiskové kanceláře  
Černobílé a barevné fotografie z doby meziválečné až do doby nedávné poskytnuté archívem ČTK 
Šestkrát nic na třech talířích.  
Asi 50 grafických děl rakouského německého Sinta Alfréda Ullricha tvořícího svá díla v ateliéru poblíž 
německého města Dachau. 
Tajemství života  
Výběr z tvorby romského neprofesionálního výtvarníka Jozefa Cichého 

Víme to i my  
Dětská romská tvorba pod vedením Jozefa Cichého, Nižný ŽIPOV,  
Romové na Gemeru  
Jádro bylo tvořenou výstavou zapůjčenou z Gemersko-malohontského múzea v Rimavské Sobotě, která byla 
výstupem z projektu dokumentace romských obydlí v oblasti Gemeru.  

Kde zní zpěv, mizí žal/ Kaj šunďol e giľi, e dukh našľol.  
Výstava o tradiční romské hudbě a písňovém folklóru Romů. S doprovodným programem.  
Čalo voďi – Sytá duše 
První výstava o romské literární tvorbě v ČR, s doprovodným programem. 
S´oda pre tute?! Co to máš na sobě?! 
Romské oděvy, šperky a interiérové doplňky od tradičních po současné. S doprovodným programem. 
Hedvábná cesta  
Malování na hedvábí pod vedením odborné lektorky 
módní přehlídka Luminita tančí  
(v rámci cyklu Kdo jsou Romové?) 

STÁLÁ EXPOZICE 
Příběh Romů (etapa 1945-2005)  

VÝSTAVY MIMO BUDOVU MUZEA (a sbírky MRK zapůjčené na výstavy jiných institucí) 

Vlastivědné muzeum Jesenicka – MRK zapůjčilo putovní výstavu E luma romane jakhenca – Svět očima Romů 
Muzeum v Hohenau an der March (Rakousko) „Mit glühendem Eifer und glühendem Eisen“ (u nás „Černé 
řemeslo“) – MRK zápůjčka kovářských výrobků 
Karolinum, Praha – jako doprovodná akce Konference ministrů školství, organizovalo MŠMT – výstava 
Prezentačních panelů Muzea romské kultury. Panely vystaveny společně s prezentací Židovského muzea. 

Dům pánů z Kunštátu, Brno – v rámci společné prezentace národnostních menšin žijících v Brně „Návraty ke 
kořenům“ – vystaveny 3 z prezentačních panelů MRK  

Městská knihovna Praha, pobočka Holešovice, – výstava Prezentačních panelů MRK  

Etnografický ústav MZM + Muzeum Brněnska (Muzeum v Ivančicích – Galerie památníku A. Muchy): „Není 
muže nad kováře“ – MRK zápůjčka kovářských výrobků 
Kancelář veřejného ochránce práv (kongresový sál), Údolní 39, Brno – Romský holocaust. Genocida Romů 
a Sintů a rasismus v dnešní Evropě – výstava Dokumentačního centra Romů a Sintů v Heidelbergu, MRK se 
Společenstvím Romů na Moravě spolupracovalo na přípravě české verze výstavy, bylo jejím odborným 
garantem a instalátorem, realizovalo doprovodné akce. S doprovodným programem, např. varianta upraveného 
interaktivního programu pro SŠ s odborným výkladem. 
Plzeň, Kulturní dům Šeříkovka, festival romské hudby Gipsy Wings – MRK 
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Radnice v Dachau, Německo – MRK  
Projekt proběhl ve spolupráci s německým sintským výtvarníkem Alfredem Ullrichem, jehož výstava měla 
vernisáž ve stejný den večer, a ve spolupráci s radnicí města Dachau, které hradilo veškeré náklady spojené 
s instalací výstavy. 

Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský palác: O hračkách, hrách a hraní – MRK zápůjčka sbírek. 
Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava: Bohumila Doleželová, 1922-1993. MRK zápůjčka 8 autorčiných obrazů.  

Kavárna muzea (výstavní prostor uvnitř) 
Svět očima obětí nedobrovolné sterilizace – výstava amatérských fotografií pořízených členkami Klubu 
sterilizovaných žen při o.s. Vzájemné soužití, Ostrava.  

JINÉ AKCE MUZEA 
Luminita tančí  
Přehlídka z fondu oděvů, v rámci veletrhu cestovního ruchu GO+ Regiontour, Brno-Výstaviště 

Den holocaustu v budově MRK (pro školní skupiny) 
• Beseda s pamětnicí romského holocaustu  
• Projekce filmu To jsou těžké vzpomínky  
• přednáška historika muzea Mgr. Michala Schustera vztahující se k tématu, (80 dětí) 

Křest knihy Mileny Hübschmannové „Po židoch cigáni...“ 

V budově MRK za přítomnosti vedoucího redaktora nakladatelství Triáda Jana Krumphanzla a romských 
pamětníků, s nimiž moderovala besedu Jana Horváthová, promítání filmu Dadama Gebarta „Posmrtné obrazy“ 
o Mileně Hübschmannové očima jejich spolupracovníků a přátel. 

Pietní akt – 63. výročí 1. hromadného transportu Romů z Brna do Osvětimi  

Křest nových publikací Muzea: Bulletin 13/2004 a soubor muzejních pohlednic; v budově MRK 

Oslavy Mezinárodního dne Romů 

Křest katalogu muzejní sbírky výtvarného umění 

Slavnostní vyhlášení vítězů dětské literární soutěže Romano Suno; organizovala Nová škola, o.p.s.; budově 
MRK. 

Noc v Muzeu romské kultury 
MRK se zapojilo do celobrněnské Muzejní noci 
Luminita tančí – přehlídka z fondu oděvů, v rámci prezentace národnostních menšin žijících v městě Brně – 
„Návraty ke kořenům“, Brno, Dům pánů z Kunštátu. 

Hodonín u Kunštátu, kaplička a objekt hromadného pohřebiště – pietní akt k uctění památky holocaustu 
Romů.  
Django fest  

Hudební festival Společenství Romů na Moravě, Brno-Klub Flora, MRK v rámci akce promítalo střihový pořad ze 
své výzkumné činnosti. 

Rok s židovskou kulturou: 

Muzeum romské kultury se v roce 2006 zapojilo do oslav stého výročí založení Židovského muzea v Praze, 
a to těmito akcemi: 

Společný koncert židovské a romské kapely, Létající rabín z Prostějova (vycházející z klezmer hudby) 
a brněnské romské kapely Gulo čar. 
V centru Brna na nádvoří Staré radnice od 19:30, v rámci Brněnského kulturního léta.  
Den boje proti fašismu a antisemitismu „Prý jsme měli štěstí“ 
Beseda s židovskými a romskými pamětníky holocaustu o vzájemných kontaktech a spolupráci v době I. světové 
války. Besedu moderoval historik muzea Mgr. Michal Schuster. 
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VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOST – LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ 
PŘEDNÁŠKY V MUZEU 

Přednáškový cyklus „Kdo jsou Romové“ 

Romové v Československu (změny po roce 1945) 

Promítání autorčiných fotografií a vernisáž její nové knihy, přednáší etnoložka PhDr. Eva Davidová, CSc. 

Tradiční hudební a písňová kultura Romů 
Poslech terénních audio nahrávek z fondu MRK, přednáší muzikolog Tomáš Šenkyřík 
Romská literatura , přednáší Helena Sadílková 
Podzim s romskou hudbou v rámci cyklu „Kdo jsou Romové?“ 
Tradiční hudební kultura Romů 
Autentické terénní audio a video ukázky ze slovenských romských osad, živé hudební vstupy romských 
hudebníků, Tomáš Šenkyřík, Anna Juránková  
Neve giľa (Nové písně)  
Nové hudební vlivy pronikající do tradiční romské hudby, fúze s angloamerickou kulturou. 
Luminita tančí  
Módní přehlídka za doprovodu cimbálové muziky Viliama Oračka, ozvěny Džango Festu. 
Živá paměť 
Projekt přednášek a besed s žáky II. stupně základních škol a se studenty středních škol o romském holocaustu, 
MRK ve spolupráci s občanským sdružením Živá paměť, účastní se vždy i pamětníci 

PŘEDNÁŠKOVÉ CYKLY MIMO MUZEUM 
Dějiny Romů 
Přednáškový (dvousemestrální) cyklus pro studenty oboru Vědecké informace a knihovnictví –FF MU 
Přednáškový cyklus pro studenty etnologie – FFMU 
Přednáškový cyklus pro studenty Romské střední školy sociální 

VÝZKUMNÉ CESTY 

ÚČAST MUZEA V AKTIVITÁCH JINÝCH INSTITUCÍ 

NÁVŠTĚVY HOSTŮ V MUZEU 

SAMOSTATNÉ PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘÍSPĚVKY PRACOVNÍKŮ MUZEA DO ODBORNÝCH A POPULÁRNÍCH PUBLIKACÍ 

ÚČAST V ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH POŘADECH A JINÝCH MÉDIÍCH 

PŘÍRŮSTKY DO SBÍRKOVÉHO FONDU MUZEA 

KURZY ROMŠTINY PRO VEŘEJNOST  

DĚTSKÝ MUZEJNÍ KLUB 

 



Příloha 3 

Ministerstvo kultury – dota ční program na podporu kulturních aktivit p říslušníků 
národnostních menšin v roce 2006 (přehled projektů) 

(včetně navýšení a vrácených nevyužitých prostředků) schválená dotace 
na projekt 

celkem (Kč) 

bulharská 

Bulharská kulturně osvětová organizace, o. s., Praha 
Dny bulharské kultury - Olomouc 2006  60 000 
Umíme se domluvit i v roce 2006 40 000 

100 000 

Pirin, o. s., Brno 
Uchování bulharských lidových tradic a tanců 50 000 50 000 
Vazraždane, o. s., Praha 
Dny bulharské kultury 60 000 
Klub Vazraždane 70 000 

130 000 

chorvatská 

Národopisný spolek Pálava, o. s., Mikulov 
XV. kulturní den moravských Chorvatů v Jevišovce 59 979 59 979 

maďarská 

Svaz Maďarů žijících v českých zemích, o. s., Praha 
Celostátní kulturní a vzdělávací setkání příslušníků maďarské menšiny 70 000 
Dny maďarské kultury 160 000 
Kulturní, informační a dokumentační činnost maďarské menšiny v ČR 420 000 

650 000 

německá 

Mládežnická kontaktní organizace v ČR - JUKON, o. s., Praha 
Po stopách kulturních tradic německé menšiny v ČR 25 000 25 000 
Sdružení Němců - regionální skupina Hřebečsko, o. s., Moravská Třebová 
Lidové tance německé menšiny 65 000 
Německo - české dny kultury  60 000 

125 000 

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, o. s., Praha 
Velké setkání lidového umění a kultury německé menšiny a přátel Němců ze všech regionů 200 000 200 000 
Slezský německý svaz, o. s., Opava 
Prezentace německé kultury ve vybraných městech Slezska 6 130 
Přehlídka kulturní tvorby německé menšiny Slezska a Moravy 25 000 

31 130 

Svaz Němců - region Chebsko, o. s., Cheb 
Koncert „Hudba nezná hranic“ 15 000 
Seminář, zkoušky a celoroční prezentace Chebských lidových tanců lidové taneční skupiny 15 000 
Výroba a úpravy Chebských lidových krojů 10 000 

40 000 

Svaz Němců - region Krušné hory a jejich předhůří, o. s., Chomutov 
Kulturní festival „Německý týden v Chomutově“ 12 000 12 000 
Svaz Němců-Liberec, Lužice - severní Čechy, o. s., Liberec 
Česko-německé kulturní odpoledne 2006 12 000 
Vánoční oslava 2006 10 000 

22 000 

polská 

Polské umělecké sdružení ARS MUSICA, o. s., Český Těšín 
Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby a divadelních forem … 90 000 90 000 
Polské pěvecké sdružení COLLEGIUM CANTICORUM, o. s., Český Těšín 
Rozvoj umění sborového zpěvu 53 788 53 788 
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Dům kultury - Sdružení uměleckých a zájmových aktivit, o. s., Třinec 
Podpora činnosti Polského pěveckého souboru Hutnik 40 000 40 000 
GÓROLE, folklorní soubor, o. s., Mosty u Jablunkova 
Mezinárodní přehlídka lidových kapel a folklorních souborů 2006 40 000 40 000 
Klub polski v Praze, o. s., Praha 
Polské dny v Lysé nad Labem (5. ročník Dnů polské kultury) 48 337 48 337 
Kongres Poláků v České republice, o. s., Český Těšín 
Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 250 000 
Perspektiva 21 200 000 
Takoví jsme 2006 190 000 

640 000 

Polské sdružení výtvarných umělců v ČR, o. s., Český Těšín 
Katalog Polského sdružení výtvarných umělců v ČR 20 000 20 000 
Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, o. s., Český Těšín 
„Gorolski Świeto - Źywobyci Goroliczka“ 80 000 
Kulturně-osvětová činnost 485 000 
Loutkové divadlo „Bajka“ 850 000 

1 415 000 

Sdružení přátel polské knihy, o. s., Český Těšín 
Vydání sbírky poezie Henryka Jasiczka 25 000 
Výstavy polské knihy a doprovodné literární akce 30 000 

55 000 

romská 

Čhavorikamo Luma, o. s., Červený Kostelec 
Kulturní pásmo „10 let souboru Čhavorikamo luma“ 13 000 13 000 
OS „Kulturní tradice“, o. s., Liberec 
V. Festival romské kultury v Liberci a Sára - patronka Romů v Hejnicích 2006 50 000 50 000 
OS Slovo 21, o. s., Praha 
Světový romský festival Khamoro 2006 - seminář 150 000 
Světový romský festival Khamoro 2006 1 600 000 

1 750 000 

rusínská 

Folklorní soubor Skejušan, o. s., Chomutov, 
Mezinárodní festival slovenského folkloru v ČR „Jánošíkův dukát 2006“ 28 000 28 000 

ruská 

Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR, o. s., Praha 
Kulturně-společenská činnost Ruské tradice v roce 2006 170 000 170 000 

řecká 

Asociace řeckých obcí v ČR, o. s., Brno 
Kulturní činnost řecké menšiny v ČR 370 000 370 000 
Lyceum Řekyň, o. s., Brno 
Zachování a rozvoj kultury řecké menšiny v ČR 130 000 130 000 

slovenská 

ČeskoSlovenská scéna, o. s., Praha 
Provoz divadelní ČeskoSlovenské scény - slovenská menšina na jevišti i v hledišti 100 000 100 000 
Folklorní sdružení PÚČIK, o. s., Brno 
Děti a tradice 30 000 
Návraty ke kořenům 40 000 
Patnáctileté putování s lidovou písní a tancem 40 000 

110 000 

Folklorní soubor Šarvanci, o. s., Praha 
Doušky z pramenů slovenského folkloru 9 000 
Praha - domov mnoha národů 20 000 

29 000 
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Klub slovenské kultury, o. s., Praha 
Dokumentace slovenské menšiny a česko-slovenských vztahů v roce 2006 - KSK v ČR 120 000 
Rozvoj kultury slovenské národnostní menšiny v ČR a zachování česko-slovenské 
kulturní kontinuity 

675 000 795 000 

Limbora - slovenské folklorní sdružení, o. s., Praha 
Limborka v roce 2006 70 000 
Ozvěny 50 000 
20. výročí souboru Limbora 100 000 

220 000 

Obec Slováků v ČR, o. s., Praha 
Dny česko-slovenské kulturní vzájemnosti  46 037 
Jánošíkův dukát - 2006 - Mezinárodní festival slovenského folkloru 90 000 
Kluby Koreňov - 2006 - cyklus besed 38 260 

174 297 

Slovensko- český klub, o. s., Praha 
Dny slovenské kultury v ČR 230 000 
Komplexní program kulturních aktivit slovenské národnostní menšiny v ČR 350 000 
10 let Slovensko-českého klubu 70 000 

650 000 

Slovenský literární klub v ČR, o. s., Praha 
Praha - dílna slovenských spisovatelů 50 000 
Vydání knihy Ĺubomír Feldek v Prahe 40 000 
Vydání vzpomínek Oĺgy Szántovej: Nežila som nadarmo 40 000 

130 000 

Svaz Slováků v ČR, o. s., Praha 
Slovenští studenti na českých vysokých školách v letech 1930 - 1939, II. díl (publikace) 40 000 40 000 

srbská 

Srbské sdružení sv. Sáva, o. s., Praha 
Klubová setkání srbské menšiny v Praze 90 000 
Tři výstavy příslušníků srbské menšiny 70 000 

160 000 

ukrajinská 

Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, o. s., Praha 
Sbor sv. Vladimíra  60 000 
Spolková činnost SUPU 25 000 
SUPU v regionech 40 000 

125 000 

Ukrajinská iniciativa v ČR, o. s., Praha 
Dny ukrajinské kultury v ČR 2006 150 000 
Ukrajinský klub 250 000 

400 000 

ostatní OS + multietnické 

Matice slezská, o. s., Opava 
XXXVII. Slezské dny 80 000 80 000 
Národy Podyjí, o. s., Mikulov 
VII. Festival Národů Podyjí 20 000 20 000 
Sdružení členů a přátel folklorního souboru Jackové, o. s., Jablunkov 
VIII. ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Jackové dětem“ 20 000 20 000 

Jiné subjekty (předkladatelem není OS) 

Společenství Romů na Moravě, o. p. s., Brno 
Djangofest V. ročník 22 000 22 000 
Židovské muzeum v Praze(zájmové sdružení právnických osob), Praha 
Vydání publikace „Mazl Tov - Hodně štěstí. Svatební obřady aškenazských Židů - historie i 
současnost“ 

40 000 40 000 

celkem 9 473 531 
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Dotace po jednotlivých menšinách

romská
32%

rusínská
0%

ruská
3%řecká

9%

slovenská
41%

srbská
3%

ukrajinská
9%

ostatní  OS + multietnické 
akce
2% jiné subjekty (mimo OS)

1%

   
Dotace po jednotlivých národnostních menšinách  

občanská sdružení Kč 

bulharská 280 000 

chorvatská 59 979 

maďarská 650 000 

německá 455 130 

polská 2 402 125 

romská 1 813 000 

rusínská 28 000 

ruská 170 000 

řecká 500 000 

slovenská 2 248 297 

srbská 160 000 

ukrajinská 525 000 

ostatní OS + multietnické akce 120 000 

jiné subjekty (mimo OS) 62 000 

c e l k e m 9 502 216 

Poznámka: 

V jiných subjektech obdrželo Společenství Romů na Moravě, o. p. s., Brno, 22 000,- Kč t. j. v součtu romská národnostní 
menšina: 1 837 000,- Kč. 

