
Úřad vlády České republiky 
Odbor lidských práv a ochrany menšin 
Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny  
 

 

V Praze dne 23. února 2018 

Zápis z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 16. února 2018 
Jednání se uskutečnilo dne 16. února 2018 (13:00 – 14:45 hod.) v jednacím sále vlády, v budově 
Úřadu vlády České republiky (adresa: Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1). 

Přítomní členové Rady: JUDr. Robert Pelikán Ph.D. (předseda, ministr spravedlnosti), Mgr. Martina 
Štěpánková (místopředsedkyně, náměstkyně pro řízení sekce lidských práv), Mgr. Lenka Kopřivová 
(chorvatská menšina), Ing. Vojtěch Szaló (maďarská menšina), RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (německá 
menšina), Mgr. Dariusz Branny (polská menšina), Štefan Tišer, Ivona Parčiová (romská menšina), 
Mgr. Dagmar Březinová (rusínská menšina), Ing. Alexej N. Kelin (ruská menšina), Bc. Adriano 
Mandilas (řecká menšina), Mgr. Naděžda Vokušová (slovenská menšina), Živojin Vukadinović (srbská 
menšina), Mgr. Bohdan Rajčinec (ukrajinská menšina), RNDr. Uyen Huu Pham (vietnamská menšina), 
Mgr. Petr Jäger, Ph.D. (náměstek sekce mezinárodní a ústavněprávní, ministerstvo spravedlnosti), Ing. 
Petr Pavelek, Ph.D. (náměstek ministra financí), Mgr. Václav Pícl (náměstek ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy). 
Hosté: PhDr. Václav Appl (ministerstvo kultury; pověřen zastupováním), JUDr. Blanka Bartíková 
(ministerstvo kultury), Mgr. Michaela Novotná (KPR; pověřena zastupováním), JUDr. Václav 
Henych (ministerstvo vnitra; pověřen zastupováním), Mgr. Michal Novák (pověřený náměstek, 
ministerstvo práce a sociálních věcí), Anastázie Kopřivová (ruská menšina), MUDr. Antonín 
Hradilek (zvláštní zmocněnec MZV pro otázky holocaustu), Mgr. Luděk Strašák, Ph.D. (Muzeum 
romské kultury v Brně, vedoucí památníku romského holocaustu), Mgr. Jaroslav Kolčava, 
(ministerstvo kultury, ředitel ekonomického odboru), Jan Balog (zástupce Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny), JUDr. René Petráš (Právnická fakulta UK), JUDr. Jiří Kalašnikov 
(ministerstvo zahraničních věcí), JUDr. Lumír Mičánek (Svaz měst a obcí). 

Omluvení členové: Mgr. Adam Kalita (běloruská menšina), MgA Světlana Lazarová (bulharská 
menšina), Mgr. Martin Dzingel (místopředseda Rady, německá menšina), PaedDr. Evžen Delong 
(polská menšina), Ing. Jaroslav Miňo (slovenská menšina), JUDr. Kateřina Kalistová (náměstkyně pro 
řízení sekce živého umění, ministerstvo kultury), JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (náměstek ministra 
vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend, pověřený řízením sekce 
veřejné správy), Mgr. Jana Hanzlíková (poradkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku; 
ministerstvo práce a sociálních věcí), Ing. Ivo Šrámek (náměstek pro řízení sekce bezpečnostní 
a multilaterální a politický ředitel; ministerstvo zahraničních věcí), Bc. Mgr. David Vávra (kancelář 
Veřejného ochránce práv), PhDr. Vít Dovalil (Ústav germánských studií, Filozofická fakulta UK), Mgr. 
Roman Lipták (KPR), Josef Stojka (host, olašská komunita), JUDr. Tomáš Kraus (židovská komunita). 
Úřad vlády ČR: RNDr. Milan Pospíšil (tajemník Rady), PhDr. Renata Weinerová, CSc., Martin Martínek, 
M. A. (sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny), Mgr. Jiří G. Souček, Bc. Klára Jůnová, 
Mgr. Marianna Karcolová, Mgr. Hana Vitovská (kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny), 
PhDr. Mgr. Andrea Baršová, Ph.D. (ředitelka odboru lidských práv a ochrany menšin).  

přítomno celkový počet usnášeníschopnost 
231 31 ANO 

Jednání na pokyn předsedy Rady vedl tajemník Rady. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné 
připomínky, Rada byla usnášeníschopná.  

