II.

Výroční zpráva Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2008

Rada vlády pro národnostní menšiny
•

Vznik Rady vlády pro národnostní menšiny

Zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny stanoví § 6 odst. 3 zákona č. 273/2001 Sb.,
o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Statut Rady schválila vláda usnesením ze dne 10. října 2001 č. 1034,
o zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny.
•

Datum vzniku

Vyhlášením zákona č. 273/2001 Sb. dne 2. srpna 2001.
•

Aktualizace statutu

Usnesení vlády ze dne 15. června 2005 č. 746, o změně Statutu Rady vlády pro národnostní
menšiny a o odvolání a jmenování nových členů této Rady.
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Výroční zpráva Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2008
(podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády ve smyslu
usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175)
Funkční období členů Rady se podle článku 3 odst. 7 Statutu Rady kryje s funkčním obdobím
vlády. V roce 2008 pracovala Rada v tomto složení:*)
I. Předseda a členové Rady pro národnostní menšiny
jméno

MUDr. Džamila Stehlíková
Michael Kocáb
Mgr. Andrea Baršová

funkce v reprezentované instituci

funkce v Radě

členem Rady od

MUDr. A. Ivan Belkov

ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny
ministr pro lidská práva a menšiny
náměstkyně ministryně vlády pro lidská práva
a národnostní menšiny
zástupce bulharské menšiny

předsedkyně
předseda
místopředsedkyně
členka
člen

16.6.2005

Ladislav Furiš

zástupce chorvatské menšiny

člen

12.3.2007

Anna Rákóczi

zástupkyně maďarské menšiny

členka

12.3.2007

Ing. Erich Lederer
Irena Kuncová
Irena Nováková

zástupce německé menšiny
zástupkyně německé menšiny
zástupkyně německé menšiny

člen
členka
členka

1.12.2004-9.2.2009
12.3.2007
9.2.2009

Michał Chrząstowski

zástupce polské menšiny

člen

12.3.2007

Władysław Niedoba

zástupce polské menšiny

člen

12.3.2007

Mgr. Tadeusz Wantuła

zástupce polské menšiny

člen

12.3.2007

Eva Bajgerová

zástupkyně romské menšiny

členka

12.3.2007

Drahoslava Pawlitová

zástupkyně romské menšiny

členka

14.5.2008

Julius Kliment, DiS.

zástupce romské menšiny

člen

5.9.2007

PhDr. Agáta Pilátová

zástupkyně rusínské menšiny

členka

12.3.2007

Ing. Igor Zolotarev

zástupce ruské menšiny

místopředseda

12.3.2007

Ing. Antonis Ekiparidis

zástupce řecké menšiny

člen

12.3.2007

PhDr. Radovan Čaplovič.

zástupce slovenské menšiny

člen

12.3.2007

PhDr. et PhMr. Štefan Medzihorský

zástupce slovenské menšiny

člen

1.12.2004

Mgr. Vladimír Skalský

zástupce slovenské menšiny

člen

1.12.2004

Karin Kubešová

zástupkyně srbské menšiny

členka

12.3.2007

Mgr. Olga Mandová
Ing. Jan Málek

zástupkyně ukrajinské menšiny

členka

náměstek ministra financí

člen

12.3.2007
1.12.2004

JUDr. František Mikeš
MUDr. Marián Hošek

1. náměstek ministra kultury
náměstek ministra práce a sociálních věcí

člen
člen

5.9.2007
16.6.2005

RNDr. Jindřich Kitzberger
Doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Mgr. Klára Laurenčíková

náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy

člen
člen
členka

5.9.2007-14.5.2008
14.5.2008-6.4.2009
6.4.2009

Mgr. Martin Moulis
PhDr. Marek Ženíšek

náměstek ministra spravedlnosti
náměstek ministra spravedlnosti
náměstek ministra vnitra

člen
člen
člen

12.3.2007-9.2.2009
9.2.2009

1. náměstek ministra zahraničních věcí
náměstek ministra zahraničních věcí
zástupkyně Kanceláře veřejného ochránce práv

Člen
člen

12.3.2007-3.11.2008
3.11.2008

členka

6.11. 2002

Mgr. Zdeněk Zajíček
Bc. Tomáš Pojar
PhDr. Jan Kohout
Mgr. Zuzana Gáborová
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9.1.2007 – 16.2.2009
16.2.2009
12.3.2007