 

 



Příloha 4 

Ministerstvo kultury (odbor um ění a knihoven) - Přehled poskytnutých dotací 

organizace projekt dotace (Kč) 
Colour Production, s.r.o. Ostrava Colours of Ostrava 500 000 
Jaromír Hanzlík Praha Eurotrialog Mikulov 2006 250 000 

Folkworld Music Festival Folkové prázdniny 300 000 Městské kulturní středisko Náměšť 
n.Oslavou Kolokvium Kouzla ve world music 150 000 
Město Smržovka Wonderfest – hudba na Trojzemí 2006 30 000 
Jazzfuzz, o.s. LATINFESTBRNO 200 000 

Občanské sdružení Slovo 21 
Hudební program Světového romského 
festivalu Khamoro 2006 

100 000 

Ostrovy, s.r.o. Ethno folk ostrov 50 000 
P J Music, s.r.o. Jazz Meets World 2006 180 000 

RESPECT Ethnic World Music Festival 2003 250 000 
RACHOT Production, s.r.o. RESPECT Plus 2006-festival world music 

Prahy 3 
40 000 

Ing. Jiří Švéda Hudební festival ETNO Brno 2006 100 000 
Občanské sdružení Probiont, Praha Teatr Novogo Fronta 350 000 
Dragan Dragin, Praha Performance psané světlem 40 000 
Občanské sdružení Divadlo 
Continuo 

Divadlo Continuo 2006 
1 200 000 

Občanské sdružení Setkávání 
současného tance 

Setkávání v Praze 
130 000 

Happy End Production, s.r.o. Sedm podivných povídek 100 000 
Občanské sdružení Farma v jeskyni Čekárna 375 000 
Občanské sdružení Líšeň Celoroční činnost divadla 500 000 
CEICA, Občanské sdružení, Brno Billboart Gallery Europe 200 000 
Josef Vomáčka, Praha Intercity Berlin-Praha 250 000 
Galerie Klatovy Klenová, Plzeňský 
kraj 

5. mezinárodní symposium linorytu 
40 000 

Egon Schiele Art Centrum 
v Českém Krumlově 

Alberto Giacometti 
100 000 

Asociace jihočeských výtvarníků Intersalon  50 000 
Nadace Pratur Bienale Flash Art CS 500 000 
Evropan.cz, Občanské sdružení Evropan.cz 8 250 000 

celkem 6 235 000 

Knihovna 21. století 

Městská knihovna A. Marka Turnov Nákup vietnamské literatury 8 000 
Obec Návsí Nákup polské literatury 5 000 
Městská knihovna Litomyšl Nákup slovenské literatury 5 000 
Regionální knihovna Karviná Nákup polské literatury 10 000 
Muzeum romské kultury v Brně, 
o.p.s. 

Nákup romské a romistické literatury 
6 000 

Klub slovenské kultury Nákup slovenských knih  10 000 
Obec Milovice Nákup polské literatury 5 000 

celkem 39 000 



Příloha 5 

Ministerstvo kultury (odbor ochrany movitého kultur ního dědictví, muzeí a galerií) -
 Přehled poskytnutých dotací 

Činnost Muzea romské kultury v Brně, státní příspěvkové organizace zřizované resortem 
kultury od 1. ledna 2005, byla zajištěna schváleným příspěvkem na provoz muzea v roce 2006 
ve výši 7 798 tis. Kč.  

V oblasti uchovávání, výzkumu a prezentace romské kultury byl dotací určenou na podporu 
kulturních aktivit podpořen výstavní projekt Romská autorská literární tvorba v ČR, a to 
částkou 1 200 tis. Kč.  

Shrnutí : 
• Odbor podpořil projekty na podporu kulturních aktivit v roce 2006 částkou 2 980 tis. Kč; 
• Odbor zajistil provoz Muzea Romské kultury v Brně schváleným rozpočtem na provoz 

v roce 2006 v částce 7 798 tis. Kč; 
• Odbor zajistil provoz Památníku Terezín schváleným rozpočtem na provoz v roce 2006 

v částce 23 206 tis. Kč. 

Celkem: 33 334 tis. Kč, (tj. o 3 922 tis. Kč více než v předcházejícím roce 2005) 
 
 



Příloha 6 

Ministerstvo kultury - Dotace v oblasti audiovize a masmédií, kdy jsou dotace 
poskytnuty na projekty s prvkem podpory kulturních aktivit národnostních menšin. 

Žádný z festivalů podpořených v roce 2006 v rámci programu audiovize a média není 
výhradně věnován problematice národnostních menšin. Na řadě z nich se však objevují filmy, 
resp. rozhlasové pořady s touto tématikou. Jsou to např. festivaly FAMUfest, přehlídka 
rozhlasových dokumentárních a publicistických pořadů Report, Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů Jeden svět, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava atd. 

Tematika národnostních menšin je zastoupena i v některých filmech a rozhlasových pořadech, 
které jsou součástí akcí finančně podpořených v rámci programu Kulturní aktivity v oblasti 
médií a audiovize.  

Přehled projektů obsahujících prvek podpory kulturních aktivit národnostních menšin, 
dotovaných v rámci programu Kulturní aktivity v oblasti médií a audiovize 

organizace Projekt dotace (Kč) 
Akademie múzických umění –  
– Filmová a televizní fakulta  

FAMUfest – festival  
 

200 000 

Člověk v tísni, o. p. s.  
Jeden svět 2006 – 8. mezinárodní festival 
dokumentárních filmů o lidských právech  

3 900 000 

Gender Studies, o. p. s.  Úterky s Gender „…očima žen“ – cyklus  46 000 
Cineart TV Prague, s.r.o. Indián a sestřička 48 000 
Studio Fáma 92, s.r.o. Smutek paní Šnajdrové 354 000 
Klub kultury, o. p. s. Třinecké filmové léto  200 000 
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 
občanské sdružení 

Report – přehlídka dokumentárních a publicistických 
rozhlasových pořadů  

62 000 

STUD Brno, občanské sdružení Mezipatra 2006 – 7. gay a lesbický filmový festival  40 000 
Unijazz – sdružení pro podporu 
kulturních aktivit, občanské sdružení 

Boskovice 2006 – festival pro židovskou čtvrť 
50 000 

Union Film, s. r. o. Dokumentární pondělí – cyklus  50 000 
Jihlavský spolek amatérských filmařů, 
občanské sdružení 

Jihlava 2006 – mezinárodní festival dokumentárních filmů 
3 000 000 

celkem 7 950 000 
 



Příloha 7 

Ministerstvo kultury (Samostatné oddělení správy státních fondů) 
přehled poskytnutých dotací 

Státní fond kultury ČR může podle zákona č. 239/1992 Sb. poskytnout prostředky na podporu 
kulturních projektů sloužících k uchování a rozvíjení kultury národnostních menšin v České 
republice (§ 8 odst. 1 písm. g). 

V roce 2006 byly Radou Fondu podpořeny následující projekty v celkové částce 430 000,- Kč: 

organizace projekt 
dotace 
(Kč) 

Kongres Poláků v České republice, 
občanské sdružení, Český Těšín publikace Kazimierz Kaszper: Ziola na kamieniu 40 000 
Židovské muzeum v Praze sborník Moje setkání se židovstvím 30 000 
Kulturní a společenské středisko „Střelnice“, 
p.o., Český Těšín XVII. Mezinárodní divadelní festival BEZ HRANIC 120 000 
Líšeň, občanské sdružení, Brno Paramisa - pokračování romského projektu 130 000 
Multikulturní centrum Praha, občanské 
sdružení, Praha 

Fotografická výstava a umělecká instalace v rámci 3. 
ročníku festivalu Dialog kultur 30 000 

Židovské muzeum v Praze 
100 let Židovského muzea v Praze - rok s židovskou 
kulturou, doprovodné programy 80 000 

Celkem  430 000 

Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie může podle zákona č. 241/1992 
Sb. poskytnout prostředky na výrobu, distribuci a propagaci kinematografických děl 
národnostních a etnických menšin, žijících na území ČR (§ 9 odst. 1 písm. f). V roce 2006 
však Rada tohoto Fondu nepodpořila žádné výše uvedené projekty.  

 
 
 



Příloha 8 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Program na podporu vzdělávání 
v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2006  

organizace žádost (Kč) projekt dotace (Kč) 

Bulharská menšina 

Pirin 84 000 Výuka bulharských lidových tanců a písní 75 000  
občanské sdružení Vazraždane 68 000 Čtu, píšu a mluvím bulharsky 68 000  

celkem 143 000 

Maďarská menšina 

Spolek Iglice, občanské sdružení 388 190 
Jazykově-vzdělávací programy pro děti v maďarském 
jazyce i pro většinovou společnost 

250 000  

celkem 250 000 

Německá menšina 
Mládežnická kontaktní 
organizace v ČR-JUKON 

50 000 W.A. Mozart - hudební hvězda v Praze 30 000  

celkem 30 000 

Polská menšina 

Kongres Poláků v České 
republice 

409 600 
Ondraszek-Pan Łysej Góry (Ondráš-Pán Lysé hory). 
Vydání českopolského, edukačního, interaktivního 
CD a DVD kompletu. 

200 000  

ZŠ a MŠ s polským jazykem 
vyučovacím 

49 000 
Realizace osnov ZŠ s pomocí regionálních prvků aneb 
Výpravy za poznáním Těšínského Slezska 

49 000  

ZŠ a MŠ s polským jazykem 
vyučovacím Český Těšín 
Havlíčkova  

70 000 
Atletická olympiáda žáků škol s polským jazykem 
vyučovacím 

70 000  

Sdružení přátel polské knihy 72 000 
Dítě, které čte přemýšlí - podpora čtenářství v 
mateřském jazyce mezi žáky ZŠ s polským jazykem 
vyučovacím v regionu Těšínského Slezska 

72 000 

celkem 391 000 

Romská menšina 
občanské sdružení Athinganoi 391 590 Romaverzitas 340 000  

ROMEA, občanské sdružení 845 000 
Pocta Mileně Hübschmannové a její přínos 
vzájemnému soužití 

765 000  

Nová škola, o.p.s. 73 370 Romano suno - dialog a spolupráce ... 73 370 
Muzeum romské kultury v Brně 35 000 Džanes romanes? - Umíš romsky? 35 000 
občanské sdružení Khamoro - 
Romské Integrační Centrum 

542 500 
Khamoro - mimoškolní vzdělávání a volnočasové 
aktivity 

250 000 

Sdružení romského vzdělávání 649 500 Zpřístupnění a integrace romských studentů ke vzdělání 260 000 
Liberecké romské sdružení 117 000 Víkendové pobyty 80 000 

celkem 1 803 370 

Ruská menšina 
Sdružení krajanů a přátel Ruské 
tradice v ČR (Ruská tradice) 

300 000 
Slovo dětjam (Slovo pro děti) - příloha časopisu 
Russkoje slovo 

260 000 

celkem 260 000 

Řecká menšina 
Lyceum Řekyň v České republice 265 000 Výuka řeckých tanců 200 000  
Asociace řeckých obcí v ČR 793 450 Výuka řeckého jazyka v ČR 750 000  

celkem 950 000 
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Projekty s tematikou holocaustu 
490 000 Vzdělávací zájezdy českých škol do památníku Terezín 490 000  Terezínská iniciativa - 

mezinárodní terezínské sdružení 159 280 Holocaust – ztráta paměti? 159 280  
Památník Terezín 834 400 Semináře pro pedagogy k výuce o holocaustu 800 000  
Památník Terezín 330 000 Seminář pro pedagogy k výuce o holocaustu 330 000  
MULTISONIC a. s. 299 000 Arnošt Lustig - Zpověď 299 000  
Zapomenuti 340 000 Zmizelí sousedé 170 000 

celkem 2 248 280 

Multikulturní výchova 
Univerzita Palackého v 
Olomouci - Pedagogická fakulta 

364 000 
RVP ve výchově k občanství se zaměřením na 
potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti 

264 000  

Společné soužití Litvínov 380 000 Děti z UNA 380 000  
Gymnázium Králíky  120 000 Tři cizí jazyky na Králicku a jejich osudy 110 000  

Pedagogická fakulta UK v Praze 386 336 
Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích 
učitelů a dalším vzdělávání učitelů 

286 000  

Institut pedagogicko-
psychologického poradenství 
ČR 

1 701 500 
Vzdělávání asistentů pedagoga pro děti, žáky a 
studenty se sociálním znevýhodněním – reálná 
východiska a výhledy. 

1 701 500  

SPHV 892 000 
Vzdělávací server k podpoře vzdělávání v souvislosti s 
výchovou k toleranci a zabraňování násilí a genocidě 

892 000  

W.I.P., s.r.o Praha 250 000 
České děti za 2. světové války - Vydání 
interaktivního vzdělávacího materiálu 

100 000  

Pedagogické muzeum J. A. 
Komenského v Praze 

70 000 
Židovské školství a jeho vliv na českou kulturu 
vzdělávání 

70 000 

ZŠ a MŠ T.G.Masaryka 
Zastávka, okr. Brno-venkov 

100 000 Žijeme spolu 100 000 

ZŠ Bělá pod Bezdězem, okr. 
Mladá Boleslav 

100 000 Žijeme spolu 100 000 

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov 135 000 Jiný pohled 100 000 
Romano jasnica 155 750 Vzdělávací centrum Trmice 155 750 

57 100 Slovanské národy dnes 57 100 
Západočeská univerzita v Plzni 

131 050 Ja - immigrannt. Jsem imigrant. 131 050 
Oblastní charita Kutná Hora 149 455 Letní integrační tábor Rohozná 2006 149 455 
Rada pro mezinárodní vztahy 840 000 Evropská identita 600 000 

Pedagogická fakulta UK v Praze 106 000 
Zdravá rodina – pramen obecně lidského a 
národnostního přátelství 

106 000 

MŠ Přerov, Komenského 25 54 470 Společné vzdělávání dětí a rodičů 14 470 
ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 31 860 Český jazyk pro cizince 31 860 
Asociace ETNICA 310 000 Škola oživených tradic 150 000 
občanské sdružení MIRET 340 000 soustavná činnost taneční skupiny Mdance Club Brno 200 000 
Slovenské združenie Limbora 300 000 Škola ozvěn domova 100 000 
Sdružení občanů zabývajících 
se emigranty 

223 227 
Našli jsme tu domov aneb život cizince 
v Čechách 

150 000 

SPHV 91 000 
Multikulturní výchova - předsudky a sterotypy; 
didaktický projekt k průřezovému tématu 

91 000 

Pedagogická fakulta UK v Praze 311 500 Vzdělávání menšin žijících v ČR 245 000 
501 410 Vědomostní soutěž pro mládež - Lidice pro 21. století 400 000 Památník Lidice, příspěvková 

organizace MK ČR 284 145 Seminář pro učitele - Příběh české vsi Lidice  284 145 
ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvková organizace 

152 144 Předlice sobě 4 152 144 

celkem 8 288 465 



Příloha 9 

Ministerstvo kultury - Program na podporu integrace příslušníků romské komunity 

Přehled projektů   

organizace projekt dotace (Kč) 

Athinganoi, Praha Oslavy mezinárodního dne Romů v roce 2006 49 818 
Jekhetane - Společně 80 000 Demokratická aliance Romů v ČR, 

Valašské Meziříčí Romská píseň 2006  400 000 
Festival hudby a tance 25 000 
Romská folklorní hudba a tanec 50 000 

Drom, obecně prospěšná společnost, 
Brno 

Tradiční romská řemesla 2006 150 000 
Klub hurá kamarád, Pardubice Dětská letní dílna - poznejme se 60 000 
Komunitní centrum Chánov, Most Naše písně a tance 2006  80 000 
Miret, Bystré u Poličky Mezinárodní romský festival Gypsy Celebration 2006 200 000 

Muzeum romské kultury, s. p. o., Brno 
Realizace výstavy o odívání  
a doplňcích Romů - My byli „sví“ (Co to máš na sobě?) 

133 000 

Občanské sdružení Mania, Chomutov Talent Roma 45 000 
Občanské sdružení R-Mosty, Praha 5 Kultura a osvěta v romském komunitním centru 40 000 
Občanské sdružení Savore, Šumperk Romano Džives 31 200 
Občanské sdružení Sdružení Romů 
Severní Moravy, Karviná 

7. Karvinský romský festival 2006 
200 000 

Občanské sdružení Společné soužití 
Litvínov, Litvínov 

Poznáváme vlastní kulturu 
33 000 

Občanské sdružení Vzájemné soužití, 
Ostrava 

Dny romské kultury 2006 v Ostravě 
30 000 

Romea, Praha 1 Prezentace romské kultury v médiích 55 000 
Sdružení Romano jasnica, Trmice 3. Různobarevný hudební festival v Trmicích 50 000 
Sdružení romských občanů v Lysé nad 
Labem 

VI. Romský festival v Lysé nad Labem rok 2006 
35 000 

Společenství Romů na Moravě o. p. s., 
Brno 

Djangofest V. ročník  
22 000 

Společenství „Začít spolu“, Plzeň Miro suno 15 000 
Spolek přátel vydávání časopisu Host, 
Brno 

Zvláštní číslo časopisu Host věnované romské literatuře 
65 000 

Výbor pro odškodnění romského 
holocaustu v ČR, Hořice 

Výstava o holocaustu Sintů a Romů v Evropě 
150 000 

Celkem 1 999 018 
 



Příloha 10 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  - Přehled projektů zaměřených na integraci romské 
menšiny podpořených v roce 2006 

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROSTŘEDKŮ ESF 

Projekty přímo zaměřené na podporu romské menšiny 

organizace projekt záměr dotace (Kč) 

Sd
ru
že

ní
 p
ro
 

pr
ob

ac
i a

 m
ed

ia
ci
 

v 
ju
st
ic
i 

Systém mentoringu 
v trestní justici 

Hlavním cílem projektu je vytvoření národního systému 
služby Mentor aplikovatelné kdekoli v ČR, včetně systému 
spolupráce mentora s Probační a mediační službou ČR. 
Projekt přispěje ke zlepšení respektu k Romům, ke snížení 
rizika jejich sociálního vyloučení. Díky projektu se zvýší 
šance příslušníků romské menšiny, kteří se dostali do 
konfliktu se zákonem, na znovuzačlenění do společnosti. 

6 166 680 / 1 891 990 

D
R
O
M
, o

.p
.s
. 

Dvoustupňový 
vzdělávací program 
DROM pro TSP 

Dvoustupňový vzdělávací program Drom pro terénní 
sociální pracovníky má za úkol zvýšit kompetence při práci 
v sociálně vyloučených lokalitách. Hlavním cílem programu 
je poskytnout minimální specializované vzdělávání TSP, 
hlavně těm, kteří z různých důvodů neměli možnost získat 
formální vzdělání anebo jejich vzdělání nesouvisí s prací v 
pomáhající profesi. Vzdělání je koncipováno jako 
multispektrální a témata jednotlivých seminářů se týkají 
oblastí, se kterými se TSP při své práci nejčastěji setkávají 
(občanské právo, metody a techniky práce TSP, 
zaměstnanostní projekty, sociálně patologické jevy atd.). 