Program:  
1. Situace v Letech u Písku 
2. Členství zástupce ukrajinské menšiny ve výběrové dotační komisi Ministerstva kultury 

v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin 

                                                 
1 Během projednávání bodu 1 se dostavil Živojin Vukadinovič, ve 14:18 hod. se dostavila D. Březinová a odešla I. Parčiová. 
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3. Obměna členů Rady vlády pro národnostní menšiny po volbách do Poslanecké sněmovny 
v roce 2017 (veřejná správa), ukončení druhého funkčního období (bulharská, německá, 
romská a slovenská národnostní menšina) 

4. Informace o stavu zpracování Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice za rok 
2017 

5. Dotační programy 

6. Různé 

*** 

1 SITUACE V LETECH U PÍSKU 

M. Pospíšil představil hosty, kteří se postupně vyjádřili k aktuální situaci Památníku romského 
holocaustu v Letech u Písku. Byli jimi: vedoucí kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 
M. Martínek, L. Strašák z Muzea romské kultury a zároveň vedoucí Památníku romského holocaustu 
v Letech u Písku, zástupce resortu kultury J. Kolčava a zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničí 
pro otázky holocaustu a boje proti antisemitismu A. Hradilek. M. Martínek informoval o událostech, 
které předcházely vykoupení velkovýkrmny prasat v Letech u Písku. Proces vykoupení byl iniciován 
podle opatření formulovaného ve Strategii romské integrace z 23. února 2015. Návazně na toto 
opatření došlo k více jednáním s majiteli společnosti AGPI a.s. za účelem nalezení vhodné formy, 
kterou by mohl být ukončen provoz velkovýkrmny tak, aby mohlo dojít k důstojnému uctění památky 
romského holocaustu. První zmínka o záměru jejím vykoupení byla již v usnesení vlády č. 686 
ze dne 29. října 1997 ve Zprávě o stavu romských komunit. K úspěšnému jednání však došlo až 
nyní, kdy ministerstvo kultury podepsalo s majiteli vepřína kupní smlouvu, jež vstoupila v účinnost 
15. února t.r. A. Hradilek zmínil, že za existenci vepřína na pietním místě romského holocaustu byla 
Česká republika kritizována na mnoha mezinárodních fórech v zahraničí, zejména v Radě pro lidská 
práva OSN, OBSE, Evropském parlamentu a v Asociaci pro připomínání holocaustu, ve které je 
zvláštní sekce věnována genocidě Romů. ČR se opakovaně zavázala chránit místa spojená 
s utrpením genocidy vedené nacistickým Německem, a přítomnost vepřína v místě bývalého 
koncentračního tábora pro Romy těmto deklaracím České republiky neodpovídala. Bylo velkou 
zásluhou premiéra Sobotky, ministrů Dienstbiera a Hermana, poradce premiéra V. Špidly a celé 
tehdejší vlády, která jednomyslně vykoupení vepřína odsouhlasila. Archeologové, kteří v místě 
tábora uskutečňují výzkum, se domnívají, že na pietním místě tábora by se nemělo nic nového 
stavět. Jde o účelnost vynaložených prostředků, zvláště po rozporuplných reakcích pozůstalých 
romských rodin na památník v Hodoníně u Kunštátu. J. Kolčava informoval o budoucnosti památníku 
v Letech z perspektivy ministerstva kultury. Kupní smlouva mezi Muzeem romské kultury 
a společností AGPI vstoupila v účinnost 15. února t r. Společnost AGPI požádá 22. února o vklad do 
katastru nemovitostí, po uplynutí lhůty 30 dnů se tento majetek stane vlastnictvím Muzea romské 
kultury. Na konci února by měly začít asanační a archeologické práce na území bývalého vepřína. 
V dubnu t.r. by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na ekologickou asanaci zařízení, v květnu by 
měla proběhnout samotná realizace ekologické likvidace, výběrové řízení na demolici areálu a na 
archeologický neinvazivní průzkum. V období od dubna do května by měla proběhnout 
celospolečenská debata o nové podobě pietního místa a celého areálu. Během července až 
listopadu proběhne demolice celého areálu včetně odstranění ekologické zátěže a archeologický 
průzkum. Vyhlášení soutěže na novou architektonickou podobu areálu proběhne v období od 
července do října. Od listopadu 2018 až do února 2019 bude probíhat vyhlášení a realizace všech 
stupňů projektové dokumentace na realizaci památníku, získání stavebního povolení, realizační 
a tendrové dokumentace. V období od března do listopadu 2019 bude probíhat vyhlášení 
výběrového řízení a realizace vlastní stavby případného památníku včetně rekultivace prostředí. 
Ministerstvo kultury v současné době připravuje materiál na jednání vlády, kde bude požadovat 
změnu v usnesení z loňského roku. V usnesení bylo zažádáno o navýšení rozpočtu o cca 130 mil. 
Kč, avšak vzhledem k tomu, že Norské fondy přislíbily finanční pomoc ve výši 1 mil. Euro, tj. cca 25 
mil. Kč, bude o tuto částku žádost o finanční navýšení snížena. L. Strašák představil plán Památníku 
v Letech u Písku na uskutečnění čtyř kulatých stolů, na kterých by měla být diskutována budoucí 
podoba pietního místa, a to především s pozůstalými po obětech romského holocaustu. První kulatý 
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stůl se uskuteční v Praze dne 2. března t.r. Budou nastoleny tři základní otázky: a) jakou formou by 
se měly připomínat oběti romského holocaustu obecně; b) jakou formu zvolit konkrétně v Letech u 
Písku; c) jaké další aktivity by měly provázet činnost památníku. Na území pietního místa by měla 
být zachována jako memento jedna z hal velkovýkrmny jako trvalá připomínka ignorace paměti 
národa reálně socialistickým systémem. P. Pavelek upřesnil informace ohledně navýšení rozpočtu 
pro ministerstvo kultury v souvislosti s Památníkem romského holocaustu. Š. Tišer za romskou 
menšinu poděkoval všem, kteří dlouhodobě prosazovali výkup vepřína. Vyjádřil pohoršení nad 
výroky místopředsedy poslanecké sněmovny ohledně plotu kolem romského tábora v Letech u Písku 
i laxností poslanců, kteří se proti jeho výrokům ihned neohradili. A. Kelin navrhl, aby Rada zaslala 
ministerstvu školství doporučení týkající se obsahu rámcových vzdělávacích programů. Je třeba dát 
větší důraz na historii novodobých dějin, konkrétně historii totality, včetně všech donucovacích a 
likvidačních táborů. M. Pospíšil v této souvislosti požádal zástupce ministerstva školství, aby na 
příštím zasedání Radu informoval, jak je administrována otázka novodobé historie na ministerstvu i 
úlohu nestátního sektoru v této věci. V. Pícl přislíbil přednesení informace na příští Radě včetně 
připravovaných revizí rámcových vzdělávacích programů.  R. Pelikán Radu informoval o svém 
záměru stanovit jako památný den obětí romského holocaustu 2. srpna. Tento záměr bude 
předložen jako poslanecký nebo vládní návrh. J. Balog předsedovi Rady za to poděkoval.  