12.3.2007

Ing. Michal Petřík
Ing. Martin Slaný

zástupce Kanceláře prezidenta republiky
zástupce kanceláře prezidenta republiky

člen
člen

5.9.2007-3.11.2008
3.11.2008

Ing. Jan Litomiský

zmocněnec vlády pro lidská práva

místopředseda

12.3.2007

*)

Na jednání Rady byli také pravidelně zváni jako hosté Jiří Janeček, radní hl. m. Prahy, JUDr. Tomáš Kraus, zástupce Federace židovských
obcí, Josef Stojka, zástupce olašské komunity a Ing. Duong Viet Dung, zástupce Svazu Vietnamců v ČR

Orgány Rady
Ve smyslu článku 6 Statutu Rady působí od roku 2002 dva orgány – výbory Rady:
• Výbor Rady pro dotační politiku
• Výbor Rady pro spolupráci s orgány samosprávy
Složení Výboru Rady pro dotační politiku v roce 2008
jméno

PhDr. Václav Appl
JUDr. Blanka Bartíková

reprezentovaná instituce

Ministerstvo kultury

Mgr. Naďa Holická

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavlína Smítalová

Ministerstvo financí

Mgr. Martin Žárský

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Silvio Bairov

bulharská menšina

Magdalena Střílková

chorvatská menšina

Jan Kokeš

maďarská menšina

Irena Kuncová

německá menšina

Mgr. Tadeusz Wantuła

polská menšina

Emil Voráč

romská menšina

JUDr. Bohuslav Hynek

rusínská menšina

PhDr. Andrej Fozikoš

ruská menšina

Ing. Antonis Pupakis

řecká menšina

Mgr. Naďa Vokušová

slovenská menšina

Mgr. Mgr. Branislava Kubešová, CSc.

srbská menšina

Mgr. Bohdan Rajčinec

ukrajinská menšina

Výbor řídil jeho předseda Tadeusz Wantuła. Hlavní činností tohoto orgánu byla příprava
podkladů k návrhu výše specifického závazného ukazatele na aktivity národnostních menšin v
příslušných kapitolách státního rozpočtu na rok 2009, jakož i ad hoc záležitosti ohledně
financování jednotlivých projektů (např. vydávání národnostně menšinového tisku apod.).
Jednání Výboru se konalo dne 20. května 2008.
Složení Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy
jméno

funkce / reprezentovaná instituce

JUDr. Marie Marková

předsedkyně Rady pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje

Mgr. Ota Raiter

zastupitelstvo Libereckého kraje

Mgr. Daniel Vrána

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Marcel Stanovský

Dům národnostních menšin v Praze

PhDr. Václava Vokounová

předsedkyně Komise pro národnostní menšiny, Magistrát města Liberec

Ing. Bronislav Haratyk

člen zastupitelstva města Jablunkov, předseda Výboru pro národnostní menšiny
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Ing.Mariusz Zawadzki

člen zastupitelstva města Český Těšín

Tomáš Gallik

člen zastupitelstva města Karviná, předseda Výboru pro národnostní menšiny

JUDr. Evžen Kiedroň

člen zastupitelstva obce Horní Suchá, člen komise pro projednávání přestupků

Kiril Dimitrov

bulharská národnostní menšina

Jan Tičer

chorvatská národnostní menšina

Anna Rákóczi

maďarská národnostní menšina

Ing. Erich Lederer

německá národnostní menšina

Mgr. Bronisław Walicki

polská národnostní menšina

Josef Duna

romská národnostní menšina

Sofiya Bolshakova

rusínská národnostní menšina

Ing. Alexej Kelin

ruská národnostní menšina

Michalis Zervas

řecká národnostní menšina

RSDr. Peter Lipták

slovenská národnostní menšina

Ing. arch. Milovan Rajković

srbská národnostní menšina (zemřel, nástupkyně jmenována v lednu 2008)