5 725 500 / 2 172 946 

D
R
O
M
, r
om

sk
é 

st
ře
di
sk
o SASTIPEN CR - 

Zdravotně sociální 
pomocníci ve 
vyloučených lokalitách 

Hlavním cílem projektu je vytvoření a otestování sítě 
zdravotně sociálních pomocníků (ZSP) pro Romy ohrožené 
sociální exkluzí. ZSP by měli fungovat jako prostředníci a 
poradci, umožňující lepší komunikaci a vzájemný přístup 
mezi romskou minoritou a zdravotnickým systémem. Z 
realizačního hlediska lze projekt rozlišit do roviny pilotní 
studie, sociální činnosti a samotného vyškolení 20 ZSP. 

10 802 620 / 5 235 415 

Sl
ov
o 

21
 Pale o vudar - Otevřít 

dveře 
Projekt se zaměřuje na vzdělávání romské komunity - na 
podporu studia Romů na vysokých školách. 

2 167 700 / 1 115 067 

O
.s
. V

zá
je
m
né

 s
ou

ži
tí 

Klíč ke změně 

Projekt navazuje na osmiletou zkušenost občanského 
sdružení Vzájemné soužití v sociálně vyloučených 
romských komunitách Ostravy a okolí, na terénní programy 
a komunitní práci prováděnou v těchto lokalitách a na 
podněty průběžně získávané od klientů. Hlavní nástroje 
projektu jsou v poskytování služeb přímo v lokalitách 
obydlených sociálně vyloučenými, a to profesionálním 
česko-romským týmem, který se snaží o zmírnění a 
případné odbourávání bariér v oblasti sociální, kulturní, 
vzdělanostní, komunikační, ekonomické, které způsobují 
marginalizaci. 

13 699 302 / 6 141 235 

M
or
av

sk
os

le
zs
ký
 k
ra
j 

TERNE ČHAVE (Mladí 
lidé) - projekt vzdělávání 
odborných pracovníku 
center pro rozvoj funkční 
gramotnosti romské 
mládeže 

Obsahem projektu je sestavení 7 realizačních týmů a jejich 
vyškolení v metodách sociální práce zaměřených na rozvoj 
funkční gramotnosti mladých lidí pocházejících z romské 
etnické skupiny. Cílem tohoto projektu je vybudování 
základu funkční sítě poskytovatelů specifických sociálních 
služeb určených především uživatelům ohroženým sociální 
exkluzí v důsledku života v prostorově segregovaných 
lokalitách v kraji. 

4 127 600 / 1 074 852 
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R
om

sk
é 
ob

ča
ns

ké
 s
dr
už

en
í 

Ka
rlo

vy
 V
ar
y 

Vzdělávání romských 
terénních sociálních 
pracovníků 

Cílem proškolení je zvýšení kvality terénní sociální práce s 
důrazem na pozitivní dopad v oblasti motivace klientů k 
hledání práce a řešení osobních problémů. Terénní sociální 
práce je v tomto kontextu chápána jako šance pro oslovení 
klientů v jejich přirozeném prostředí, pomoc a podpora 
romskému etniku s cílem integrace do majoritní společnosti. 
Návaznou sociální službou je práce Občanské poradny, 
která je členem Asociace občanských poraden ČR a 
provozuje ji žadatel v Karlových Varech. 
Program, kterým při školení projdou, je současně zaslán na 
MŠMT CR k oficiální akreditaci pod názvem Kurz: Terénní 
sociální pracovník.  

713 000 / 355 250 

R
om

od
ro
m
 

Romodrom pro regiony 
II. 

Cílem projektu je vytvořit komplexní a koordinovaný 
program terénní sociální práce zaměřený na problematiku 
zmírnění sociální exkluze romské minority. Bude vytvořen 
systémový program terénní sociální práce, který povede ke 
zvýšení úrovně poskytovaných služeb v jednotlivých 
regionech. Významným přínosem projektu je nastavení 
spolupráce mezi jednotlivými romskými organizacemi. 
Program terénní sociální práce bude zaměřen na klienty z 
romské minority a realizován romskými subjekty, romskými 
terénními sociálními pracovníky. Bude tak využito 
přirozených znalostí specifických potřeb Romů, kulturních a 
jazykových specifik. 

13 266 400 / 3 316 600 

Sp
ol
eč

en
st
ví
 

R
om

ů 
na

 
M
or
av

ě 

Terénní sociální práce v 
romských komunitách 

Projekt Terénní sociální práce v romských komunitách je 
zaměřen na poskytování terénních sociálních služeb pro 
romské občany, kteří spadají do kategorie sociálně 
exkludovaných nebo jsou tímto jevem ohroženi. 

7 941 475 / 1 500 001 

Kr
ok

 

Vzdělávání a spolupráce 

Projekt inovativním způsobem komplexního vzdělávání 
sociálních pracovníků poskytne převážně romské populaci 
možnost získání, popř. doplnění vzdělání v sociální oblasti, 
a tím působí i na jejich snazší začlenění na trhu práce. 
Projekt má za cíl vzdělávat a připravovat sociální 
pracovníky, kteří se zapojí do sociální práce a budou 
ochotni pracovat v připravované romské resocializační 
komunitě, stejné tak jako osoby, které si chtějí rozšířit 
vzdělání v sociální oblasti. 

2 007 010 / 501 752 

Celkem 66 617 287 / 23 305 108 
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Projekty dotýkající se částečně i romské menšiny 

organizace projekt záměr dotace (Kč) 

O
bč

an
sk
é 

sd
ru
že

ní
 S
an

an
im

  

Systematické vzdělávání pro 
poskytovatele sociálních 
služeb v oblasti návykových 
nemocí 

Ucelený vzdělávací program pro pracovníky sociálních 
služeb v oblasti alkoholových i nealkoholových 
závislostí, sestávající ze základního kursu určeného 
pro nové pracovníky nízkoprahových zařízení a 
poradenských center se specifickým rozšířením pro 
romské zaměstnance a také zaměstnance z 
národnostních menšin v této oblasti.  

3 020 600 / 816 900 

U
ni
ve

rz
ita

 P
al
ac

ké
ho

 v
 O

lo
m
ou

ci
, 

Pe
da

go
gi
ck
á 
fa
ku

lta
 

Vzdělávání poskytovatelů 
služeb minoritním skupinám 
obyvatelstva s ohledem na 
jejich uplatnění na trhu práce 

Předmětem projektu je vytvoření a realizace 
moderního vzdělávacího systému pro poskytovatele 
sociálních služeb, který bude zaměřen na růst 
specifických i přenositelných kompetencí klienta. 
Smyslem projektu je růst schopností a dovedností 
minoritních skupin obyvatelstva směrujících k 
úspěšnému uplatnění na trhu práce. 
Cílovými skupinami jsou primárně - pracovníci 
sociálních zařízení pracujících v projektech 
podporovaného zaměstnávání s handicapovanými, 
sociální terapeuti pracující v domech na půl cesty a 
chráněných dílnách, pracovníci azylových domů, 
pracovníci komunitních center pracujících s Romy, 
pracovníci azylových zařízení – přijímacích středisek, 
pobytových středisek i integračních azylových 
středisek. Sekundárně pak zástupci menšin. 

1 874 420 / 830 817 
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Program podpory při 
zavádění Standardů kvality 
sociálních služeb 

Obsahem projektu jsou vzdělávací a výcvikové 
programy pro pět neziskových organizací k podpoře 
zavádění Standardu kvality sociálních služeb. 
Klíčovými aktivitami jsou vzdělávací a výcvikové 
programy vytvořené na míru pro každou zúčastněnou 
organizaci, na základě analýzy potřeb. Každý 
vzdělávací a výcvikový program obsahuje sérii 
workshopů zaměřených na zavádění Standardu 
Kvality Sociálních Služeb. Počet a obsah workshopů je 
pro každou organizaci nastavený podle jejích potřeb. 
Cílovými skupinami projektu jsou poskytovatelé 
sociálních služeb. Konkrétně se jedná o zaměstnance 
pěti neziskových organizací poskytujících sociální 
služby: 
- Drom, romské středisko (Brno), 
- IQ Roma servis (Brno), 
- Centrum J. J. Pestalozziho (Chrudim), 
- Vzájemné soužití (Ostrava), 
- Farní charita Roudnice nad Labem. 

3 330 394 / 1 474 165 
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VIA II - Vzdělávání terénních 
sociálních pracovníků 

VIA II navazuje na projekt VIA, který je realizován v 
Ústeckém kraji v rámci programu Phare 2003, a chce 
jeho výstupy – vzdělávací kursy pro terénní sociální 
pracovníky (TSP), publikaci o terénní sociální práci a 
využívání webových stránek pro zlepšení 
informovanosti a pro zrychlení a zjednodušení 
vzájemné komunikace TSP. Přímou cílovou skupinou 
tohoto projektu budou terénní sociální pracovníci, kteří 
se věnují práci s problémovými minoritami, 
bezdomovci, s mládeží žijící na hraně, s drogově 
závislými... 

3 641 800 / 910 450 

Celkem 11 867 214 / 4 032 332 
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PROJEKTY PODPOŘENÉ Z DOTACÍ MPSV NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM SUBJEKTŮM V OBLASTI 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Program MPSV Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně 
vyloučených romských komunitách 

organizace projekt sociální služba dotace (Kč) 

Diecézní charita Plzeň 

Terénní sociální práce pro rodiny s 
dětmi a mládež ohrožené sociálním 
vyloučením (původní název: Terénní 
sociální práce v rodinách ohrožených 
sociálním vyloučením – Plzeň) 

Sociální poradenství 719 200

Pontis Šumperk o.p.s. 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež 
Rachot 

427 200

Diakonie Českobratrské církve 
evangelické 

Nízkoprahový klub pro romské děti a 
mládež, ROMAklub 

760 900

Diakonie Českobratrské církve 
evangelické 

Komunitní centrum pro romské 
rodiny ve Vsetíně 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

342 400

Slezská diakonie 
Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Bohumín-Pudlov 

450 900

Arcidiecézní charita Praha 
Stacionář a klub pro romské děti 
Roudnice nad Labem 

1 665 700

Poradna pro ohroženou mládež -
Žijeme spolu 

396 900

Komunitní centrum Světluška 501 700
Diecézní charita Litoměřice 

Komunitní centrum Amicus 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

231 500
Diecézní charita Hradec Králové Komunitní edukační centrum Maják Jiné  462 900

Klubovna pro romské děti a mládež 1 122 100
Komunitní centrum pro děti a mládež 
Třebíč  

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 585 300

Diecézní charita Brno 
Komunitní centrum Puteren o Vudar 
Blansko 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

121 800

Charitní stacionář Khamoro-Sluníčko 
pro romské děti  

778 000

Jiloro - sociání stacionář pro děti z 
romských a sociálně slabých rodin 
Šternberk 

405 100

Komunitní centrum Zeferino 694 600
Komunitní centrum Sblížení Kroměříž 368 500
Klub romských dětí a žen 547 400
Romské komunitní centrum Lačo jilo 
- Dobré srdce 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

352 200

Arcidiecézní charita Olomouc 

Centrum pro romské matky a děti Centra denních služeb 470 400
Diecézní charita Ostravsko-Opavská Klub Nezbeda 300 900

Neškola  153 100
Vesnička soužití v Ostravě - Muglinově 2 734 800

Diecézní charita Ostravsko-Opavská 
Zvídálek, středisko pro mimoškolní 
činnost romských dětí 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

71 100

Člověk v tísni – Společnost při České 
televizi, o.p.s. 

Terénní programy v sociálně 
vyloučených lokalitách 

10 761 000

Společenství Romů na Moravě o.p.s. TSP v romských komunitách II 
Terénní programy  

1 592 000

Integrační program - Domy Naděje 
Česká Třebová a Vysoké Mýto 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

173 800

Integrační program Plzeň 241 900
Naděje 

Integrační program Písek 
Terénní programy 

260 800
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Středisko pomoci ohroženým dětem - 
Rosa 

Péče o děti etnicky znevýhodněné a 
sociálně ohrožené 

Terénní programy 216 100

Občanské sdružení Velká Ohrada 
Poskytování zvláštních sociálních 
služeb Romům 

Sociální poradenství 223 200

Občanské sdružení Ratolest Brno  Nízkoprahový klub PAVLAČ 
Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

259 900

Společenství Začít spolu Klubíčko Jiné  226 500

KAPPA-HELP 
ROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM 
KAPPA - HELP 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

279 900

Občanské sdružení Sallinger 
Komunitní centrum na Pražské a 
Okružní ulici v Hradci Králové 

Jiné  1 617 500

NOPO - Nezávislá občanská poradna 
Olomouc 

ROMOVÉ PRO SPOLEČNOST - 
Rozvoj speciálních poradenských a 
podpůrných služeb pro občany 
ohrožené sociálním vyloučením, 
včetně sociální terénní práce.  

Sociální poradenství 609 400

Lačhe Čhave PRO 2006 430 800

Společně - Jekhetane 

Komplexní komunitní program 
realizovaný v komunitních centrech 
zřizovaných v lokalitách 
katastrálního území Ostravy hustě 
osídlených romskými rodinami 

1 599 700

Občanské sdružení Savore 
Savore - kulturní, sociálně-
vzdělávací základna VII. 

372 800

Žijeme spolu 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

334 500
Společné soužití Litvínov Sociálně-poradenské a informační 

centrum pro Romy 
Sociální poradenství 164 900

Občanské sdružení EPONA  Z ulice zpět ke koním a do přírody Centra denních služeb 84 700

Petrov - sdružení pro práci s dětmi a 
mládeží 

Pomoc romským dětem 
Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

288 300

IQ ROMA SERVIS 
IQ Roma Servis - Centrum komunitní 
a terénní sociální práce 

Terénní programy  1 768 900

Občanské sdružení Romano dives  
Bydlení, práce, kvalifikace - tři 
součásti rozvoje romské komunity. 

Sociální poradenství 365 300

Khamoro-Romské integrační centrum 
Khamoro-Romské integrační 
centrum 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

458 000

Liberecké romské sdružení 
Terénní sociální práce v Libereckém 
regionu 

Terénní programy  224 600

Občanské sdružení Společný život 

Poskytování sociálního poradenství 
a cílená pomoc při řešení bytových a 
sociálních problémů v sociálně 
vyloučených romských komunitách 
formou terénní sociální práce. 

Terénní programy  287 200

Občanské sdružení Český západ  Dále s odvahou řešit Jiné  302 300
Občanské sdružení dětí a mládeže 
„Začít spolu“ 

Občansko - právní poradenství Sociální poradenství 809 900

Darjav Lidé v romské lokalitě 
Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

670 100

Cikne Čhave Poradenské centrum CĆ Jiné  151 000
Argo Šance  Sociální poradenství 564 800
Diakonie ČCE Diakonie ČCE v Rokycanech 500 000
Oblastní charita Most Hrajme si společně 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 207 800

Občanské sdružení Světlo S rodinou proti vyloučení 345 000

Občanská poradna Plzeň 
Zvýšení možnosti příslušníků 
romské komunity uplatnit se na trhu 
práce 

378 000

Společně Jekhetane Komunitní centrály….. 

Sociální poradenství 

1 000 000
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Občanské sdružení Vzájemné soužití Rozvoj včasné pomoci obyvatelům.. 
Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

5 313 300

Společné soužití Litvínov 
Sociálně poradenské a informační 
centrum pro Romy 

Sociální poradenství 347 300

Občanské sdružení Ester 
Prevence exkluze v romských 
komunitách 

Jiné  2 061 100

Komunitní centrum Chánov 
Eliminace sociálního vyloučení 
Romů v Chánově 

Sociální poradenství 1 010 900

IQ Roma Servis Centrum mladých 1 090 600
Liga za lidská práva, práva dětí a 
mládeže 

DŽIVIPEN 
Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 3 978 000

Občanské sdružení Český západ Na vlastní nohy Jiné  279 500
Sdružení Romano Jasnica Centra na Ústecku Sociální poradenství 460 700

Občanské sdružení Začít spolu Komunitní centrum 
Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

492 700

Jekhetani Luma 
Komplexní podpora dlouhodobě 
nezaměstnaných Romů 

sociální poradenství 521 900

Palaestra 
Program komplexní podpory 
úspěšné sociální integrace dětí 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

995 400

Sdružení Romů a národnostních 
menšin ČR 

Sociální poradenství příslušníkům 
romských komodit 

Sociální poradenství 300 000

Sdružení Romů a národnostních 
menšin Plzeňského kraje 

Jekhetano Drom Terénní programy  150 000

Celkem 59 436 600

 
PROJEKTY PODPOŘENÉ Z DOTACÍ MPSV NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM SUBJEKTŮM V OBLASTI 

PODPORY RODINY 

organizace projekt záměr dotace (Kč) 

Roma Vidnava Rodinné centrum  

Volnočasové a poradenské aktivity pro 
rodiče pečující o děti do 6 let věku za 
účelem prevence sociálního vyloučení + 
sanace rodin s dětmi ohroženými dysfunkcí 

321200

Občanské sdružení Slovo 21 
Dživipen andro paťiv the 
andro kamiben - Život v 
harmonii a lásce 

Osvětové, preventivní a poradenské aktivity 
týkající se problematiky rodiny, partnerství a 
rodičovství. Projekt zahrnuje besedy s 
romskou mládeží (jednou za měsíc), 2 
třídenní semináře pro romskou mládež od 
13 do 18 let, 3 denní workshopy pro romské 
rodiny, 7 denní kurs pro budoucí školitele 

291300

Celkem 612 500



Příloha 11 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – dotační program na podporu integrace 
romské komunity v roce 2006: přehled projektů 

organizace projekt dotace (Kč) 
ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 Škola s celodenním programem Havlíčkovo náměstí 1 321 276 
ZŠ Praha 5 - Smíchov, Grafická 13 Škola s celodenním programem na „Grafické“ 1 314 110 
ZŠ Jihlava, Jarní 22 Škola v přírodě 150 000 
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 Škola s celodenním programem 200 000 

Celkem  2 985 386 
   

organizace projekt dotace (Kč) 
Občanské sdružení MANIA Komunitní centrum Sluníčko 90 000 
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, příspěvková 
organizace 

Škola pro celou rodinu 
24 000 

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 Škola s celodenním programem v centru Brna 150 000 
Liberecké romské sdružení Volnočasové aktivity Libereckého romského sdružení 228 000 
ZŠ Dobromilice, okres Prostějov, 
příspěvková organizace 