Usnesení č. 204 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 16. února 2018 
k bodu č. 1 

Rada bere na vědomí informaci o stavu projektu Památník v Letech u Písku. 
Vyjadřuje díky za úsilí, které věci věnovala vláda Bohuslava Sobotky. 
Rada se připojuje k vyjádření svého předsedy k výrokům členů SPD, které se týkaly 
romského tábora v Letech u Písku, a vyjadřuje podporu jeho návrhu uzákonění 
2. srpna jako dne obětí romské genocidy.  

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
22 0 0 

2 ČLENSTVÍ ZÁSTUPCE UKRAJINSKÉ MENŠINY VE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ KOMISI MINISTERSTVA 
KULTURY V PROGRAMU PODPORY ROZŠIŘOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ V JAZYCÍCH 
NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 

Sekretariát obdržel návrh na výměnu zástupce ukrajinské menšiny ve výběrové dotační komisi 
resortu kultury v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních 
menšin. M. Pospíšil informoval, že jde o výměnu dosavadního člena Alexandra Andrse za Alexandru 
Škrlandovou. Podle nařízení vlády má vzít Rada tuto změnu na vědomí, jmenování nového zástupce 
spadá do kompetence ministerstva kultury. B. Bartíková konstatovala, že  výměna zástupce 
ukrajinské menšiny ve zmiňované komisi se uplatní až při jednání výběrové komise pro rok 2019.  