Mgr. Olga Mandová

ukrajinská národnostní menšina

Činnost Výboru řídila v roce 2008 jeho předsedkyně Olga Mandová. Jednání Výboru se
konalo dne 10. ledna a 30. dubna 2008. Výbor se zabýval především fungováním výborů na
úrovni lokální a regionální samosprávy, dále dvojjazyčnými názvy v oblasti Těšínského
Slezska, situací ohledně Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, Domu
národnostních menšin a novelizací zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích a zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze. Byla také projednána část Zprávy o
situaci národnostních menšin v ČR za rok 2007, která pojednává o veřejné správě na úrovni
obcí, statutárních měst a krajů. Dále byl přednesen záměr sekretariátu uspořádat výhledově
cyklus odborných seminářů se zaměřením na kompetence a pravomoci orgánů samosprávy,
data ze sčítání lidu, základní pojmosloví a výklad příslušných zákonů v národnostně
menšinové oblasti.
II. Zaměstnanci – sekretariát
jméno

funkce

Odpovědnost

PhDr. Andrej Sulitka, CSc. vedoucí sekretariátu Rady - do 31.8.2008
-

RNDr. Milan Pospíšil
tajemník Rady
od 1.9.2008 do 31.12.2008
byl pověřen dočasným
vedením oddělení RNR

-

Mgr. Eva Holková

odborná pracovnice

-

řídil a odpovídal za činnost sekretariátu Rady
příprava materiálů pro jednání Rady
příprava návrhů materiálů Rady pro schůzi vlády
příprava koncepčních materiálů v oblasti národnostně menšinové
politiky a vyhodnocování plnění mezinárodních závazků ČR z hlediska
práv příslušníků národnostních menšin
práce v meziresortních pracovních skupinách, včetně dotačních
výběrových komisích
příprava podkladových materiálů pro jednání Rady
zabezpečení činnosti Rady, výborů Rady a ad hoc pracovních skupin
příprava návrhů materiálů Rady pro schůzi vlády
zabezpečení zveřejňování informací o činnosti Rady na její www
stránce (jejich editor)
práce v meziresortních pracovních skupinách, včetně dotačních
výběrových komisí
příprava koncepčních materiálů k plnění mezinárodních závazků ČR
z hlediska práv příslušníků národnostních menšin
člen výboru DH-MIN Rady Evropy
vedení dokumentační agendy Rady
administrativní a technické zabezpečení zasedání Rady a jejích výborů
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Mgr. Ondřej Klípa

Bc. Jakub Lunter

odborný pracovník,
zaměstnán od 1.1. do
30.6. - dohoda o
pracovní činnosti
odborný pracovník,
zaměstnán od 1.9. do
31.12.2008 - dohoda o
pracovní činnosti

-

zabezpečování dokumentační agendy
spolupráce s organizacemi národnostních menšin
příprava koncepčních materiálů k plnění mezinárodních závazků ČR
z hlediska práv příslušníků národnostních menšin
práce v meziresortních pracovních skupinách (MK)
zabezpečování dokumentační agendy, včetně www stránek
spolupráce s organizacemi národnostních menšin
příprava koncepčních materiálů k plnění mezinárodních závazků ČR
z hlediska práv příslušníků národnostních menšin
práce v meziresortních pracovních skupinách (MK)
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III. Přehled činnosti Rady
•

zasedání - přehled a základní projednávaná témata

22. ledna 2008

datum jednání

projednávané téma

výstup (usnesení/úkol/doporučení)

Dne 22. ledna 2008 byla
projednána
První
periodická
zpráva
o
plnění
závazků
vyplývajících z Evropské charty
regionálních
či
menšinových
jazyků (pracovní verze, z níž
vznikl materiál pro schůzi vlády),
složení
dotačních výběrových
komisí resortů kultury a školství,
mládeže
a tělovýchovy
v programech podpory aktivit
příslušníků národnostních menšin
a návrh novelizace zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, zákona č.
129/2000 Sb., o krajích a zákona č.
131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze

Usnesení č. 64
Rada doporučuje své předsedkyni, aby po
zapracování připomínek přednesených na
jejím jednání a po vypořádání meziresortního
připomínkového řízení předložila návrh První
periodické zprávy o plnění závazků
vyplývajících z Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků na schůzi vlády.
Usnesení č. 65
Rada bere na vědomí změny ve složení
Výběrové dotační komise v programu na
podporu kulturních aktivit příslušníků
národnostních menšin, Výběrové dotační
komise v programu na podporu rozšiřování a
přijímání informací v jazycích národnostních
menšin a Výběrové dotační komise
v programu na podporu vzdělávání v jazycích
národnostních menšin a multikulturní výchovy
tak, jak byly prezentovány zástupci resortů
kultury a školství, mládeže a tělovýchovy a jak
jsou uvedeny v příloze tohoto záznamu.
Usnesení č. 66
Rada bere na vědomí novelizaci § 177 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, § 78 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích a § 78 zákona č.
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
Usnesení č. 67
Rada pověřuje svou předsedkyni, aby
jmenovala nové členy Výboru pro spolupráci
s orgány samosprávy: za město Třinec Ing.
Mariusze Zawadzkého, za romskou menšinu
Kristiána Drapáka, za srbskou menšinu Mgr.
Mgr. Branislavu Kubešovou, CSc.
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12. května 2008