Klub dětí 
100 000 

Občanské sdružení Savore Savore - kulturní, sociálně-vzdělávací základna VII 190 000 
Diakonie Českobratrské církve evangelické Předškolní příprava romských dětí 200 000 
TJ FC- Roma Karlovy Vary Sportem k porozumění a toleranci 160 000 
Sdružení Romů a národnostních menšin v 
Hodoníně 

Výchovně vzdělávací činnost 
150 000 

ZŠ A MŠ Ejpovice, okr. Rokycany 
Podpora adaptace vzdělávacího programu ve škole 
s ohledem ke specifickému složení žáků 80 000 

Institut pedagogicko-psychologického 
poradenství ČR 

Kurs „Asistent pedagoga“ 
188 000 

Farní charita Protivín Předškolní klub pro romské děti - Rybička 100 000 
ZŠ, MŠ speciální a Praktická škola Jesenice Tvořivá dílna 36 260 
PALAESTRA, sdružení pro mimoškolní 
sportovní aktivity 

Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže 
60 000 

Lužánky - středisko volného času, Brno, 
Lidická 50 

Od hlíny ke květině 
65 016 

S počítačem lépe a snadněji 116 938 ZŠ Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 
příspěvková organizace Volba povolání 62 000 
ZŠ Most,Zlatnická 186, příspěvková 
organizace 

Předškolní klub 
129 640 

VOŠ, Střední pedagogická škola a OA Most, 
Zd. Fibicha 2778, příspěvková organizace 

EDUCA-ROM 
200 000 

Drom, o.p.s. 
Volnočasové aktivity dětí a mládeže ze sociálně 
vyloučených lokalit 143 200 

Dům dětí a mládeže Hranice Umíme se domluvit 150 000 

Diakonie Českobratrské církve evangelické 
Volnočasové vzdělávání romských dětí a mládeže v 
Diakonii ČCE - středisku ve Vsetíně 90 000 

Společenství „Začít spolu“ Klubíčko 313 625 
Romské sdružení Šluknov PC kroužek pro děti a mládež. 40 000 
ZŠ Krnov, nám. Míru 13, okr. Bruntál, 
příspěvková organizace 

Bezpečně na silnici 
126 000 

Gymnázium, Králíky, Velké náměstí 367 
Dvoutýdenní intenzivní vstupní kurs pro děti pocházející 
ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 220 000 

celkem 3 412 679 
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organizace projekt dotace (Kč) 

ZŠ Lipník nad Bečvou,Osecká 301 
Hra jako základní aktivita dětské seberealizace aneb, 
jak si hrát, učit se a tvořit v herním centru Pampeliška 70 000 
Integrace romské komunity- podpora mimoškolních 
aktivit a příprava na úspěšné začlenění do ZŠ. 124 574 ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská 
Odpoledne ve škole 73 360 

ZŠ Brodek u Prostějova, okres Prostějov Internet klub 60 000 
Diecézní charita Brno - Oblastní charita 
Jihlava 

Klubíčko pro romské předškoláčky a jejich maminky 
219 000 

Farní charita Lovosice Komunitní centrum Amicus 150 000 
Masarykova univerzita v Brně Vzdělávací programy určené romskému obyvatelstvu 469 000 
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a 
mládeže České Budějovice 

Aktivity otevřené všem 
165 780 

SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3 Otevřené dveře 240 000 
Diecézní charita Brno - Oblastní charita 
Třebíč 

„Ambrela - komunitní centrum pro děti a mládež 
Třebíč“ (dříve Romské centrum - klub dětí a mládeže) 300 000 

Oblastní charita Přerov Romské komunitní centrum - Putování historií regionu 86 000 
občanské sdružení Horizont Jihlava Komunitní centrum Lentilky 64 000 
Romské sdružení Šluknov Hudební kroužek. 50 000 
ZŠ a Praktická škola, Kladno, Pařížská 
2249 

Odpoledne bez nudy 
53 000 

ZŠ a Praktická škola, Kutná Hora Hudba pomáhá dětem 86 540 
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, příspěvková 
organizace 

Nízkoprahový klub KŘENKA 
418 770 

VOŠ, Střední pedagogická škola a OA 
Most, Zd. Fibicha 2778, příspěvková 
organizace 

IN-ROM 
849 680 

Demokratická aliance Romů ČR Podpora vzdělávání romských dětí 188 940 
Dítě - Čhavoro Pomoc při vzdělávání romských dětí 231 000 
ZŠ Most, příspěvková organizace, 
Zlatnická 186, 434 01 Most 

Škola hrou 
306 400 

ROMIPEN Děti, pojďte do školy! 369 240 
Občanské sdružení Český západ Dveře stále otevřené 385 325 
Občanské sdružení „Začít spolu“ Komunitní centrum - nízkoprahové zařízení 492 700 

„Bez rozdílu“ 
Nízkoprahové centrum Bez rozdílu - vzdělávací a 
volnočasové aktivity 300 000 

Občanské sdružení Teatro Pěvecký kurz - podpora rozvoje hlasového projevu 441 000 
celkem 6 223 309 
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Přehled obcí s více než 10% obyvatel – příslušníků národnostních menšin, které 
nezřídily výbor pro národnostní menšiny 72) 

Obec s minimálně 10 % 
příslušníky národnostních menšin 

Národnostní menšina Pozn., důvod nezřízení 

Abertamy  německá, slovenská --- 
Benešov nad Černou slovenská, ukrajinská, německá nebyl požadavek o ustanovení 
Bělá pod Pradědem  slovenská, německá, romská, ukrajinská, polská nezájem 
Bílá  slovenská nezájem 
Bohdalovice slovenská, německá „nejsou národnostní menšiny“ 
Bublava  německá, slovenská --- 
Březová (okr. Sokolov) slovenská, německá nezájem 
Cetechovice  slovenská v obci od roku 2005 není 
Dasnice  slovenská, německá --- 
Dolní Dvořiště  slovenská, ukrajinská, německá nezájem 
Dolní Nivy slovenská, německá „nejsou národnostní menšiny“ 
Doubrava  
 

polská, slovenská byl, od roku 2005 není zřízen pro 
formálnost, menšina nemá zájem 

Dubenec  ukrajinská v obci „méně než 10% občanů cizí národnosti“ 
Frymburk  slovenská --- 
Habartov  slovenská, německá --- 
Hlavenec  slovenská --- 
Horní Blatná  německá, slovenská --- 
Horní Maršov  slovenská, německá, polská --- 
Horní Tošanovice slovenská, polská --- 
Hrčava  slovenská, polská nezájem 
Chbany  slovenská, německá --- 
Chvaleč  slovenská, německá, polská „počet menšin nedosahuje 10%“ 
Jáchymov  slovenská, německá, ukrajinská --- 
Jindřichovice  slovenská, německá --- 
Josefův Důl německá, slovenská --- 
Královské Poříčí  slovenská, německá --- 
Krásná  slovenská, německá nezájem 
Kryštofovo Údolí  německá --- 
Křišťanovice  slovenská, romská nejsou organizace 
Kytlice  německá, slovenská, ukrajinská nezájem 
Lenora  slovenská, německá nezájem 
Lesná slovenská, ukrajinská, německá nezájem 
Libá  slovenská, německá „nevyskytují se národnostní menšiny“ 
Lipno nad Vltavou slovenská, ukrajinská, německá  obec nezaznamenala vůli zřídit výbor 
Lipová (okr. Děčín) německá, slovenská, ukrajinská menšiny nevyvíjejí žádné aktivity 
Loučovice  slovenská, německá, polská nejsou organizace 
Malá Morava slovenská, německá nezájem 
Malonty  slovenská, německá nezájem 
Merklín  slovenská, německá --- 
Milotice nad Opavou slovenská --- 
Nebanice  slovenská, německá --- 
Nepomyšl  slovenská, německá --- 
Nová Pec slovenská --- 
Potůčky německá, slovenská nezájem 
Přední Výtoň slovenská, německá --- 
Rožmberk nad Vltavou slovenská, německá není potřeba ze strany menšin 
Rožmitál na Šumavě slovenská „část z počtu Slováků jsou Romové, kteří 

                                                 
72) Předkladatel vycházel ze sčítání lidu v roce 2001 (http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/index), aktuální počet 
obyvatel mohl tedy od té doby doznat změn, které nejsou zohledněny. 
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v obci nežijí“ 73) 
Skalná  německá, slovenská --- 
Skorošice  slovenská, německá nejsou organizace 
Staré Sedlo  německá, slovenská zrušen pro „žádnou činnost“ 
Stříbrná  německá, slovenská nezájem 
Světlík  slovenská --- 
Vápenná slovenská, německá --- 
Velká Štáhle slovenská --- 
Velké Kunětice  romská, slovenská --- 
Velký Karlov  slovenská, ukrajinská nejsou organizace 
Vidnava  slovenská, německá --- 
Vilémov německá, slovenská, polská --- 
Vysoká Pec  německá, slovenská --- 

 

Obec s minimálně 10 % příslušníky národnostních menšin, ale do 200 obyvatel Počet příslušníků národnostních menšin 
Broumov, okr. Tachov (125 obyvatel) 14 Slováků, 4 Ukrajinci 
Dalešice (114)  10 Němců 
Hory (185) 11 Slováků, 11 Němců 
Hraběšice (101) 8 Němců, 4 Slováci 
Kámen (154) 4 Slováci 
Korozluky (123) 7 Slováků, 6 Němců 
Malšín (113) 37 Slováků 
Měděnec (155) 39 Němců 
Mikulov(150) 22 Němců 
Moldava (141) 7 Němců, 16 Vietnamců 
Ostružná (154) 11 Slováků, 3 Němci 
Podhradí (166) 14 Slováků, 10 Němců 
Rokytovec (124) 12 Slováků 
Tatrovice (134) 28 Němců, 4 Slováci 
Těšovice (140) 10 Němců, 8 Slováků 
Velký Luh (126) 17 Slováků, 7 Němců 
Vojtanov (192) 11 Slováků 
Vrbice (170) 16 Slováků, 2 Romové, 1 Polák a Ukrajinec 

 

Obec s minimálně 10 % příslušníky národnostních menšin, ale s vietnamskou, popř. 
moravskou, slezskou komunitou 

konkrétně 

Bohumín moravská, slezská 
Branná moravská, německá, slovenská 
Hošťka  vietnamská, moravská 
Hřensko  vietnamská 
Hroznětín  vietnamská 
Huzová  moravská 
Javorník moravská, slezská 
Jenišov  vietnamská 
Jindřichov  moravská 
Krásný Dvůr moravská 
Mírová  vietnamská 
Nová Ves v Horách  vietnamská 
Otovice  vietnamská 
Petrovice  vietnamská 
Přimda  vietnamská 
Rotava  moravská, vietnamská 
Sokolov  vietnamská, moravská, slezská 
Vestec vietnamská 
Vyšší Brod vietnamská, moravská, slezská 
Železná Ruda vietnamská 

                                                                                                                                                         
73) Pozn. předkl. - anonymita výsledků censu je zpravidla pro zastupitelstvo argumentem pro nezřízení výboru. 
Zde si starostka obce je jista, jaké národnosti kdo v obci je, aniž by uvedla způsob, jak ke zjištění došla. 



Příloha 13 

Obce, statutární města a kraje – přehled poskytnutých dotací na podporu organizací 
příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace romské komunity v roce 

2006; přehled projektů 

OBCE 

ALBRECHTICE 
Obec v roce 2006 věnovala částku 20 tis. Kč jako neinvestiční dotaci, a to usnesením rady 
obce č. 94/06 ze dne 22. června 2006. 
 
BOCANOVICE 
Zastupitelstvo obce vychází vstřícně k požadavkům polské menšiny organizované v místní 
organizaci PZKO. V roce 2006 PZKO obdrželo finanční podporu na opravy svého zařízení. 

BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA 
Městská část zařazuje do svého rozpočtu finanční částku určenou na činnost výboru. Ten je 
složen ze členů zastupitelstva městské části a aktivistů, hlásících se k minoritní národnostní 
skupině.74) 

BUKOVEC 
Obec v roce 2006 finančně nepodporovala aktivity místních národnostních organizací 
jelikož místní organizace o tuto podporu v roce 2006 nežádaly. V rozpočtu není zvláštní 
dotační titul na tyto akce. Za zmínku stojí finanční podpora obce na školní divadelní 
vystoupení, které organizovala a nacvičila místní ZŠ s polským jazykem vyučovacím. 

BYSTŘICE 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
investiční dotace na rekonstrukci domu PZKO 100 000 
vydání prospektu W.Przeczek 3 000 PZKO 
festival ZLOT 35 000 
činnost folklorního souboru 28 000 
koncert Majowy 10 000 
Zjazd gwiaździsty 10 000 
výměnný pobyt žáků 4 000 
běžecké závody 5 000 

ZŠ s polským jazykem 
vyučovacím 

Přebor žáků v plavání 15 000 
Sdružení polské mládeže Dny studentské kultury 3 000 

ČESKÝ TĚŠÍN 
Obec v roce 2006 podporovala organizace / aktivity národnostních menšin v rámci Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín na podporu kulturních, uměleckých, 
sportovních a jiných aktivit. Dotace byly poskytnuty např. těmto subjektům: 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Sdružení polské mládeže v ČR dotace na činnost 10 000 
PZKO dotace na činnost MO 27 000 
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne dotace na činnost 16 000 
Polské umělecké sdružení Ars Musica dotace na činnost 29 500 

                                                 
74) Pozn. předkl.: není zřejmé, zda MČ podporuje aktivity příslušníků národnostních menšin či ne. 
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Kongres Poláků v ČR dotace na činnost 15 000 
Harcerstwo Polskie w RC dotace na činnost 10 000 

DOLNÍ LOMNÁ 
Obec se finančně spolupodílela s Ministerstvem financí ČR na investiční akci Rekonstrukce 
ZŠ s polským vyučovacím jazykem. Obec Dolní Lomná ve výši 1 395 146,- Kč, Ministerstvo 
financí: 10 546 000,- Kč. 

DOUBRAVA 
organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 

PZKO dotace na činnost MO 8 000 
Obec nezřídila výbor, ale s polskou menšinou dobře kooperuje, mj. i bezplatně poskytuje 
Národní dům Doubrava. 

HNOJNÍK 
Přímá finanční podpora poskytnuta nebyla. Za nepřímou lze však považovat umožnění 
bezúplatného provozování stánku a dobrá spolupráce na kulturních a společenských akcích 
pořádaných v obci. 

HORNÍ SUCHÁ 
organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 

Podpora kulturní a sportovní činnosti 85 000 
MO PZKO 

Oprava fasády a výměna venkovních dveří Domu PZKO 742 000 
MO Demokratické aliance Romů Podpora kulturní a sportovní činnosti 9 000 
Macierz Szkolna Podpora kulturní a sportovní činnosti 10 000 
Macierz Przedszkola Podpora kulturní a sportovní činnosti 9 500 
Harcestwo Polskie v RC Podpora kulturní a sportovní činnosti 7 200 

HRÁDEK 
Místní organizace PZKO získala dotaci z grantu pro místní organizace a spolky. Obec 
spolufinancuje sportovní akce organizované společně s organizací PZKO 

CHEB 
Největší podporu ze strany města mají romské organizace, z nichž v posledních dvou letech 
fakticky činnost vykazují tři – občanské sdružení Laco jilo (mládežnická taneční skupina), 
Rada romských organizací a Romská pracující společnost. 

Těmto organizacím je kupříkladu z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (což bylo 
160 tis. Kč na rok 2006) hrazen nájem a služby za pronájmy místností. Vedle toho město 
dotovalo: 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Občanské sdružení Laco jilo jednorázové akce i celoroční činnost zaměřená na mládež 60 000 

V rozpočtu odboru je dále mimo to ještě vyčleněna částka 50 tis. Kč, z které jsou hrazeny 
akce týkající se integrace Romů (společenské akce, podpora činnosti nízkoprahového centra 
pro romské děti, vybavení přípravek pro romské děti při 4. a 6. ZŠ atd.). 

CHODOV  

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Úhrada částí nákladů na elektrickou energii v Azylové ubytovně 19 500 
Volnočasové aktivity mládeže 19 900 

Občanské sdružení 
Khamoro 

Mezinárodní den Romů 4 787 
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CHOTĚBUZ 
Na základě žádosti jedné z polských organizací obec schválila finanční dotaci ve výši 5 tis. 
Kč na činnost organizace. Druhá polská organizace o dotaci nepožádala. 

JABLUNKOV  

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
regionální síň im. A. Sikory 10 000 
folklorní festival Gorolski Święto 30 000 
pěvecký sbor Gorol 7 000 
folklorní soubor Zaolzi 7 000 
dětský folklorní soubor Zaolzioczek 10 000 
lidová kapela Nowina 10 000 
folklorní slavnost Wianki 1 000 
rockový festival Gorolski Dym 5 000 

PZKO 

seminář a dílny lidového řemesla 10 000 
dětský folklorní soubor Torka činnost 10 000 
dětský folklorní soubor Lipka činnost  10 000 
MŠ s polským jazykem 
vyučovacím 

kulturně-sportovní akce na Den dětí 
2 000 

lyžařské závody Zjazd Gwiaździsty 20 000 ZŠ H. Sienkiewicze s polským 
jazykem vyučovacím celoroční školní soutěž 5 000 
Římskokatolická farnost v 
Jablunkově 

pěvecký kostelní sbor 
4 000 

DDM Jablunkov taneční klub Rytmik 15 000 

JIŘÍKOV  
V roce 2006 obec finančně nepodporovala žádnou organizaci příslušníků národnostních 
menšin či jejich aktivitu. 

JOSEFOV 
Obec finančně nepodporovala aktivity národnostních menšin. 

JOSEFŮV DŮL 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Svaz Němců – region Jablonec n. N. Činnost organizace 6 000 

KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU  
V obci byla uhrazena oprava domu za více jak 600 tis. Kč.75) Obec podala několik návrhů na 
projekty v bydlení, nebyla však úspěšná z důvodu vlastnictví budov, to je však již vyřešeno. 
Budova byla po opravách bezplatně převedena na jednoho z nájemníků. Obec se zapojila do 
dlouhodobého programu zaměstnávání a přijala nad rámec VPP ještě dalších pět osob 
s ohrožením pro dlouhodobou nezaměstnanost, zdravotní omezení, tento program potrvá ještě 
v roce 2007. 
Finančně se obec podílí na úhradách za MŠ, družinu při ZŠ. Tímto podstatně ovlivnila 
vysílání dětí do předškolního zařízení a následně ovlivňuje jejich výsledky ve výuce. 
Odstranila přechody žáků z naší malotřídky do škol zvláštního zaměření, a to nejen formálně, 
ale vlivem získaných vědomostí na úrovni jiných žáků. V nejbližší době bude obec řešit 
zařazování bývalých žáků do učebních oborů, tím se podstatně zlepší zařazení dětí do 
společnosti bez omezení použitelnosti na trhu práce. 