Usnesení č. 205 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 16. února 2018 
k bodu č. 2 

Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise 
ministerstva kultury v programu podpory rozšiřování a přijímání informací 
v jazycích národnostních menšin za ukrajinskou menšinu tak, jak byl prezentován 
a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání. 
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Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
22 0 0 

3 OBMĚNA ČLENŮ RADY VLÁDY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY PO VOLBÁCH DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY V ROCE 2017 (VEŘEJNÁ SPRÁVA), UKONČENÍ DRUHÉHO FUNKČNÍHO OBDOBÍ 
(BULHARSKÁ, NĚMECKÁ, ROMSKÁ A SLOVENSKÁ NÁRODNOSTNÍ MENŠINA) 

M. Pospíšil informoval, že se změnou vlády po volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 se 
změnily některé pozice náměstků na ministerstvech, která mají zastoupení v Radě. Jde o MPSV 
a MZV. Resorty byly 12. ledna t.r. osloveny, aby nominovaly nové členy, již tak učinilo MPSV 
(navržena poradkyně ministryně Mgr. Jana Hanzlíková) i MZV (navržen náměstek Ing. Ivo Šrámek). 
Stejně tak tomu je v případě člena za Kancelář prezidenta republiky (navržen Mgr. Roman Lipták). 
Asociace krajů (Mgr. Jana Hajná) a Svaz měst a obcí (JUDr. Lumír Mičánek) již poslaly nominaci. Ti 
jsou podle statutu Rady jmenováni vládou, což bude spojeno i se jmenováním národnostních menšin. 
U zástupců národnostních menšin, kterých se týká skončení druhého funkčního období dne 14. dubna 
t.r. (bulharská, německá, romská a slovenská), nominační proces započal 1. února; byly osloveny 
organizace příslušníků národnostních menšin, aby zaslaly své nominace. U německé a romské 
menšiny je nominace již provedena (u německé menšiny: předseda jedné ze dvou střešních 
organizací; u romské menšiny: na základě dohody na Radě v roce 2016 jím bude člen Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny). Ke změnám se připojuje návrh spolků běloruské menšiny na výměnu 
svého zástupce, z důvodů nečinnosti dosavadního člena (od posledního jednání v roce 2015 nebyl 
přítomen). Vyjádření bulharské a slovenské menšiny je očekáváno. Ze zaslaných návrhů bude 
vygenerován návrh vládního materiálu „Jmenování členů Rady“, ve kterém bude i návrh za Asociaci 
krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR. Jmenování by mělo být ukončeno jmenováním vládou ke dni 
15. dubna t.r., tj. den po ukončení druhého funkčního období uvedených členů za národnostní 
menšiny. N. Vokušová za slovenskou menšinu se vyjádřila k novelizaci statutu Rady, která proběhla 
v roce 2014. N. Vokušová a  V. Skalský si nechali vyhotovit rozklad novelizace tohoto dokumentu od 
dvou právníků. Omezení týkající se dvou funkčních období, tedy celkem maximálně osmi let ve funkci 
za každou národnostní menšinu, se nevyskytuje ve statutu žádné jiné rady, ani např. Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny. Požádala, aby byl dán do zápisu jasný výklad ustanovení statutu týkající 
se funkčních období zástupců Rady. R. Pelikán s vyjádřením advokátní kanceláře, které dostal 
v příloze dopisu od N. Vokušové a V. Skalského, nemůže souhlasit. Upřesnil, že retroaktivita je 
rozlišována na pravou a nepravou. V případě novelizace statutu Rady se jedná o nepravou 
retroaktivitu, která je v zásadě přípustná a je jednoznačná. Pokud v minulém období došlo k nějakým 
nominačním chybám, je to možné, ale nyní je třeba se řídit pravidly, jak jsou nastavena v normě a musí 
být respektována v plném rozsahu. To znamená, že členem Rady může být každý zástupce menšiny 
jmenován pouze dvakrát. N. Vokušová upozornila, že v takovém případě bude nutné odvolat a nově 
jmenovat i další dva členy Rady. Jedná se o zástupce za ruskou a ukrajinskou menšinu. 