Dne 12. května 2008 měla Rada na
programu informaci o odvolání a
jmenování nových členů Rady (za
romskou
menšinu
a
za
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy) a obměny ve
výborech Rady a opět výběrových
dotačních komisích, Zprávu o
situaci národnostních menšin v
České republice za rok 2007,
Výroční zprávu o činnosti Rady
vlády pro národnostní menšiny za
rok 2007, Informaci o úpravě
pietních
míst
moravských
Chorvatů, Informaci o Evropské
chartě
regionálních
či
menšinových jazyků - První
periodické zprávy o plnění
z ní
vyplývajících,
závazků
přípravu
návrhů
závazných
ukazatelů ve státním rozpočtu na
rok 2009 (dotační programy
Ministerstva kultury a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na
podporu
aktivit
příslušníků
národnostních menšin), návrhy
legislativních úprav (návrh zákona
o sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011, novela zákona o obcích) a
diskusi o nesnášenlivosti a
svobodě slova v souvislosti s
právem shromažďovacím.
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Usnesení č. 68:
Rada doporučuje své předsedkyni, aby po zapracování písemně zaslaných připomínek a podnětů
přednesených na jednání Rady a po vypořádání
meziresortního připomínkového řízení předložila
návrh Zprávy o situaci národnostních menšin
v ČR za rok 2007 na schůzi vlády.
Usnesení č.69:
Rada doporučuje své předsedkyni, aby po
jednání Rady předložila návrh Výroční zprávy
o činnosti Rady za rok 2007 na schůzi vlády
jako informaci členům vlády.
Usnesení č.70:
Rada bere na vědomí informaci zástupce
chorvatské menšiny o potřebě úpravy pietních
míst v obcích Dobré Pole a Nový Přerov, na
úpravu památníků připomínajících násilné
vystěhování moravských Chorvatů po druhé
světové válce. Ukládá své předsedkyni, aby
s ministrem financí jednala v této věci o uvolnění
finančních prostředků do výše 300 000,- Kč.
Usnesení č. 71:
Rada ukládá své předsedkyni jednat s ministrem
vnitra a ministrem spravedlnosti ve věci práva
shromažďovacího a projevů nesnášenlivosti;
doporučuje iniciovat vypracování postupu pro
orgány samospráv, jak v této věci postupovat.
Usnesení č. 72:
Rada bere na vědomí informaci Ministerstva
kultury a Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, s tím že:
a) ukládá své předsedkyni, aby ve spolupráci s
ministrem kultury a ministrem financí při
přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2009
navýšení položky na podporu programu
rozšiřování a přijímání informací v jazycích
národnostních menšin ze stávajících 30 000
tis. Kč na 40 000 tis. Kč a současně navýšení
položky na podporu programu kulturních
aktivit příslušníků národnostních menšin ze
stávajících 8 000 tis. Kč na 12 000 tis. Kč,
b) ukládá své předsedkyni, aby ve spolupráci s
ministrem školství, mládeže a tělovýchovy
a ministrem financí při přípravě návrhu
státního rozpočtu na rok 2009 navrhla
ponechat položku na podporu vzdělávání v
jazycích národnostních menšin a multikulturní
výchovy v letošní výši 19 mil. Kč.

4. prosince 2008

Na jednání dne 4. prosince 2008
byli představeni nově jmenovaní
členové Rady (zástupce Kanceláře
prezidenta republiky a zástupce
Ministerstva zahraničních věcí),
byla podána informace o výstavě
k 60. výročí Charty lidských práv,
o přípravě návrhu zákona o právu
shromažďovacím. Členové byl
seznámeni s návštěvou Komise
expertů Charty ve dnech 10. – 12.
prosince 2008 v ČR (monitorovací
návštěva
plnění
závazků
vyplývajících
z Charty),
o
harmonogramu přípravy Třetí
periodické zprávy o plnění
Úmluvy. Dalším projednávaným
bodem byla informace o úpravě
pietních
míst
a
památníků
Chorvatů v obcích Dobré Pole,
Jevišovka a Nový Přerov, proběhla
diskuse o dotačních programech
Ministerstva kultury a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na
podporu
aktivit
příslušníků
národnostních menšin a složení
příslušných dotačních výběrových
komisí, bylo schváleno doplnění
Výboru pro spolupráci s orgány
samosprávy. Z programu byla
vypuštěna informace o Domu
národnostních menšin v Praze
(poněkolikáté se nedostavil nikdo
z Magistrátu hl. m. Prahy, přestože
ten na jednání Rady je dlouhodobě
zván jako stálý host).