                                                 
75) Zřejmě se jedná o dům obývaný převážně obyvateli romského původu.  
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Finanční prostředky na úhrady pro tyto děti jsou získávány například při kulturních 
a společenských akcích pořádaných funkcionáři obce. Podle názoru starosty ne na vše se musí 
žádat finance: „Vlastní zapojení a ochota pracovat dělá v malé obci divy.“ 

KRAVAŘE 
V roce 2006 nebyly obcí poskytnuty žádné dotace ve vztahu k národnostním menšinám. 

MALÁ ŠTÁHLE 
Samostatně nebyla realizována. 

MĚROVICE NAD HANOU 
V obec nemá nemovitost, ve které by bylo možno pořádat různé kursy pro vzdělanost občanů 
jiné národnosti. Z tohoto důvodu nejsou vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu obce na 
rozvíjení zájmové činnosti občanů. 

MIKULÁŠOVICE 
V rozpočtu města je vyčleněna zpravidla částka ve výši 10 - 20 tis. Kč. 

MOSTY U JABLUNKOVA  

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
pěvecký soubor Przełęcz Činnost organizace 14 300 
soubor Górole Činnost organizace 14 700 
MO PZKO Činnost organizace 14 800 
Macierz Szkolna Činnost organizace 11 200 

NÁVSÍ 
Obec zajišťuje pro děti polské menšiny výuku ve škole a předškolním zařízení. Dále 
spolufinancuje náklady místní knihovny na knižní fond polskojazyčné literatury. PZKO Návsí 
byl poskytnut grant (zvláštní dotační titul v rozpočtu) ve výši 63 tis. Kč na pořízení místních 
lidových horalských krojů. 
Ženský pěvecký sbor Melodia, působící při místní skupině PZKO v Návsí, v rámci projektu 
Melodia Beskyd z operačního programu INTERREG III A Česká republika - Polsko 
(strukturální fond ERDF) v rámci opatření Podpora iniciativ místních komunit 
(mikroprojekty) získal při celkovém rozpočtu 150 tis. Kč finanční pomoc z prostředků 
Evropské unie ve výši 112,5 tis. Kč. V rámci projektu se uskutečnily celkem 4 koncerty (dva 
v ČR a dva v Polsku) a byly vydány - dvojjazyčně - informační leták a brožura. 

NEJDEK  
V roce 2006 žádná společnost či organizace zabývající se menšinami o finanční prostředky 
nepožádala. 

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 
Město svojí finanční podporu vyjádřilo hlavně bezplatným pronájmem budovy bývalé 
mateřské školy občanskému sdružení Komunitní centrum Bez rozdílu. 
Dále město přispívá na činnost formou grantů např. Sdružení občanů německé národnosti. 

NOVÉ SEDLO 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
činnost 3 000 

Občanské sdružení Meta – romské integrační centrum 
Letní tábor pro romské děti 20 800 
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NÝDEK 
organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 

PZKO Jednorázová dotace na činnost 20 000 

ORLOVÁ 
Občanská sdružení a spolky mohla v roce 2006 žádat o poskytnutí neinvestiční dotace na akce 
z variabilních fondů kultury a dětí a mládeže. 

PÍSEK 
Obec finančně nepodporovala aktivity národnostních menšin. 

PRAHA 5 
Finanční podpora organizací a aktivit národnostních menšin byla v roce 2006 zejména v rámci 
jiných dotačních programů, poskytováním grantů, poskytováním minimálních cen za 
pronájem pro občanská sdružení a poskytnutí počítačů a vybavení. 

ROPICE 
Obec vychází vstříc požadavkům národnostní menšiny, a to zejména finanční podporou 
některých akcí. Dotační programy nebyly v naší obci doposud využívány. 

SKALNÁ  
Město přispívá Kulturnímu sdružení občanů německé národnosti (místní svaz Skalná) 
jednorázovým každoročním příspěvkem na činnost, který schvaluje Rada města. Nepravidelné 
akce město podporuje jednorázovým příspěvkem např. na pronájmy Společenského sálu apod. 
Uvedené finanční prostředky jsou uvolňovány ze schváleného rozpočtu města. 

STARÁ VES 
Obec v rozpočtu nevyčleňuje zvláštní prostředky pro dotování potřeb národnostní menšiny, 
neboť tato se jako menšina reálně neprojevuje. 

STONAVA  
Obec finančně podporuje aktivity národnostních menšin, hradí nájem sálu a místnosti, kde se 
konají zkoušky pěveckého sboru a rovněž zajišťuje nákup knih a časopisů v polském jazyce 
do knihovny. 
Na úhradu nájemného a aktivit národnostních menšin přispívá ročně částkou 15 tis. Kč a na 
nákup časopisů a knih do knihovny částkou 5 tis. Kč ročně. 

TĚRLICKO 
Každý rok obec rozděluje dotace na činnost zájmových organizací. Zájmové organizace 
podávají žádosti o dotace, v roce 2006 bylo na činnost rozděleno 20 tis. Kč, a to na divadlo, 
dětské radovánky, turnaj ve vybíjené, výstavu ručních prací, sportovní akce, výstavu ručních 
prací. 

TŘANOVICE  
Finančně v roce 2006 obec podpořila prostřednictvím svého programu činnost místní složky 
PZKO částkou 9 tis. Kč. 

TŘINEC 
Město Třinec každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu finanční příspěvky v oblasti 
zájmových aktivit v kultuře a sportu. V roce 2006 byla rozdělena částka 4 500 tis. Kč na 
podporu konkrétních projektů. Byly podpořeny tyto národnostně menšinové organizace: 
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organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Činnost tanečního souboru Oldrzychowice 20 000 
Dožínky na fojtství v Oldřichovicích 3 000 PZKO, MO Oldřichovice 
Činnost tanečního souboru Tyrka z Oldřichovice 5 000 

PZKO, MO Nebory Dzień Oszeldy 10 000 
PZKO, MO Kanada Pěvecký soubor Zgoda 10 000 
PZKO, Guty Doźynki Ślaskie – Slezské dožínky 3 000 
PZKO, MO Dolní Líštná Puchar lata – mezinárodní přebory XXX. jubilejní 5 000 
Skupina Matice školské při ZŠ s polským 
jazykem vyučovacím (Nádražní 10) 

Květnová laťka – Poprzecka majowa 
3 000 

Kulturní akce, taneční kroužek 10 000 
Asociace Řeckých obcí v ČR, ŘO Třinec 

Sportovní aktivity Řecké obce 5 000 
Den národnostních menšin 5 000 
Celoroční činnost dětského folklorního souboru 5 000 Regionálna obec Slovákov v Třinci  
Sportovní hry v rámci Euroregionu 5 000 
Činnost romské mládežnické hudební skupiny 1 500 

Občanské sdružení Láčo Láv 
Sportovní činnost romské komunity 5 000 

celkem 95 500 

VEJPRTY 
Bylo vybudováno komunitní centrum. Děti si zvykly pravidelně docházet, někdy i s rodiči, 
dále přicházejí i ostatní děti ze základních školy. Konaly se tady zajímavé besedy s lékaři, 
právníky, sociální pracovnicí, kteří zodpovídali na všechny dotazy přítomných. Město se 
podíleno na provozních nákladech centra. 

VENDRYNĚ 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
MS PZKO - Czytelnia Oprava střechy a výměna oken na kulturním domě 170 000 
MS PZKO - Zaolzie Dům PZKO - opravy 70 000 

VĚLOPOLÍ 
Obec finančně nepodporovala aktivity národnostních menšin, není zde žádná jejich organizace. 

VLČICE 
Obec organizace / aktivity národnostních menšin v roce 2006 finančně nepodporovala. 

STATUTÁRNÍ M ĚSTA 

BRNO 

Odbor sociální péče celkem z toho pro romské organizace 

národnostní menšiny 800 000 75 000 
prevence kriminality 880 000 880 000 
Odbor kultury 127 000 35 000 
Odbor mládeže, školství a kultury 175 000 44 000 

celkem 1 982 000 1 034 000 

Dotace byly poskytnuty organizacím menšin z rozpočtu města jak pro kulturní a zájmové 
aktivity, vydavatelskou činnost, na volnočasové aktivity pro neorganizované děti včetně 
romské mládeže, dovybavení dětského hřiště v parku na náměstí 28. října, na opravy v klubu 
PAVLAČ, tak i pro platbu provozu organizací (pronájmy místností, klubová schůzová 
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a vzdělávací činnost, setkání příslušníků menšin při oslavách státních svátků, pořádání 
přednášek, aktualizování webových stránek apod.).  
Lze konstatovat, že  činnost organizací národnostních menšin je v Brně velmi rozmanitá 
a slouží k prezentaci a propagaci jednotlivých národností např. i na různých festivalech 
konaných v České republice. 
Účinná spolupráce města Brna s romskou komunitou byla i v oblasti Projektu terénní práce 
v romské komunitě. V roce 2006 pracovaly na Magistrátu města Brna v této oblasti od 
1. dubna 2006, v Odboru sociální péče dvě pracovnice. Výše účelové dotace od Úřadu vlády 
České republiky – Kanceláře rady vlády pro záležitosti romské komunity byla 186 800,- Kč 
a podíl města Brna činil, dle projektu a stanovených podmínek, více než 30%. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
V roce 2006 byla zahájena realizace projektu SROP s celkovým rozpočtem 1 700 tis. Kč, 
který je přímo určen na podporu sociální práce s Romy. 

DĚČÍN 
V roce 2006 byl v rámci dotačního řízení odboru sociálních věcí a zdravotnictví podpořen 
projekt romského sdružení Indigo s názvem Materiálové zajištění nízkoprahového 
komunitního centra dětí a mládeže Kamarád, pětidenní pobyt dětí v přírodě, a to finanční 
dotací ve výši 30 tis. Kč. 

FRÝDEK-M ÍSTEK 

Fond prevence kriminality 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Charita Frýdek-Místek klub Nezbeda 30 000 
Společenství Romů na Moravě o.p.s.  30 000 

Statutární město Frýdek- Místek   

Volnočasové středisko Pramínek  170 000 

HAVÍŘOV 
Město se každoročně finančně podílí na projektech občanských i neziskových organizací, 
které se zabývají romskou problematikou (např. Armáda spásy, o.s. SP+D Kontakt, Slezská 
diakonie, atd.). Tyto organizace však pracují i v jiných oblastech. 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Armáda spásy Podpora volnočasových aktivit pro romské děti 30 000 
SP+D Kontakt Sociálně psychologický výcvik 30 000 
Asociace řeckých obcí v ČR, Řecká 
obec Havířov 

Oslavy státního svátku Řecké republiky 
 

5 000 

Setkání s kulturou 10 000 
Slezské dožínky 4 000 

Polský kulturně-osvětový svaz v ČR, 
Místní skupina PZKO v Havířově - 
Bludovicích Taneční soubor Blendowianie 

 
70 000 

Střední škola technických oborů, 
Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark 

Program vzájemných kontaktů a spolupráce mezi 
SŠTO, Lidická 1a/600, Havířov-Šumbark a Zespólem 
Szkół Nr 6 v Jastrzębie Zdrój 

15 000 

Punko Natalia  
Mezinárodní klavírní kursy, kursovné ZUŠ B. Martinů 
pro dceru Olgu Punko 

11 000 
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HRADEC KRÁLOVÉ 
Ze svého rozpočtu statutární město Hradce Králové v roce 2006 vyhlásilo dotační program na 
veřejně prospěšné projekty - finanční příspěvky na podporu aktivit v oblasti prevence 
kriminality. Na projekty napomáhající integraci národnostních menšin bylo rozděleno celkem 
2 785 600,-Kč. Je předpoklad, že v této grantové politice bude město pokračovat 
i v následujících letech. 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Komunitní centrum na Pražské a Okružní ulici v Hradci Králové 600 000 
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 500 000 Občanské sdružení Salinger 
Program preventivních aktivit Triangl 62 600 

Občanské sdružení 
PROSTOR PRO 

Klídek - Nízkoprahové centrum pro děti a mládež 400 000 

Občanské sdružení Adra Poradna pro oběti násilí a trestných činů 240 000 
Terénní programy 175 000 
„Kontaktní centrum Laxus 2006" 347 500 
„Ambulantní centrum Laxus 2006" 244 500 

Občanské sdružení Laxus 

„Drogové služby ve vězení Laxus 2006" 86 000 
Občanské sdružení Hledání „Bé plus a Adra proti násilí, nudě a sociální izolaci" 130 000 

celkem 2 785 600 

JIHLAVA  
Statutární město Jihlava vyhlašuje pravidelně grantové programy zaměřené do různých 
oblastí. Činilo tak i v roce 2006, kdy v rámci vyhlašovaných programů byly finančně 
podpořeny různé organizace, sdružení i jednotlivci, kteří se do příslušných programů přihlásili 
a splnili podmínky pro přidělení dotace. Konkrétní přehled však nebyl vypracován. 

KARLOVY VARY 
Město Karlovy Vary podporuje projekty, předkládané ROS, již několik let formou 
poskytování neinvestičních účelových dotací v rámci dotačního programu. 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Romské občanské 
sdružení Karlovy Vary 

Občanská poradna, Romské kulturní a informační centrum 
210 000 

KARVINÁ  
Odbor sociálně-právní ochrany dětí 
Odbor se ve městě zabývá romskou problematikou, získal v roce 2006 účelovou neinvestiční 
dotaci ve výši 273 508,- Kč na program Podpora terénní práce. Dotaci poskytl svým 
rozhodnutím č. 130/81/06 – KRP Úřad vlády ČR. Cílem dotace byla realizace terénní práce 
v sociálně vyloučených romských komunitách.  
Odbor sociálně-právní ochrany dětí, který dotaci realizoval, se spolupodílel na financování 
terénní práce ze svého rozpočtu částkou 72 588,50 Kč, což představuje 30% z celkové dotace.  
Finanční prostředky byly využity na činnost 4 terénních pracovníků, kteří ve městě pracovali 
na základě dohody o pracovní činnosti v období od 1. června 2006 do 31. prosince 2006. 
Dotace byla vyčerpána ve výši 241 851,- Kč. 

Odbor školství a kultury 
Podílí se na podpoře národnostních menšin formou poskytování dotací v rámci jednotlivých 
fondů statutárního města Karviná.  
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Dotace z Fondů statutárního města Karviné ve správě OŠK na zájmovou činnost národnostních menšin (rok 2006) 
Dotace z Fondu volného času dětí statutárního města Karviné - rok 2006  

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Práce na PC 3 000 
Turistický kroužek 2 000 
Aerobic 3 000 
Výtvarný kroužek 3 000 

Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy 

Gastronomický kroužek 4 500 
celkem 15 500 

Mikulášská nadílka 1 000 
Den dětí 1 000 Demokratická aliance Romů ČR 
Malý fotbalový turnaj 1 000 

celkem 3 000 
Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR Činnost turistického oddílu AZYMUT 3 300 

Folklorní kroužek 3 300 
Hudební kroužek (kapela) 3 300 
Můj domov - Zaolzie 3 300 
Výtvarný kroužek 3 300 
Redakční kroužek 3 300 
Ekologický kroužek 3 300 
Sportovní kroužek pro žáky ZŠ 3 300 
Florbalový kroužek pro žáky ZŠ 3 300 

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Szkola 
Podstawowa i Przedszkole Karviná -Fryštát, Dr. Olszaka 156 

Výtvarný kroužek 3 300 
celkem 29 700 

Dotace z Fondu primátora města Karviné - rok 2006 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Provozní náklady a údržba klubovny 15 000 

Místní skupina PZKO Karviná-Nové Město 
Sporovní akce pro děti a mládež  10 000 

Harcerstwo polskie v ČR 
Letní horolezecká výprava 
turistického oddílu-Kamčatka 2006 

20 000 

Polské Pěvecké sdružení PRZYJAśŇ Koszalin 20 000 

Dotace z Fondu kultury statutárního města Karviné - rok 2006 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Popularizace sborového zpěvu pěveckými soubory 
Kalina a Hejnal-Echo 

10 00 

Místní skupina PZKO Karviná-Fryštát Uspořádání výstavy, divadelního představení a 
koncertu pěveckého souboru k 30. výročí výstavby 
a zahájení činnosti Domu PZKO v Karviné-Fryštátě 

15 000 

celkem 25 000 
Máj nad Olší 2006 60 000 
Smíšený soubor DŜwięk a DŜwięczek 20 000 Místní skupina PZKO Karviná-Ráj 
Anenská pouť  10 000 

Místní skupina PZKO Karviná-Darkov "Darkovská jesień" 10 000 
celkem 100 000 

Sdružení Romů Severní Moravy 7. Karvinský Romský festival 2006 80 000 

Polské Pěvecké sdružení PRZYJAśŇ 
Aktivní činnost souboru PRZYJAśŇ propagující 
město Karviná 

25 000 

Svaz česko-polského přátelství Karviná "Bavíme se s Mikulášem" 3 000 
Obec Slovákov v Karviné Podpora činnosti - kulturní aktivity pro veřejnost 20 000 
Polský kulturně-osvětový svaz v ČR-Staré Město Kulturní akce pro občany a mládež 10 000 
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Pěvecko-hudební soubor PrzyjaŜń 
Popularizace sborového zpěvu a hudby na dobré 
umělecké úrovni 

25 000 

Řecká obec Karviná Menšinová politika Řecké obce Karviná 20 000 
Sdružení přátel polské knihy Výstava polské knihy a doprovodné akce 10 000 
celkový počet podpořených projektů - 36 celkový objem finančních prostředků na dotace 431 200 

KLADNO 
V roce 2006 žádná organizace příslušníků národnostních menšin nepožádala o finanční podporu.  

LIBEREC 
Město disponovalo v roce 2006 pěti fondy, z nichž mohou žadatelé získávat finanční dotace 
na realizaci svých aktivit. Jde o fond kulturní, sportovní, na podporu a rozvoj vzdělávání, 
ekofond a zdravotní a sociální fond. Subjekty činné v oblasti národnostních menšin žádosti do 
těchto fondů podávají zřídka.  
V roce 2006 byly ze Zdravotního a sociálního fondu SML podpořeny mimo jiné tyto projekty:  

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Liberecké romské sdružení Terénní sociální práce 6 000 
Romipen Děti, pojďte do školy! 19 000 
Gipsy Handicap Help 13 600 

Město v roce 1999 obdrželo státní účelovou dotaci v rámci Komplexního součinnostního 
programu prevence kriminality na místní úrovni pro projekt Romské komunitní centrum 
v Liberci (RKC). Tento projekt je realizován v samostatném objektu, na jeho realizaci se 
přímo podílejí dva zaměstnanci města - koordinátor pro RKC a asistentka pro RKC. 
Koordinátor pro RKC plní funkci romského poradce. Do tohoto centra je soustředěna většina 
aktivit realizovaných pro romskou komunitu a další národnostní menšiny, ty jsou plně 
hrazeny z rozpočtu města (v roce 2006: 1 249 745,85 Kč). Terénní práce byla podpořena 
státní dotací ve výši čerpání 381 675,- Kč, město uhradilo náklady ve výši 114 503,- Kč. 