Usnesení č. 73:
Rada souhlasí se jmenováním Mgr. Daniela
Vrány (MS kraj) členem Výboru pro
spolupráci s orgány samosprávy.
Usnesení č. 74:
Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení
Výběrové dotační komise v programu na
podporu
kulturních
aktivit
příslušníků
národnostních menšin a Výběrové dotační
komise v programu na podporu rozšiřování a
přijímání informací v jazycích národnostních
menšin tak, jak byly prezentovány zástupci
menšin a resortu kultury a jak jsou uvedeny
v tomto záznamu.
Usnesení č. 75:
Rada vítá vytvořeni meziresortní pracovní
skupiny pro potírání rasismu a extremismu
a žádá sekretariát aby situaci sledoval a
přinášel případné návrhy na další opatření.

• které pracovní skupiny vznikly, k řešení jakého úkolu, s kým spolupracovaly
Během roku 2008 nevznikla nová pracovní skupina. Stávající pracovní skupinou je Pracovní
skupina Rady pro otázky národnostně menšinového televizního vysílání.
• které pracovní skupiny ukončily činnost, jaký byl výsledek jejich práce
V roce 2008 žádné pracovní skupiny činnost neukončily.
•

krátkodobé aktivity - semináře, školení, konference, kampaně, další aktivity, prezentace
v médiích

Ve dnech 10. – 12. prosince 2008 v ČR proběhla návštěva Výboru expertů Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků Českou republikou (monitorovací návštěva plnění
závazků vyplývajících z Charty). Komise se setkala se zástupci veřejné správy na regionální
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úrovni a s národnostními menšinami ve dnech 10. a 11. prosince v Praze a Ostravě, přičemž
sekretariát Rady byl nápomocen při organizaci jednotlivých meetingů. Dne 12. prosince se
pak uskutečnilo setkání s pracovníky státní správy (Ministerstvo kultury, Ministerstvo
spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo vnitra).
•

odborná dlouhodobá činnost sekretariátu (ne běžná agenda) - naplňování
dlouhodobých cílů, vyplývajících ze statutu příslušného poradního a pracovního
orgánu vlády (dále jen „PPOV“) nebo stanovených na zasedáních PPOV

Legislativní úkoly:
-

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů; materiál mimo legislativní plán práce, na základě podnětu na jednání
Rady dne 12. května 2008, byl po připomínkovém řízení postoupen Ministerstvu vnitra
k dalšímu zahrnutí do legislativního procesu resortu, který je plánován na rok 2009

Nelegislativní úkoly:
-

První periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či
menšinových jazyků; dne 25. února 2008 byla schválena vládou, v usnesení č. 172 bylo
uloženo ministru zahraničních věcí dokument předložit generálnímu tajemníkovi Rady
Evropy (blíže viz oddíl 2.1.).

-

Odvolání a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny; vláda usnesením č. 553
ze dne 14. května 2008 odvolala a jmenovala dva své členy (viz výše).

-

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2007; dokument
schválený dne 12. května 2008 Radou byl předložen jako 1. bod pro informaci vládě na
jednání dne 2. června 2008.

-

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007; byla předložena
pro jednání vlády dne 31. května 2008, materiál byl vládou projednán dne 27. června
2008, přijato usnesení č. 742.

-

Odvolání a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny; vláda usnesením č.
1351 ze dne 3. listopadu 2008 odvolala a jmenovala dva její členy (viz výše).

-

Informace o úpravě pietních míst a památníků Chorvatů v obcích Dobré Pole, Jevišovka a
Nový Přerov, připomínajících také násilné vysídlení příslušníků chorvatské menšiny
z jihomoravských obcí Jevišovka, Dobré Pole a Nový Přerov po únoru 1948; vláda ji
vzala na vědomí dne 24. listopadu 2008 (usnesení č. 1486).

• spolupracující státní a nestátní organizace
Viz výše – složení Rady.
Ministerstva kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, vnitra,
spravedlnosti, Český statistický úřad apod. kterých se týká výkon národnostně menšinové
politiky, dále orgány samosprávy na úrovni krajů, měst a obcí, nestátní neziskové organizace
národnostních menšin, Rada Evropy (Výbor expertů Rady Evropy na ochranu národnostních
menšin - DH-MIN, Výbor expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků),
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), Amnesty Intenational, Federalistická unie
národnostních menšin (FUEN) atd.
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•

cílová skupina, ke které směřují aktivity PPOV - záměr a realita (rozšíření či zúžení
cílové skupiny)
Dle Statutu je Rada stálým poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se
národnostních menšin a jejich příslušníků. Rada v rámci své působnosti sleduje dodržování
Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních smluv o lidských
právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, zákonů a dalších právních
norem ve vztahu k příslušníkům národnostních menšin. Působnost Rady je vymezena
zákonem, nařízením vlády, statutem a usneseními vlády.
•

porovnání zamýšlených cílů s cíli dosaženými, v případě střednědobých koncepcí
kontrola plnění úkolů, osvědčení v praxi
Dlouhodobou prioritou Rady byla i v roce 2008 spolupráce s výbory pro národnostní menšiny
na úrovni krajů, měst a obcí. Zřízení výborů stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů. Z hlediska naplňování národnostně menšinových práv kladou zástupci
národnostních menšin důraz zvláště na vzdělávání v mateřském jazyce, uchování a rozvoj
menšinových kultur a přijímání a šíření informací v mateřském jazyce, včetně rozhlasového
a televizního národnostně menšinového vysílání.
•

přehled stanovisek sekretariátu Rady k materiálům pro schůzi vlády (popř. v rámci
meziresortního připomínkového řízení) v roce 2008

MV
-

Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období 2008 – 2012

ČSÚ
- návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a o změně zákona č. 158/1999 Sb., o
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
IV. Výstupy
•

tisk a publikace v roce 2008

Sekretariát Rady zajišťoval pravidelně prezentaci výsledků její činnosti na internetových
stránkách serveru Úřadu vlády ČR.1) Vedle toho sekretariát Rady vydal v roce 2008 tyto
publikace:
- Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007. Vydal sekretariát
Rady. Úřad vlády (ISBN 978-80-87041-43-7). Praha 2008, 207 stran.
- Report on the Situation of National Minorities in the Czech Republic in 2007. Vydal
sekretariát Rady. Úřad vlády (ISBN 978-80-887041-43-7). Praha 2008, 224 stran.

1)

Prezentace činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny na serveru úřadu vlády ČR na adrese:
http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/default2.html. Návštěvnost jejích stránek (obsah: 101 zpráva) za období od
1. ledna do 31. března 2006 byla 12 634 zobrazení (což je 10,83 % ze všech návštěv v rámci Úřadu vlády), to je
mírný nárůst proti roku 2005 (10,6 %).
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•

výstupy dostupné na internetu

Statut Rady a jejích výborů
- statut a jednací řád Rady, včetně adresáře,
- statut a jednací řád Výboru Rady pro dotační politiku, včetně adresáře,
- statut a jednací řád Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy, včetně adresáře,
- dokumenty Rady (materiály projednané vládou).
Nelegislativní dokumenty - uveřejněné v roce 2008
(http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/dokumenty/dokumenty_rady/default.html)
Legislativní dokumenty
(http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/dokumenty/vladni/default.html)
- Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých
zákonů (national language versions - překlady do jazyků: Bulgarian - bulharsky, Croatian chorvatsky, English - anglicky, French - francouzsky, German - německy, Greece - řecky,
Hungarian - maďarsky, Polish - polsky, Romani - romsky, Russian - rusky, Ruthenian rusínsky, Slovak - slovensky, Ukrainian - ukrajinsky; publikováno 3. června 2002.
- Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze
státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů (včetně anglické, francouzské
mutace; publikováno 3. června 2002).
- Evropská charta regionálních či menšinových jazyků, souhlas s podpisem - viz usnesení
vlády č. 1029 ze dne 16. října 2000; publikováno 3. června 2002; souhlas s ratifikací - viz
usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574; publikováno 9. prosince 2005.
- Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, uveřejněna pod č. 96/1998 Sb.;
publikováno v roce 1998; viz také Druhá periodická zpráva o plnění závazků
vyplývajících z této Úmluvy.
Přehled dotací
(http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/dotace/default.html)
- Dotace poskytnuté v roce 2008 - Tisk národnostních menšin (Ministerstvo kultury)
- Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin na rok 2008 (Ministerstvo kultury)
- Národnostní menšiny
- Integrace romské komunity
- Výběrové dotační řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009
V roce 2008 byly dále www stránky Rady doplněny o informace o činnosti Rady,
jednotlivých menšinách, menšinových médiích, www odkazech a archiv.
• zprávy o stavu, o vývoji dané problematiky
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007 (projednala a schválila
ji vláda usnesením ze dne 27. června 2008 č. 742). Zpráva se zaměřila na aktuální situaci
národnostních menšin, legislativní i nelegislativní opatření ve vztahu k právům národnostních
menšin, činnost orgánů samosprávy a na postavení jednotlivých národnostních menšin.
•