MLADÁ BOLESLAV 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
činnost tanečního kroužku * 10 000 
nájem v nových prostorách 4 000 Čalavel Kham 
pokrytí ztráty z romské zábavy 4 400 

* grant vypsaný odborem školství, kultury, TV a zdravotnictví 

Jiná občanská sdružení národnostní menšiny Romů o dotaci nebo grant nežádala. O dotaci na 
činnost žádalo občanské sdružení Jekhetani Luma-Společný Svět (Kněžmost 70), které má 
pobočku v Havlíčkově ul. v Mladé Boleslavi (občanská poradna) - žádost nebyla 
zastupitelstvem města schválena. 

MOST 
V oblasti kulturní a sportovní, doporučovala komise Radě města poskytnutí finančních darů 
na kulturní tradice a sportovní aktivity. Komise doporučila Radě města přerozdělit z rozpočtu 
města na podporu činností romských sdružení a dalších organizací finanční prostředky dle 
schváleného rozpočtu a pravidel pro rok 2006 ve výši 100 000,- Kč. Organizace na základě 
podaných žádostí z těchto prostředků získaly: 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 

Dživas 
„Memoriál Emila Ciny“; Poděkování seniorům; Kulturní akce a vzdělávací 
výjezdy – ZOO 

19 000 

SRMM Doprava na festivaly a činnost v roce  2006 19 500 
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Komunitní 
centrum 
Chanov 

podpora projektu „Eliminace sociálního a společenského vyloučení Romů 
v Chánově -Sociální a komunitní práce v Chánově“; „Naše písně a 
tance“kulturní vystoupení-Den dětí 

 
19 900 

celkem 58 400 

V Klubu národnostních menšin byly realizovány projekty: 
- Phare 2003 RLZ opatření 2.1 dotace od MPSV Terénní sociální práce v ohrožených rodinách 

zahájený v XI/2005; doba trvání 10 měsíců; partnerem je Diakonie CČE - 839 000,- Kč. 
- Terénní práce 2006, financovaný ze státního rozpočtu ČR a schválený a přidělený 

prostřednictvím Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity; doba trvání I/2006 – 
XII/2006, dotace 245 457,- Kč a spoluúčast města 213 831,- Kč (46,56%). 

- MŠMT ČR – Romský klub pro děti ZŠ od IX/2005; doba trvání 21 měsíců; partnerem projektu 
je Sdružení Romů města Mostu 852 000,- Kč; podpora města 85 000,- Kč. 

OLOMOUC 
Město každoročně vypisuje granty na podporu činnosti nestátních neziskových organizací 
různých oblastí, není zvláštní dotační titul vyčleněn pouze pro národnostní menšiny. Akci 
Umíme se domluvit město finančně podpořilo 40 tis.Kč. 

OSTRAVA 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny Vydávání almanachu Ostravska prosvita 20 000 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích Dny maďarské kultury v Ostravě 2006 60 000 
Občanské sdružení Vzájemné soužití Dny romské kultury 2006 80 000 

Podpora organizacím pracujících s romskou menšinou byla ve výši 3 265 000,- Kč 

PLZEŇ 
Dotační politika statutárního města ve vztahu k národnostním menšinám je stanovena 
následovně: Posuzování a doporučování žádostí o poskytování dotace z rozpočtu města je 
výhradně v kompetenci jednotlivých komisí RMP - doporučené organizace jsou následně 
postoupeny ke schválení RMP a ZMP.76)  

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
SRNM PK Romale kajdžas, projekt terénní sociální práce 295 000 
ZŠ Podmostní ul. Cykloturistický a turisticko-branný kurs pro děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 
33 800 

SONŽ – pobočka Plzeň Zahájení provozu poradny v Plzni 300 000 
SRNM PK Romale kajdžas, projekt terénní sociální práce 171 000 
SONŹ – pobočka Plzeň Zefektivnění provozu poradny – zkvalitnění služeb 119 000 
TADY a TEĎ Očkování dobrovolníků proti hepatitidě typu B 54 000 
ULICE  Brožura HR a Den s Ulicí 55 000 
HUMR Cyklus lidskoprávních přednášek na Gymnáziu Plzeň se 

zaměřením na problematiku menšin 
10 000 

HUMR Vytvoření a tisk informačních letáků k památníku Zahrada vzpomínek 50 000 
Člověk v tísni Jeden svět 2007 v Plzni 90 000 

PŘEROV 
Město podporuje kulturní, sportovní, společenské aktivity, které směřují k integraci. Forma 

                                                 
76) Formuláře žádostí jsou ke stažení na Informačním serveru MMP na adrese: http://info.plzen-city.cz → 
Aktuálně → Co Vás zajímá → Granty a dotace. 
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poskytované podpory je buď prostřednictvím přímých dotací (Oblastní charita, KAPPA-
HELP, Armáda spásy) nebo formou Grantového programu města. V rámci projektů prevence 
kriminality jsou realizovány Magistrátem pobytové tábory, poznávací výlety, besídky. 
Projekty, které byly realizovány ve spolupráci s nestátním neziskovým sektorem nebo vzdělávacími 
institucemi jsou samozřejmě finančně podporovány (projekt Jiný pohled, koncert romského 
houslisty apod.) Město se významně spolupodílí na programu Podpora terénní práce. 

ÚSTÍ NAD LABEM 
Město má v rámci komunitního plánování vypracovaný systém přidělování finančních 
prostředků na zajišťování sociálních služeb. Žádosti o finanční prostředky musí být v souladu 
se schváleným Komunitním plánem péče města Ústí n.L., musí být předloženy do vyhlášeného 
termínu a zpracovány podle požadovaných a schválených pravidel. Poté jsou žádosti 
posouzeny ve struktuře řízení a koordinace sociálních služeb a popř. doporučeny k podpoře. 
V rámci hodnotícího procesu, pro předmětné období, byly podpořeny z rozpočtu města 
následující projekty: 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 

Charita Komunitní centrum Světluška 110 000 
Zachování činnosti nového vzdělávacího a kontaktního centra v Krásném Březně 60 000 

Jekhetane 
Udržení a zkvalitnění činnosti vzdělávacího centra v Mojžíři 50 000 

Romano jasnica Poradenská a informační centra na Ústecku 65 000 
Poradna pro 
integraci 

Sociální a právní poradenství pro azylanty a cizince dlouhodobě žijící v Ústí 
nad Labem a jeho spádovém území 

150 000 

celkem 435 000 
  

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Turnaj ve stolním tenise 5 600 
Soutěž v aerobiku 5 600 
Pěvecká soutěž 2 600 
Přehlídka tanečních souborů 5 600 
Turnaj v nohejbalu 4 400 

ZŠ Školní nám. 100 

UNESCO CUP 4 400 
celkem 28 200 

  

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Kulturní sdružení občanů 
ČR německé národnosti 

Celoroční činnost 
8 000 

KS Čarnica Mikulášské vystoupení 2 000 
Celoroční činnost - kopaná 18 150 

KS Jekhetane 
Rom-Fest 2006 10 000 

KS města Ústí nad Labem 13. ročník Festivalu romské kultury  15 000 
Představování kultur etnických komunit žijících v Ústí n. L. a okolí 15 000 

Poradna pro integraci 
Barevná planeta VII. 67 000 
Den duševního zdraví 2 000 
Odpoledne plné strašidel 3 000 SZŠ a PŠ Trmice 
Romský talent 2006 5 000 

Black and white Dlouhodobá činnost 12 261 
celkem 164 311 
úhrnem 627 511 

ZLÍN  
Statutární město Zlín podporuje nejrůznější prospěšné aktivity prostřednictvím svých fondů. 
Finanční prostředky jsou poskytovány přímo na konkrétní účel. V roce 2006 byla ze 
Sociálního fondu statutárního města Zlína poskytnuta dotace: 
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organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Charita Zlín Romský horizont 4 898 

 Z Kulturního fondu statutárního města Zlína: 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Výstavy Knížky o Romech a Výtvarné umění dětí 12 500 Sdružení dětí a mládeže Romů ČR 
Fotografická výstava o romských osadách v 70. letech 8 000 

KRAJE 

JIHOČESKÝ KRAJ 
Dotační program směrovaný k národnostním menšinám kraj nemá. Grantový program odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví zaměřený na sociální začleňování národnostních menšin, 
cizinců a azylantů využívají zejména romská a pro-romská občanská sdružení, která v rámci 
své činnosti realizují také projekty zaměřené na cílovou skupinu romských občanů.  
V roce 2006 byly z programu vyhlášeného ve dvou výzvách podpořeny: 
- 3 romská občanská sdružení v celkové výši 114 000,- Kč 
- 4 pro-romská občanská sdružení v celkové výši 156 000,- Kč  
V rámci AP PRK se do Grantového programu Podpora živé kultury, zaměřeného na podporu 
všech kulturních žánrů v roce 2006 nepřihlásila žádná organizace národnostně menšinová. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Kraj vyhlásil Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji na 
rok 2006 a z jeho rozpočtu byla vyčleněna pro výše uvedený program částka 2 500 tis. Kč. 

V roce 2006 bylo v rámci tohoto dotačního řízení podpořeno 24 projektů podaných 21 
občanskými sdruženími celkovou částkou 1 599 750,- Kč a byla schválena 1 mimořádná 
dotace ve výši 30 000,- Kč. Jednalo se o občanská sdružení, která působí v oblasti 
národnostních menšin a jsou zaměřena především na kulturní programy, vzdělávací 
programy, popř. volnočasové aktivity dětí a mládeže se sociálním znevýhodněním a touto 
cestou využily finanční dotaci.  

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Romské dny Hodonín 2006 302 750 Sdružení Romů a národnostních 

menšin v Hodoníně Vzdělávání dětí a činnost sdružení 100 000 
Bulharské kulturně osvětové sdružení 
v Brně 

Bulharská kultura na Moravě 75 000 

Obec Slovákov v Brne Slovenská kultura v Brně 40 000 

Společnost přátel již. Slovanů 
Kultura jižních Slovanů a vzájemné kulturní styky 
v roce 2006  

30 000 

Společenství Romů na Moravě Škola hrou 50 000 
Muzeum romské kultury Dětský muzejní klub 30 000 
ROMENSTUDIO Romenstudio Mikulov 120 000 
Romské centrum Hodonín Činnost romského centra 110 000 

Uchování bulharských lidových tradic a tanců 27 000 
Pirin 

Výuka bulharských lidových tanců a písní 30 000 
Národy Podyjí Festival národů Podyjí 25 000 
Národopisný spolek Pálava Zimní ošacení 50 000 
Ratolest Brno Volnočasové aktivity klubu Pavlač 35 000 

Miret 
Kulturní a volnočasové aktivity taneční skupiny M 
dance club  

30 000 

Sdružení pro Bulharsko Bulharská kultura v Jihomoravském kraji 2006 50 000 
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SOLIDAFRICA Den Afriky 40 000 

Nadační fond HELLENIKA 
HELLENIKA, zachování řeckého kulturního 
povědomí 

50 000 

Využití volného času a zájmové … 75 000 
Patnáct let s lidovou písní a tancem 50 000 Folklorní sdružení PÚČIK 
Žijeme v jednom městě 30 000 

Lyceum Řekyň v České republice Činnost Lycea Řekyň v České republice v roce 2006 90 000 

Židovská obec Brno 
Činnost Kulturního a vzdělávacího centra rabína 
Federa v roce 2006 

100 000 

Svaz Maďarů- Brno 
Uchování, rozvoj a prezentace kultury maďarské 
národnostní menšiny 

40 000 

 Romská kultura Paramisa 50 000 
Celkem 1 629 750 

V rámci Dotačního programu na činnost národnostních menšin na rok 2006 byly vyděleny 
další finanční částky, a to: 
- 300 tis. Kč na multietnické setkání národnostních menšin Návraty ke kořenům. 
- 374 200,- Kč na Program rozvoje škol a školských zařízení pro oblast multikultury na rok 

2006; v rámci tohoto regionálního programu se v oblasti multikultury zapojilo 
v jihomoravském regionu v roce 2006 celkem 8 škol a školských zařízení (ZŠ a MŠ JUDr. 
Josefa Mareše Znojmo, ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, ZŠ Rašovice, okres 
Vyškov, SOŠ a SOU informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23, Integrovaná SŠ Brno, 
Purkyňova 97, JUNIOR-Dům dětí a mládeže, Dornych 2 (s pracovištěm na Vranovské), 
LUŽÁNKY - Středisko volného času, Brno, Lidická 50, Pedagogicko-psychologická 
poradna Hodonín, Jilemnického 2, Hodonín. Projekty byly zaměřeny na specifické 
vzdělávací programy a na historii, tradici a současnost národností a etnik žijících v kraji. 

- 15 tis. Kč jako finanční dar jako nadační příspěvek na program Cesty k integraci (Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové). 

Uvedené aktivity a projevy příslušníků národnostních menšin tak kraj plně respektuje 
a podporuje, a tím vytváří podmínky nejen pro jejich činnost, ale i pro vzájemné kulturní 
obohacení a pochopení občanů v regionu.  

KARLOVARSKÝ KRAJ 
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu v rámci Zásad pro poskytování finančních prostředků 
na sociální služby v roce 2006 vyhlásil mimo jiné i dotační program financovaný krajem 
s názvem Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských 
komunitách, který byl zaměřen na podporu integrace příslušníků romské komunity a podporu 
sociální práce v romských komunitách. 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ 
Dotační programy kraje k národnostním menšinám nejsou oddělovány od ostatních. Žadatelé, 
kteří splní podmínky dotačního řízení, mohou žádat především na odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví (sociální služby), odboru školství (oblast vzdělávání) a odboru regionálního 
rozvoje, cestovního ruchu, kultury a volnočasových aktivit - oddělení kultury a památkové 
péče (kulturní akce) a oddělení volnočasových aktivit (volnočasové aktivity). 
Kraj ve svém dotačním řízení nediskriminuje žádnou menšinu, umožňuje žádat všem 
organizacím, které splní podmínky. Výsledky všech grantových řízení jsou k dispozici na 
internetových stránkách kraje. 
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LIBERECKÝ KRAJ 
Krajský úřad podporuje aktivity národnostních menšin prostřednictvím dotačního titulu – 
Grantový fond Libereckého kraje, Program č. 9 Projekty podporující aktivity národnostních 
menšin a etnických skupin. Tento grantový program má tyto priority: 
- podpora primární prevence v romských komunitách (např. Romská komunitní centra, 

přípravné třídy) 
- podpora aktivit národnostních menšin a etnických skupin  
- podpora aktivit směřujících k multikulturní výchově, výchově k toleranci a proti xenofobii 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
ROMIPEN o.s. Děti, pojďte do školy! 100 000 
Liberecké romské sdružení Terénní sociální práce v Libereckém kraji 300 000 
Město Česká Lípa Klubovna PARAMISA 200 000 
Řeckokatolická farnost u sv. Kříže v Liberci Rodina od vedle 2006 100 000 
Bez rozdílu o.s. Multifunkční komunitní centrum Bez rozdílu 100 000 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Usnesením zastupitelstva kraje č.9/810/1 ze dne 23. února 2006 bylo rozhodnuto o finanční 
podpoře dvanácti projektů předložených do dotačního Programu podpory aktivit příslušníků 
národnostních menšin na rok 2006, ve kterém bylo rozděleno celkem 1 000 000,- Kč. 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Galakoncert Takoví jsme 2006 85 000 

Kongres Poláků v CR, Český Těšín W. Przeczek a H. Jasiczek -dokumentární dílo 
dvou polských básníků 

55 000 

Matice slezská, Dolní Lomná XIV. Festival Na pomezí 83 730 
Obec Slovákov v Karvinej Podpora činnosti 51 000 
Místní skupina Polského kulturně 
osvětového svazu v ČR v Jablunkově 

Přehlídka dětských lidových muzik v rámci 1. 
dne festivalu Gorolski swieto 

100 000 

PZKO, Český Těšín Miyszani lowiec - II. ročník 57 000 
Společenství Romů na Moravě, Brno Podpora aktivit komunitního centra Rýmařov 100 000 

ARS MUSICA, Český Těšín 

Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby a 
divadelních forem na vysoké umělecké úrovni, 
jako alternativní možnosti kulturní seberealizace 
mládeže i dospělých ve volném čase 

75 000 

Regionálna obec Slovákov v Třinci Lidové tradice - spojnice národů 84 670 
Svaz Maďarů žijících v českých zemích, 
Ostrava 

 65 000 

Slezský německý svaz, Opava Mezinárodní festival kulturní tvorby německé 
menšiny 

84 600 

Společně-Jekhetane, Ostrava Amari gili-jekhetani čhib 60 000 
Statutární město Karviná (Městský dům 
kultury Karviná) 

Prolínání kultur aneb známe se navzájem? 99 000 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Olomoucký 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 20 000,- 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 v roce 2006 mohly ucházet o dotaci v rámci významných projektů kraje, 
o jejichž přidělení rozhoduje krajské zastupitelstvo, a to na stejné oblasti. V roce 2006 se 
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žádná organizace směřující aktivity k národnostním menšinám neucházela o dotaci v rámci 
významných projektů. V rámci příspěvků na činnost do 20 000,- Kč byly poskytnuty dotace: 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Amary Fajta  11 500 
Savore   20 000 
Společenství Romů na Moravě (Olomouc)  15 000 
Centrum politických aktivit Praha Romové Romům v Olomouckém kraji 19 500 
Roma Vidnava  20 000 
Ester Zálesí  20 000 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Komise předložila Radě kraje návrh na přijetí usnesení, které se týkalo Národního akčního plánu 
k Dekádě romské inkluze 2005 - 2015. V důvodové zprávě byl detailně popsán aktuální stav 
romských komunit na území kraje. Rada kraje přijala na svém zasedání dne 24. srpna 2005 usnesení 
R/40405, v němž projednala předloženou zprávu a doporučila obcím vytvářet podmínky pro 
využívání vládního programu Terénní sociální práce a postupovat v souladu s Národním akčním 
plánem o sociálním začleňování a Národním akčním plánem k Dekádě romské inkluze 2005-2015. 