cílová skupina výstupů

Vláda ČR, resorty, příslušníci národnostních menšin a jejich organizace, zastupitelstva na
úrovni krajů/statutárních měst/obcí.
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•

jiné výstupy

Sekretariát Rady se podílel na přípravě výstavy k 60. výročí Charty lidských práv Na úsvitu,
kterou připravil Úřad vlády a jež měla vernisáž dne 13. října 2008.

druh výstupu

Zpráva pro vládu ČR*
Zpráva pro mezinárodní instituce –
Rada Evropy**
Informace pro vládu ČR***
Návrh nelegislativních opatření
Návrh legislativních změn****
Připomínky k návrhu zákona
Jiný - Změna ve složení Rady

počet
celkem

vzala na vědomí

1
1
1

vláda
schválila usnesením

odmítla

dne 27. června 2008 č. 742
dne 25. února 2008 schválena
vládou č. 172
2. června 2008
24. listopadu 2008

1
2

dne 14. května 2008 č. 553
dne 3. listopadu 2008 č. 1351

*

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2007
O jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
O odvolání a jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
** První monitorovací zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;
*** Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny
Informace o úpravě pietních míst a památníků Chorvatů v obcích Dobré Pole, Jevišovka a Nový Přerov, připomínajících také násilné
vysídlení příslušníků chorvatské menšiny z jihomoravských obcí Jevišovka, Dobré Pole a Nový Přerov po únoru 1948
**** Na základě připomínkového řízení byl návrh novelizace zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších úprav,
předán Ministerstvu vnitra k dalšímu zpracování.

V. Rozdělení dotací (vyplňují PPOV, které o dotacích rozhodují nebo se na rozdělování podílejí)
Rada o poskytování dotací nerozhoduje, pouze ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb.,
kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity
příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity,
spolupracuje s resortem kultury, školství, mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí
(příprava návrhu státního rozpočtu, účast členů Rady a zástupce sekretariátu Rady při jednáních
výběrových dotačních komisí).
VI. Zahraničí
• členství v mezinárodních institucích
Andrej Sulitka
- člen mezivládní Česko-polské komise pro přeshraniční spolupráci (do konce srpna 2008)
- spolupracovník Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra (do konce srpna
2008)
Milan Pospíšil
- člen Výboru expertů na ochranu národnostních menšin (DH-MIN) Rady Evropy
• účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi
- Tajemník Rady Milan Pospíšil se v roce 2008 zúčastnil jednání Expertního výboru Rady
Evropy pro otázky národnostních menšin (DH-MIN). Ten v uvedené době jednal dvakrát, na
jaře a na podzim ve Strasbourgu. Na přelomu roku 2007 a 2008 byl sekretariátu Úmluvy ve
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Strasbourgu odevzdán dotazník o sběru etnických dat. Na jarním jednání výboru byla pak
prezentována první pracovní verze rukověti o praxi sběru etnických dat v členských státech
Rady Evropy. Druhé jednání přineslo především materiály, které by měly být pomůckou
pro sestavování Třetích periodických zpráv.
VII. Výdaje v Kč za sledovaný rok
Mzdy a platy zaměstnanců
Povinné pojistné
Výdaje na tuzemské služební cesty
Výdaje na zahraniční služební cesty *
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu)
Cestovné členů, případně expertů
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem *
OON – DPP *
z toho
OON – DP Č (včetně povinného pojistného)
Fakturované (včetně překladů) *
Telefony
Pohoštění celkem
limit pro sekretariát
z toho
mimo limit sekretariátu
Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku)
Účelově přidělené prostředky
CELKEM *

* Do nákladů na služební cesty zahrnout cenu užití hromadné dopravy, využití služebních automobilů, diety a ubytování.
Školení a konferenční poplatky 17 351 Kč. Polygrafické služby 77 767 Kč.
Počet zaměstnanců podle platových tříd k 31. 12. sledovaného roku

Celkem
plat. tř. 7 – 9
10
11
12
14
Jiná

3 (od 31.8.2008 - 2)

1
2 (od 31.8.2008 – 1)
OON-DPP, OON-DPČ - 1

z toho na částečný úvazek

-

VIII. Plán činnosti a rozpočet
• upřesněný plán činnosti na probíhající rok
- zpracování První periodické zprávy o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků v České republice (úkol splněn),
- zpracování Třetí periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o
ochraně národnostních menšin
- spolupráce s orgány samosprávy v Moravskoslezském kraji při zajištění provádění Evropské
charty regionálních či menšinových jazyků,
- zajišťování monitoringu plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně
národnostních menšin Rady Evropy,
- zpracování Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008; termín do
31. května 2009,
- zpracování Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2008 (k
informaci členům vlády; termín do 31. května 2009,
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- podílení se na zajištění výběrových dotačních řízeních resortů v programech zaměřených
na aktivity národnostních menšin;
•

rozpočet na probíhající rok

Mzdy a platy zaměstnanců
Povinné pojistné
Výdaje na tuzemské služební cesty *
Výdaje na zahraniční služební cesty
Odměny členům PPOV (ne zaměstnancům sekretariátu)
Cestovné členů, případně expertů
Externí zakázky sledované podle PPOV celkem
OON – DPP
OON – DP Č (včetně povinného pojistného)
z toho
Fakturované
Telefony
Pohoštění celkem
limit pro sekretariát
z toho
mimo limit sekretariátu
Jiné přímo zjistitelné výdaje (uveďte mimo tabulku)
Účelově přidělené prostředky

• výhled činnosti na následující rok
- zajišťovat monitoring plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně
národnostních menšin Rady Evropy a zpracovat návrh Třetí periodické zprávy o plnění
zásad stanovených Rámcovou úmluvou,
- spolupracovat při koordinaci činnosti Domu národnostních menšin v Praze a dislokaci
organizací jednotlivých národnostních menšin v něm,
- spolupracovat při zajištění národnostně menšinového televizního vysílání,
- spolupracovat na zajišťování dotační politiky ve vztahu k národnostním menšinám,
- spolupracovat s orgány samosprávy v Moravskoslezském kraji při zajištění podmínek a
uskutečňování provádění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
- spolupracovat v prvním monitorovacím cyklu Rady Evropy plnění zásad stanovených
Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků
- spolupráce při úpravě pietních míst spojených s násilným vysídlením chorvatské
národnostní menšiny
- spolupracovat při návrhu novelizace zákona o obcích
•

nové projekty

- spolupracovat na tvorbě Národního akčního plánu Aliance civilizací a koordinovat činnost
se sekretariátem Aliance civilizací při OSN
• dlouhodobé aktivity
- viz výše – pokračování úkolů z „výhledu činnosti na následující rok“
- meziresortní spolupráce při zajišťování podpory projektů na aktivity národnostních menšin
ze státního rozpočtu
- spolupráce na zajištění národnostně menšinového rozhlasového a televizního vysílání
- jednání s orgány samosprávy ve věci práv příslušníků národnostních menšin

14

- monitorovat situaci migrantů a navrhovat systémová řešení tam, kde se tato problematika
prolíná s podporou národnostních menšin
- zvažovat možnosti širší podpory romštiny jako jazyka chráněného v rámci Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků, zvláště v souvislosti se sociálním vyloučením Romů
•

ukončení aktivit, (předpokládané) výstupy

--•

předpokládaný přehled výdajů na následující rok (pro přípravu státního rozpočtu)

Předpokládané výdaje na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin jsou zahrnuty do
rozpočtových kapitol resortů kultury a školství, mládeže a tělovýchovy; předpokládané
výdaje na podporu integrace příslušníků romské komunity jsou zahrnuty do rozpočtové
kapitoly resortů kultury, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí
a Úřadu vlády; v rozpočtové kapitole Úřadu vlády je částka max. 5 000 tis. Kč - položka na
dotace územně samosprávným celkům na výdaje spojené s prováděním Charty.
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