PLZEŇSKÝ KRAJ 
V roce 2006 vyhlásil dotační program Program podpory sociální práce v sociálně 
vyloučených romských komunitách, v celkovém objemu finančních prostředků 400 tis. Kč 
(podpořeny 4 nestátní neziskové organizace), dále byl v rámci SROP, opatření 3.2 Podpora 
sociální integrace v Plzeňském kraji byl podpořen projekt LOCUS – podpora sociálního 
začleňování v Plzni a okolí, který se svými partnery realizuje Člověk v tísni – společnost při 
ČT, o. p. s., Regionální pobočka Plzeň. 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 
Jedním z pilířů podpory aktivit národnostních menšin je i grantové řízení Celoměstské 
programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy. 
Pro rok 2006 bylo vyhlášeno grantové řízení Celoměstské programy podpory aktivit 
národnostních menšin a integrujících se cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2006 
s následujícími programy (1. - 3. program byl určený pro občanská sdružení a organizace 
národnostních menšin zaměřené na uchování a rozvoj národnostní identity a na rozvoj 
komunikace a dialogu mezi národnostními minoritami a majoritou v hlavním městě Praze):  
- Programy zaměřené na prezentaci národnostně menšinových kultur v hl. m. Praze, na 

kulturní a společenskou činnost národnostních menšin.  
- Programy zaměřené na publikační činnost, související se vztahem národnostních menšin 

k hl. m. Praze. 
- Programy zaměřené na propagační a osvětovou činnost související se vztahem 

národnostních menšin k hl. m. Praze. 
- Programy zaměřené na propagační a osvětovou činnost související se vztahem k integraci 

cizinců v hl. m. Praze. 
Důležitou součástí výše uvedeného grantového řízení je podpora publikačních aktivit 
národnostních menšin, kterým se Praha snaží národnosti motivovat k tomu, aby své publikace 
vydávaly ve svých jazycích a pokud možno v češtině a jazyku dané národnosti.  
Občanská sdružení národnostních menšin současně získala finanční podporu prostřednictvím 
grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v případě velkých festivalů - Světového 
romského festivalu KHAMORO a Mezinárodního folklorního festivalu Praha srdce národů. 
Současně byly podpořeny některé projekty romských občanských sdružení prostřednictvím 
grantového řízení v oblasti prevence kriminality, sociální a školství v rámci vyhlášených 
programů hl. m. Prahy v rámci uvedených oblastí. 
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Ve spolupráci s Poradním sborem romských poradců městských částí pořádalo hl. m. Praha 
Přehlídku dětských romských souborů. 
Již tradiční je spolupráce hl. m. Prahy s MČ Praha 9 na multikulturním festivalu Etnofest 9, 
kde je představena kultura různých etnik. 
 

Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin a integrujících se cizinců na území Prahy pro rok 2006 
1 - prezentace národnostně menšinových kultur v hl. m. Praze, kulturní a společenská činnost národnostních menšin  
menšina organizace název projektu / anotace dotace (Kč) 

Bulharská kulturně osvětová 
organizace - regionální klub v 
Praze 

MFF Praha srdce národů 2006-zabezpečení účasti 
reprezentantů bulharské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, režijní náklady 
(pronájmy, technické služby, jiné). 30 000 

Bulharská kulturně osvětová 
organizace sv. Cyrila a 
Metoděje v Praze 

Integrace a porozumění-besedy, promítání filmů, 
výstavy, koncerty, scénky, psané slovo atd. Náklady na 
pronájem sálů, zajištění techniky (osvětlení, zvuk), 
dekorace, kostýmy, pozvánky, plakáty, honoráře 
účinkujících, instalace a zajištění výstav i její likvidace. 20 000 

Bu
lh
ař
i 

Vazraždane 

Dny bulharské kultury - koncerty, přednášky, výstavy. 
Náklady na pronájem sálů, provoz, technické služby 
(poštovné, propagace, telefonické služby, xerox, 
kancelářské potřeby, dokumentace), zajištění účinkujících - 
doprava a stravování mimopražských účinkujících. 50 000 

Spolek Iglice 

Jazykově-vzdělávací programy pro děti v maďarském 
jazyce a představení pro většinovou společnost - hravá 
výuka jazyka, divadelní představení pro děti, letní tábor. 
Náklady na materiální náklady (knihy, CD a videokazety, 
rozšíření knihovny, výtvarný materiál), osobní náklady, 
služby (pronájem divadla a sálu, tisk pozvánek). 20 000 
Dny maďarské kultury 2006 - společenská akce. Náklady 
na pozvánky, výstavu (katalog, kurátor, přeprava obrazů), 
přednášku k 50. Výročí revoluce 1956 a Humor v 
maďarském jazyce (honorář, ubytování, doprava, strava), 
koncert ke 125. Výročí narození Bély Bartóka (honorář, 
ubytování, doprava, strava), koncert Jánoše Koósa 
(honorář, ubytování, doprava, strava), poštovné, telefony. 37 000 
Klubová setkání - společenské akce (klubové večery). 
Náklady na pronájem prostor, poštovné, telefonické 
služby, kancelářské potřeby na přípravu pozvánek. 20 000 

M
aď

ař
i 

Svaz Maďarů žijících v 
českých zemích 

MFF Praha srdce národů 2006-zabezpečení účasti 
reprezentantů maďarské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, propagaci, režijní 
náklady (pronájmy, technické služby, jiné). 30 000 

N
ěm

ci
 

Kulturní sdružení občanů 
německé národnosti ČR 

Zajištění pravidelného setkávání členů ZO Praha za 
účelem udržování a dalšího rozvoje jejich kulturních 
aktivit - organizace společenských a kulturních akcí 
souvisejících s německou kulturou v Praze. Náklady na 
pronájem společenských prostor, honoráře 
přednášejícím, poštovné, rozmnožování a rozesílání 
pozvánek, vstupné a průvodce při návštěvách kulturních 
památek vztahujících se k něm. kultuře. 40 000 

Po
lá
ci
 

Klub Polski v Pradze 

MFF Praha srdce národů 2006-zabezpečení účasti 
reprezentantů polské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, režijní náklady 
(pronájmy, technické služby, jiné). 30 000 
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Athinganoi 

Oslava Mezinárodního dne Romů 2006 - kulturně-
společenské aktivity. Náklady na kancelářské potřeby, 
pronájem prostor, pronájem infostanu, panelů a stolů, 
cestovné pro kapely, příprava a výroba upomínkového 
předmětu MDR, poštovné, telefonické služby, internet, 
občerstvení pro účinkující, přípravu romských jídel. 50 000 

Cikne Čhave 

Romský talent - 2. ročník soutěže romských dětských 
talentů. Náklady na pronájem prostor, zvuk, hudební 
doprovod, občerstvení, ceny pro vítěze, propagaci, 
diplomy, organizátory, pořadatelskou činnost, 
moderátory, ubytování, stravu, dopravu. 60 000 

Lačhe Roma 

Činnost tanečního a hudebního romského tělesa - 
nácvik a veřejná vystoupení. Náklady na kostýmy pro 
tanečníky, pronájem prostor pro nácvik, opravy a 
doplnění hudebních nástrojů, letní soustředění souboru. 40 000 

Náš svět 

Činnost dětského uměleckého souboru Náš svět - 
zajištění výuky, nácviku a vystoupení souboru. Náklady 
na opravy a ušití kostýmů, pronájem prostor, 
občerstvení na vystoupení, propagační materiál a 
pozvánky, výtvarné potřeby na dekorace a výrobu kulis, 
nákup fotomateriálu a zhotovení fotografií. 20 000 

R-Mosty 

Klub dětí a mládeže v romském komunitním centru - 
pravidelná činnost s cílovou skupinou. Náklady na 
služby - pronájem prostor, telekomunikace, právní a 
ekonomické služby, pojištění kluboven a kanceláří, 
materiál - vybavení kluboven, výtvarné potřeby, hudební 
nástroje a nosiče, stolní a sportovní hry, publikace a 
vzdělávací pomůcky, honoráře lektorům, cestovné, 
vstupné do kulturních zařízení, občerstvení na 
společenských a kulturních akcích. 50 000 

Romano dives 

Prezentace a rozvoj romské kultury, osvětová a 
poradenská služba, vzdělávací činnost. Náklady na 
pronájem, služby, materiálové náklady na akce, propagaci, 
poznávací akce (doprava, zajištění akce), poradenská 
činnost, propagaci romské kultury a historie Romů. 20 000 

Romodrom 

Výstava fotografií Kudy také vedou cesty Romů 2006 - 
výstava a vernisáž výstavy fotografií zobrazující život 
Romů v Praze, poukazuje na aktuální sociální problémy 
Romů. Náklady na propagaci, grafické služby, hudební 
produkce, fotografický materiál a služby, občerstvení, 
prezentační panely. 20 000 

Rom Praha 

MFF Praha srdce národů 2006-zabezpečení účasti 
reprezentantů romské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, propagaci, režijní 
náklady (pronájmy, technické služby, jiné). 30 000 

R
om

ov
é 

Romské křesťansko-
vzdělávací sdružení Matice 
romská 

Činnost a funkčnost kanceláře Matice romské - celoroční 
aktivity. Náklady na činnost kanceláře - telefonické služby, 
kancelářské potřeby, kopírování, poštovné, zajištění 
křesťanské konference CCIT, kulturních besídek, diskoték 
pro děti a rodiče, odměnu organizátorům, zajištění 
vánoční besídky, romské mše za doprovodu hudby, 
návštěva ZOO s dopravou parníkem a občerstvením, 
doprava a občerstvení na zájezd na Sv. horu u Příbrami, 
návštěva Sv. kopečku u Olomouce. 40 000 
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MFF Praha srdce národů 2006 - zajištění účasti 
romského souboru z Bardejova. Náklady na 
autobusovou dopravu z Bardejova, ubytování, stravu. 30 000 

Romské křesťansko-
vzdělávací sdružení Matice 
romská 

Výstava fotografií Romové a církev - výstava fotografií v 
Centru pečovatelské činnosti Řepy. Náklady na 
pronájem místností, kurátora, nákup fotomateriálu, 
vyvolání a zvětšení fotografií, vernisáž, odměnu 
vedoucímu projektu a organizátorovi výstavy, zajištění 
romské cimbálové muziky. 30 000 

Slovo 21 

Khamoro 2006 - výstava věnovaná Mileně 
Hübschmannové - autorská čtení romské literatury a 
fotografická výstava Portréty romských hudebníků. 
Náklady na pronájem prostor, instalaci a reinstalaci 
výstavy, výrobu fotografií, rámování, vernisáž, dopravu 
exponátů, návrh a tisk pozvánek, výběr exponátů, 
cestovné a ubytování autorů romské literatury, výběr 
fotografií, telefonické služby a internet, asistence. 70 000 

R
om

ov
é 

Velká Ohrada 

Podpora kulturních a společenských aktivit - zajištění 
celoroční činnosti volnočasových aktivit dětí a mládeže. 
Náklady na seminář o vzájemném soužití národnostních 
menšin (OON), dopravu a vstupné na výlety po hradech a 
zámcích, klubová činnost (OON-vedení kroužků, 
přednášková činnost), spotřební materiál (výtvarné a 
sportovní potřeby, kancelářské potřeby, telefonické služby, 
poštovné, pronájem prostor (semináře a klubová činnost). 80 000 

R
us

ín
i 

Společnost přátel 
Podkarpatské Rusi 

MFF Praha srdce národů 2006 - zajištění vystoupení 
rusínského folklorního souboru Skejušan. Náklady na 
pronájem prostor, propagaci, pozvánky. 30 000 
MFF Praha srdce národů 2006-zabezpečení účasti 
reprezentantů ruské tradiční kultury.Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, režijní náklady 
(pronájmy, technické služby, jiné). 30 000 
Slavnostní galakoncert Bravo opera IV. Náklady na 
pronájem prostor, notový materiál a autorská práva, 
propagaci, výrobu plakátů, pozvánek a programů, dopravu, 
výrobu scény, půjčení rekvizit, fotografické a filmové práce, 
poštovné, telefonické služby, kancelářské potřeby. 70 000 
Hudebně-literární setkání básníků a umělců Vltava - 
výstava. Náklady na pronájem prostor, pronájem 
zařízení, nástrojů, výroba programů, plakátů, pozvánek, 
poštovné, telefonické služby, kancelářské potřeby. 30 000 

R
us

ov
é 

Sdružení krajanů a přátel 
Ruské tradice v ČR 

Výstava a fórum výtvarných umělců: Zlatá-červená, 
Česko-Rusko. Náklady na pronájem prostor, přípravu 
vystavovaných děl (rámování), výroba programů, 
plakátů a pozvánek, poštovné telefonické služby, ostatní 
kancelářské potřeby. 40 000 
Kulturní, společenská a osvětová činnost - společenské 
večery při příležitosti oslav státních svátků Řecka. Náklady 
na pronájem prostor, ozvučení, poštovné, pozvánky. 50 000 

Ř
ek

ov
é 

Řecká obec Praha Pěvecký a taneční soubor Akropolis - vystoupení na 
MFF Praha srdce národů a jiných společenských akcích. 
Náklady na hudební doprovod na MFF Praha srdce 
národů 2006 (ubytování, doprava, stravné), přepravu, 
čištění, údržbu a pořízení krojů, pronájem zkušebny. 30 000 
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Prezentace výsledků činnosti FS Šarvanci - příprava a 
realizace vystoupení s účastí souboru. Náklady na 
pronájem prostor (divadla), tisk plakátů a propagace 
vystoupení, doprava a ubytování hostujícího 
partnerského souboru ze SR, honoráře. 20 000 

Folklorní soubor Šarvanci 

Podpora celoroční činnosti FS Šarvanci - nácvik tanečního, 
hudebního i pěveckého souboru. Náklady na pronájem na 
nácvik tanečního, pěveckého a hudebního souboru. 20 000 

Klub slovenské kultury 

MFF Praha srdce národů 2006-zabezpečení účasti 
reprezentantů slovenské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, režijní náklady 
(pronájmy, technické služby, jiné). 30 000 
Slovenské večery-klubová činnost. Náklady na 
pronájem, odměny účinkujícím, hudbu, cestovné, 
pozvánky, dopisy, poštovné, telefonické služby, 
kancelářské potřeby. 20 000 
Slovenský majáles - společensko-kulturní večer. 
Náklady na pronájem prostor, šatnu, výzdobu, hudbu, 
cestovné, honorář účinkujícím, pozvánky, poštovné, 
dopisy, telefonické služby, kancelářské potřeby. 15 000 
Vianoce po slovensky - tradice a zvyky slovenských 
Vánoc - společensko-kulturní večer. Náklady na 
pronájem prostor, pozvánky, dopisy, poštovné, 
telefonické služby, kancelářské potřeby, honorář 
účinkujícím, vystoupení slovenských folkloristů, šatna a 
pořadatelská služba, konferenciér. 25 000 

Obec Slovákov v Prahe 

Slovensko-ukrajinský večer - společensko-kulturní 
večer. Náklady na pronájem prostor, pozvánky, dopisy, 
poštovné, telefonické služby, kancelářské potřeby, 
honorář účinkujícím, šatnu. 10 000 
Limbora v roce 2006 - podpora činnosti souboru. 
Náklady na materiál (DHM), vybavení, kancelářské 
potřeby, stojany, regály, nájemné skladu, kanceláří a 
zkušebny, poštovné, telefonické služby, cestovné, 
propagaci, energie, pronájem tělocvičny. 70 000 

Slovenské folklorní sdružení 
Limbora 

Tradiční programy - tradiční koncerty v divadle. Náklady 
na pronájem prostor, ubytování a stravování 
účinkujících, moderátor, technika, doprava. 30 000 
10 rokov Slovensko-českého klubu-slavnostní program k 
10. výročí založení klubu. Náklady na pronájem sálu, 
honoráře, ozvučení, osvětlení, technické služby, 
telefonické služby, dopravu, ubytování, výrobu pozvánek 
a plakátů, poštovné, propagaci, catering. 30 000 

Slovensko-český klub 
Klubové večery slovenských Dotykov-cyklus besed a 
výstav. Náklady na pronájem prostor, honoráře, 
ozvučení, technické služby, instalaci, telefonické služby, 
dopravu, ubytování, výrobu pozvánek a plakátů, 
poštovné, propagaci. 30 000 

Sl
ov

ác
i 

Slovenský literární klub 

Praha-dielňa slovenských spisovateľov - komplexní 
program. Náklady na pronájem sálu, hudební doprovod, 
ozvučení, technické služby, telefonické služby, honoráře, 
tisk publikací, pozvánek a plakátů, poštovné, publikování 
na internetu, web-design, editoring, propagace. 40 000 
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Sbor sv. Vladimíra - koncertní činnost. Náklady na 
pronájem prostor, propagaci - letáky, plakáty, bulletin, 
kulturní přehled, notová dokumentace, archivní 
záznamy-audio, video, foto, skenování, poštovné, 
drobné hudební nástroje, přídavné zařízení, cestovné-
mimopražští sboristé, oprava kostýmů. 30 000 

Sdružení Ukrajinců a 
příznivců Ukrajiny Ukrajinská kultura-uctění památky básníka Tarase Ševčenka 

v Praze-koncertní vystoupení, přednáška s recitací, 
vystoupení sólistů ND. Náklady na pronájem prostor, 
propagaci - letáky, plakáty, bulletin, kulturní přehled, notová 
dokumentace, archivní záznamy-audio, video, foto, 
skenování, poštovné, odměny sólistům a přednášejícím, 
cestovné-mimopražští sólisté, výzdoba, květiny. 15 000 

Sdružení Ukrajinek v ČR 
Taras Ševčenko - koncert. Náklady na pronájem prostor 
a techniky, ubytování, stravování, honoráře, dopravu, 
konzulární poplatky, pohoštění, propagaci, realizaci. 10 000 
MFF Praha srdce národů 2006-zabezpečení účasti 
reprezentantů ukrajinské tradiční kultury. Náklady na 
ubytování, stravování, dopravu, režijní náklady 
(pronájmy, technické služby, jiné). 30 000 
Činnost ukrajinské vokálně-instrumentální skupiny 
IGNIS - celoroční zajišťování provozu a vystupování 
skupiny na území Prahy i celé ČR. Náklady na pronájem 
zkušebny, opravu nástrojů a krojů, propagaci. 30 000 

U
kr
aj
in
ci
 

Ukrajinská iniciativa v ČR 

Koncert a přednáška u příležitosti 150. výročí narození 
Ivana Franka - koncert, přednáška věnované paměti 
slavisty, ukrajinisty a spisovatele Ivana Franka. Náklady na 
pronájem prostor, poštovné, propagaci, pozvánky, výzdobu 
sálu, honoráře, ubytování zahraničních účastníků. 30 000 

Ži
dé

 

Bejt Simcha 

Neznámá hudba pražských synagog (2.ročník)-koncerty, 
hudební divadlo, doprovodné přednášky s hudebními 
ukázkami. Náklady na pronájem prostor, propagaci, tisk, 
distribuci, technické služby (poštovné, xerox, telefonické 
služby), fotodokumentace, katalog akcí, dopravu 
účinkujících. 45 000 

Sl
ov

ác
i 

Černá labuť - Česko-
Slovenská scéna 

Labutí coctail-pravidelné pořady typu klubových 
neformálních setkávání (hudebně-poetické tematicky 
zaměřené večery). Náklady na realizační tým, honoráře 
účinkujícím, výkony spojů, energie, technický personál, 
autorská práva k uvedení, drobná technická vybavení, 
propagaci a tisk programů. 50 000 

Celkem: 1 677 000 

Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin a integrujících se cizinců na území Prahy pro rok 2006 
2 - publikační činnost související se vztahem národnostních menšin k hl. m. Praze 

menšina organizace název projektu / anotace dotace (Kč) 
Bulharská sedjanka a její následovníci v českých zemích - 
vydání knihy. Náklady na kalkulaci publikace, fotografická 
příloha, papír, vytištění, knihařské zpracování - vazba. 60 000 

Bu
lh
ař
i Bulharská kulturně-osvětová 

organizace - regionální klub v 
Praze Když se okénka otvírají - autorka Ela Mandažieva - vydání 

knihy. Náklady na kalkulaci publikace, fotografická příloha, 
papír, vytištění, knihařské zpracování - vazba. 40 000 
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Athinganoi 
Romipen - literaturou k moderní identitě - vydání 
publikace. Náklady na tisk včetně přípravy, zajištění 
distribuce a poštovné, grafická úprava obálky, korektura. 50 000 

Romano džaniben 

Vydání sborníku Romano džaniben - příprava, výtisk a 
distribuce sborníku. Náklady na pronájem kanceláře, 
spotřební materiál - kancelářské zboží, internet, kopie, 
spoje, poštovné, publikace sazba, tisk, externí účetnictví. 80 000 

Rom Praha 
Miroslav Dědič - Květušínská poema - vydání publikace. 
Náklady na redakční a administrativní práce, služby (náklady 
na prezentaci), tisk knihy, besedy v pražských školách. 70 000 

R
om

ov
é 

Romské křesťansko-
vzdělávací sdružení Matice 
romská 

Naše cesta za světlem - vydání publikace. Náklady na 
překlady, ilustrace, redakce a předtisková příprava, tisk, 
dopravní náklady a prezentaci knihy. 70 000 

R
us

ov
é 

Sdružení krajanů a přátel 
Ruské tradice v ČR  

Výstavba pravoslavných chrámů v Čechách a na 
Moravě a Andrej Kolomackij. Vydání knihy. Náklady na 
přípravu publikace - xerox, papír, ostatní kancelářské 
potřeby, foto a grafické materiály, poštovné, telefonické 
služby, ostatní drobné výdaje, náklady na tisk - grafické 
zpracování a příprava DTP, tiskárna. 50 000 

Asociace Etnica 
Dokumentace etnické kultury - sborník, audio a videonosič. 
Náklady na výstavu fotografií, dokumentaci, 
fotodokumentaci, videodokumentaci, sborník, audio, bulletin. 30 000 

Slovenské folklorní sdružení 
Limbora 

Limbora zpívá - vydání sborníku písní slovenské 
národnosti v Praze. Náklady na přípravu textů, úpravy 
pro tisk, tisk, vazbu, vydání. 30 000 

Spolok priatel'ov slovenského 
divadla v ČR 

Vydání knihy Ľubomír Feldek v Praze - vydání pamětí k 
sedmdesátinám autora. Náklady na tisk, vazbu, papír, 
ostatní knihařské práce, grafickou úpravu, cover, zrcadla, 
honorář autorovi, fotografie, redaktora, distribuci, poštovné, 
režii (telefonické služby, kopírování), propagace. 60 000 

Sl
ov

ác
i 

Spolok priatel'ov slovenského 
divadla v ČR 

České a židovské děti za 2. světové války - přípravné 
práce k vydání interaktivního vzdělávacího materiálu pro 
žáky a studenty pražských škol a příslušníky slovenské 
menšiny a židovské komunity. Náklady na nákup VHS, 
DVD, CD, fotodokumentaci, telekomunikační poplatky, 
produkční a organizační zajištění besed a prezentaci na 
školách v Praze, grafické práce, odborné práce s 
internetem, přípravu tisku, zpracování literární soutěže, 
přípravu organizace semináře pro pedagogy pražských 
škol. 40 000 

Celkem: 580 000  

Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin a integrujících se cizinců na území Prahy pro rok 2006 
3 - propagační a osvětová činnost související se vztahem národnostních menšin k Praze 
menšina organizace název projektu / anotace dotace (Kč) 

Bu
lh
ař
i 

Vazraždane 

Klub Vazraždane-přednášky, semináře a klubová 
setkání. Náklady na pronájem prostor, technické služby 
(poštovné, propagace, telefonické služby, xerox, 
kancelářské potřeby, dokumentace), zajištění 
účinkujících - doprava, stravování mimopražských 
účastníků. 20 000 
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M
aď

ař
i 

Svaz Maďarů žijících v 
českých zemích 

Výuka maďarských lidových tanců v Praze 2006 - 
víkendové soustředění v lidových tancích. Náklady na 
honorář pro učitele, zpáteční cestovné učitelům z 
Transylvánie a Slovenska, ubytování učitelů. 15 000 

Náš svět 

Projekt integrace a volnočasové aktivity dětí a mládeže, 
vzdělávání - zajištění celoroční činnosti sdružení. 
Náklady na odměny lektorům, doučování, výdaje na PC 
kurs, vybavení kroužků (recitační, taneční, výtvarný), 
poplatky za vstupy, dopravu, občerstvení, pobyt dětí na 
letním táboře, ubytování.  15 000 

R-Mosty 

Odborné semináře Světového romského festivalu Khamoro 
2006. Náklady na pronájem prostor, tlumočnickou techniku, 
tlumočníka, pronájem promítací techniky, informační a 
propagační materiály, honoráře přednášejícím (ČR i 
zahraničí), odbornou skupinu (příprava a realizace 
odborných seminářů), dopravu (ČR i zahraničí), 
moderátory, foto a video dokumentace, ubytování, stravné 
pro přednášející, kancelářské potřeby, telefonické a faxové 
služby a internet, poštovné, pojištění, dopravu po Praze, 
občerstvení, ostatní drobné náklady. 70 000 

R
om

ov
é 

Romea 

Romano vod'i do pražských škol - pražská příloha a 
Romský informační servis - prezentace informací na 
webových stránkách a distribuce Romano vod'i. Náklady 
na služby, materiál, osobní náklady. 60 000 

Obščestvo Rusínů 
Celoroční činnost Obščestva - pravidelná setkávání členů. 
Náklady na pronájem prostor, zajištění občerstvení, 
poštovné a kancelářské potřeby, odměnu účinkujícím. 20 000 
Karpatoruské dřevěné kostelíky - výstava fotografií a 
obrazů. Náklady na pronájem sálu, instalaci výstavy, 
výrobu zvětšenin, propagaci výstavy, pozvánky, katalog, 
vernisáž, přednášky. 15 000 

R
us

ín
i 

Společnost přátel 
Podkarpatské Rusi 

Činnost rusínské sekce při Společnosti přátel Podkarpatské 
Rusi - propagační, osvětová a přednášková činnost, 
vytváření kontaktů mezi občany ČR a občany rusínské 
národnosti. Náklady na pronájem prostor, aktivity klubu - 
odborné přednášky k životním potřebám a kulturního 
obsahu, propagace v tisku, pozvánky. 30 000 

Ře
ko
vé
 

Řecká obec v Praha 
Přednášky a semináře, bezplatná výuka řeckého jazyka. 
Náklady na pronájem prostor, materiál pro výuku jazyka 
(učebnice, fotokopie). 20 000 

Sdružení Ukrajinců a 
příznivců Ukrajiny 

Ukrajina známá a neznámá - výstava fotografií 
především z oblasti Zakarpatské Ukrajiny a přednáška o 
působení ukrajinského gymnázia v předválečné ČR. 
Náklady na pronájem prostor, fotografický materiál, 
poštovné, propagaci-letáky, plakáty, odměna fotografovi 
a přednášejícímu, instalace, převoz a likvidace výstavy. 20 000 

Sdružení Ukrajinek v ČR 

Olena Teliha - významná básnířka a publicistka - přednáškový 
večer . Náklady na pronájem sálu, techniky, ubytování a 
stravování účastníků ze zahraničí, honoráře, doprava, 
konzulární poplatky, pohoštění, propagace, realizace. 10 000 

U
kr
aj
in
ci
 

Ukrajinská iniciativa v ČR 

Podpora činnosti klubu dětí a mládeže UIČR - celoroční 
zajištění provozu klubu. Náklady na telefonické a faxové 
služby, poštovné, nájemné, honoráře, drobný hmotný 
majetek. 20 000 
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Ži
dé

 
Hidden Child Praha 

Kontrasty-promítání dokumentu s besedou v pražských 
školách zapojených do projektu Zmizelí sousedé. Náklady 
na informační brožuru, letáky k dokumentu, výrobu kopií 
dokumentu na VHS a DVD, cestovné, služby (technika, 
zvukař), koordinátora. 20 000 

Celkem: 335 000 

Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin a integrujících se cizinců na území Prahy pro rok 2006 
4 - propagační a osvětová činnost související se vztahem k integraci cizinců v Praze 

organizace název projektu / anotace dotace (Kč) 
Česko - náš nový domov - vydání knihy. Náklady na lidské zdroje - 
autorské honoráře, honorář za redaktora, korekturu, ilustrátora, 
fotografa, grafika, koordinátora projektu, provozní náklady - výtisk 
knihy, režijní náklady na distribuci - telefonické služby, poštovné, 
internet, kancelářské potřeby. 50 000 

Asociace uprchlíků v ČR KultIn-přednášky o české historii, literatuře, umění, demografii a 
zeměpisu. Náklady na lidské zdroje (příprava komplexního 
programu, odmeny lektorům, koordinátor projektu), režijní náklady 
(pronájem prostor, příprava občerstvení, tisk letáků a propagačního 
materiálu, telefonické služby, poštovné, internet, kancelářské 
potřeby, zapůjčení technického zařízení, zajištění literatury). 50 000 

Humanitas Afrika 

Vzdělávací aktivity Afrického informačního centra s knihovnou-
workshopy, semináře, vzdělávací akce, výstavy. Náklady neinvestiční, 
na nájem, propagaci, telefon+internet, materiál pro dílny, výtvarné 
potřeby, suroviny pro ochutnávky afrických pokrmů, plastik. nádobí, 
tisk fotografií, kancelářské potřeby, kopírování nebo tisk programu, 
klipy na obrazovou výzdobu. 100 000 

Informační centrum Kavkaz-
východní Evropa 

Vydání přílohy časopisu ORER věnované Praze a její 
mnohonárodní kultuře. Náklady na tisk, grafickou práci, překlad, 
novinářské práce, redaktorské práce, korekturu. 40 000 

Klub Bambus 
Tradiční předvánoční setkání dětí různých národností - večer s 
kulturním a společenským programem. Náklady na pronájem 
prostor, příprava a tisk pozvánek, poštovné, honoráře pro účinkující. 15 000 

Organizace pro rozvoj a 
pomoc Africe 

ORPA NEWS - informační a kulturně-společenský bulletin africké 
komunity. Náklady na honoráře přispěvovatelů, překlady, honorář 
editorovi, grafickou úpravu, tisk, distribuci, zpracování na internet. 30 000 

Osvětový spolek Skaryna  

Tradiční běloruské Vánoce - společenský večer s kulturním a uměleckým 
programem, ochutnávkou tradičních běloruských jídel. Náklady na 
pronájem prostor, občerstvení, cestovné pro zahraniční hosty, pozvánky, 
poštovné, hudební produkce, foto a video dokumentace. 14 000 

Sdružení beninských občanů 
v ČR 

Afrika-naše kořeny - divadelní představení spojené s dílnou. 
Náklady na pronájem prostor, výpravu, kostýmy, propagaci. 60 000 

Slovo 21 

Rodina od vedle-setkání rodin cizinců a českých u společného 
oběda, monitorování a analýza aktuální situace v oblasti integrace 
cizinců, databáze, medializace. Náklady na koordinátora projektu, 
experta, asistenta, vytvoření databáze, mediální kampaň, informační 
a propagační materiál, foto a video dokumentaci, příspěvky na oběd 
rodin, telefonické služby a internet, poštovné, ostatní drobné 
náklady (údržba, kopírování), pronájem prostor, zpracování analýz. 80 000 

Společnost česko-arabská 

Poznáváme arabský svět ve městě Praze-přednášky, besedy, 
výtvarné dílny, výtvarná soutěž. Náklady na zajištění přednášek, 
pomůcky na přednášky, pronájem prostor, výtvarný materiál, 
telefonické služby a poštovné, výrobu propagačního materiálu, 
fotodokumentaci, cestovné pro mimopražské odborníky. 30 000 
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Svaz ruskojazyčných 
spisovatelů v ČR 

Činnost Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR. Náklady na 
zajišťování schůzek členů svazu-pronájem prostor, kancelářské 
potřeby, vyhotovení formulářů, vytvoření a spravování internetových 
stránek, organizování schůzek se spisovateli a čtenáři - letáky, 
pozvánky, reklama, pronájem místností, audio, video a 
fotodokumentace. 20 000 

Celkem 489 000 

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
Úřad v oblasti dotační politiky zaměřuje svou činnost v oblasti národnostních menšin 
především na národnostní menšinu romskou. Z  tohoto důvodu zastupitelstvo v  uplynulém 
roce v rámci grantového řízení v Humanitárním fondu Středočeského kraje podpořil projekty 
zejména v této oblasti. Aktivity ostatních organizací sdružující příslušníků národnostních 
menšin na území kraje lze  považovat  za  minimální.   

Rozdělení dotací v sociální oblasti z Humanitárního fondu kraje - Romové 

organizace projekt 
dotace 
(Kč) 

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA 
Péče o děti etnicky znevýhodněné a sociálně 
ohrožené 

170 000 

Romské sdružení občanského porozumění TSP na Vycherově 190 000 

Město Kolín Romský klub Kolín 30 000 
občanské sdružení Leccos. Hudba nás stále baví 80 000 

občanské sdružení ROMEA 
Vzdělávací a informační aktivity s národnostní 
tematikou zaměřené na Středočeský kraj 

120 000 

Farní charita Kralupy nad Vltavou Romský klub Rep Sun 150 000 

Město Neratovice 
Podpora terénní sociální práce v romských 
komunitách v Neratovicích 

130 000 

Sdružení romských občanů Lysá nad Labem Azylové ubytování 180 000 

celkem 1 050 000 

ÚSTECKÝ KRAJ 
Samostatný dotační program na podporu národnostních menšin není vyhlašován. Organizace 
příslušníků národnostních menšin mají možnost se přihlásit do všech dotačních jiných 
programů vyhlašovaných Ústeckým krajem. 
V roce 2006 byly podpořeny jejich projekty v následujících programech: 

 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2006 

organizace projekt dotace (Kč) 

Poradna pro integraci Multikulturní festival BAREVNÁ PLANETA VII 50 000 

Podpora sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi na regionální úrovni seniorům 
a osobám se zdravotním postižením 

organizace  projekt dotace (Kč) 

Židovská 
obec 

Uspokojování sociálních a zdravotních potřeb seniorů a jejich rodin se zvláštním 
zřetelem k potřebám osob postižených holocaustem a osob osamělých 

50 000 
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VYSOČINA  
Kraj nebyl v roce 2006 požádán o poskytnutí finanční podpory organizacím národnostních 
menšin, ani aktivitám organizovaným národnostními menšinami. 

ZLÍNSKÝ KRAJ 
Každoročně je vyčleněna částka z rozpočtu Zlínského kraje, která slouží na integraci romské 
komunity ve Zlínském kraji a je rozdělována formou dotací. V roce 2006 byla ve vyhlášeném 
podprogramu rozdělena částku 650 000 Kč a pro letošní rok je vyčleněna v rozpočtu kraje 
částka 700 000 Kč na Podprogram malého rozsahu na integraci romské komunity. 

V roce 2006 byly z částky 700 000 Kč podpořeny tyto projekty: 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Společnost dobré vůle ARGO Šance 200 000 

Tanec-můj život 24 000 

ZŠ a MŠ Vsetín 
Využití kulturních a uměleckých činností a jejich 
prezentace k utváření pozitivních vlastností osobností u 
romských dětí v souvislosti s jejich výchovnými a 
vzdělávacími potřebami 

99 000 

občanské sdružení Cyrillos Vsetín United Colours oFsetfn 06 aneb Kampaň proti rasismu 32 000 
Charita Vsetín Vzdělávací a volnočasové aktivity pro romské děti 90 000 
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR 
ve Zlíně 

Výstavy výtvarné, Romové v malbách a fotografie z 
romských osad 

110 000 

Diakonie CČE Vsetín Kontaktní místo 67 000 
SVČ TÝMY Holešov Asistent volnočasových aktivit romských dětí 78 000 

Dále byla v rozpočtu kraje v roce 2006 vyčleněna zvlášť částka na terénní sociální práci 
v romské komunitě pro obce a nestátní neziskové organizace ve výši 500 tis. Kč a částka na 
podporu výstavby bydlení pro sociálně slabé rodiny ve výši 500 tis. Kč. Město Rožnov pod 
Radhoštěm obdrželo dotaci na kabelový systém při výstavbě sociálního bydlení pro sociálně 
slabé občany ve výši 400 tis. Kč. Diakonii ČCE - středisko ve Vsetíně byla poskytnuta dotace 
na vybudování zázemí v sociálně vyloučené lokalitě pro poskytování sociálních služeb ve 
výši 600 tis. Kč. Celkem na integraci romské komunity bylo v roce 2006 vynaloženo 
z rozpočtu kraje 1 700 tis. Kč. 

Na integraci cizinců byla v roce 2006 vyčleněna částka 200 tis. Kč, ze které byly podpoře 
projekty občanského sdružení Slovo 21 ve výši 34 tis. Kč a SOZE ve výši 65 tis. Kč, tedy 
v celkové částce 99 tis. Kč. 

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje roce 2006 vypisoval dotační titul -
Podprogram pro nestátní neziskové organizace v oblasti sociálních služeb - oblast B - ostatní 
cílové skupiny. V tomto podprogramu bylo nestátním neziskovým organizacím rozděleno 280 
tis. Kč na romskou komunitu. Podporu dostaly tyto subjekty: 

organizace projekt,účel dotace dotace (Kč) 
Charita Vsetín Centrum pro romské matky a děti 74 000 
Diakonie ČCE - středisko ve Vsetíně Komunitní centrum pro romské rodiny ve Vsetíně 93 000 
Charita Valašské Meziříčí Komunitní centrum Zeferino 113 000 

Kraj podpořil v roce 2006 aktivity národnostních menšin v celkové částce 2 079 000 Kč. 

 