Usnesení č. 206 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 16. února 2018 
k bodu č. 3 

Rada bere na vědomí informaci o obměně členů Rady vlády pro národnostní 
menšiny po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017, po ukončení druhého 
funkčního období u členů za běloruskou, bulharskou, německou, romskou 
a slovenskou menšinu. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
21 1 0 
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4 INFORMACE O STAVU ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY O SITUACI NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ČESKÉ 
REPUBLICE ZA ROK 2017 

M. Pospíšil uvedl, že na přelomu roku 2017/18 byly osloveny orgány samosprávy na úrovni obcí 
a krajů, aby poslaly podklady pro Zprávu. O totéž byla požádána příslušná ministerstva spolu 
s ostatními institucemi (Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR) a rovněž tak 5. ledna zástupci 
národnostních menšin v Radě (termín odevzdání do 20. února). Pracovní verze textu by měla být 
ke konci února připravena. Kraje byly mj. požádány o vypracování podrobného soupisu pohřebišť, 
na nichž se vyskytují zanedbané hroby předků německé národnosti. Tento soupis, který by měl být 
uceleným přehledem německých hrobů v ČR, vzniká jako zvláštní příloha zprávy, z níž by mohl 
vyplynout návrh usnesení vlády, který by se mohl týkat německých hrobů na hřbitovech v České 
republice. Ten by měl znít ve smyslu: „vláda ukládá ministryni pro místní rozvoj, aby ve spolupráci 
s ministryní financí zajistila podmínky pro finanční podporu obcím s neudržovanými německými 
hroby, a to formou dotačního programu“. Ještě před publikací zprávy v meziresortním 
připomínkovém řízení se také v této věci bude jednat s MMR. L. Kopřivová upozornila, že usnesení 
by se mělo týkat také zanedbaných hrobů předků chorvatské národnosti. V reakci na poznámku 
V. Henycha o malé informovanosti starostů obcí M. Pospíšil připomněl metodickou příručku pro 
obce, která je volně k dispozici na webu Rady a je dostupná i v listinné podobě. Příručka obšírně 
seznamuje starosty s problematikou opuštěných německých i dalších hrobů. P. Pavelek v tomto 
bodě zdůraznil nutnou spolupráci ministerstev pro místní rozvoj a financí. 

Usnesení č. 207 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 16. února 2018 
k bodu č. 4 

Rada bere informaci na vědomí a doporučuje sekretariátu připravit formulaci 
návrhu usnesení ke Zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2017 ve 
smyslu tohoto jednání. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
22 0 0 

5 DOTAČNÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA NÁRODNOSTNÍ MENŠINY - MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A 
TĚLOVÝCHOVY, MINISTERSTVO KULTURY A ÚŘAD VLÁDY 

V. Appl za dotační program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících 
v ČR uvedl, že výběrová komise bude zasedat 20. února t.r. Do výběrového dotačního řízení bylo 
předloženo 67 projektů od 51 předkladatelů. Celkem byla požadována částka 16 864 350,- Kč. 
Všechna vyúčtování za minulý rok byla předložena v termínu, avšak téměř jedna čtvrtina z nich 
nebyla v pořádku a musela být opravena. V roce 2017 bylo na dotační program vynaloženo 
9 435 000,- Kč, z této částky bylo na depozitní účet vráceno 45 505,- Kč a další dvě vratky jsou 
ještě očekávány. B. Bartíková za dotační program podpory rozšiřování a přijímání informací 
v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin informovala, 
že termín zasedání výběrové dotační komise je stanoven na 19. února t.r. V rámci dotačního 
programu by měla být rozdělena částka 20 850 000,- Kč mezi 29 přihlášených projektů.  

O průběhu dotačního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy referoval V. Pícl. Dotační 
výběrové řízení programu na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin bylo vyhlášeno 
6. října 2017, žádosti byly podávány do 6. listopadu 2017 a 19. prosince ministerstvo zveřejnilo 
výsledky. Celkem se do programu přihlásilo 57 projektů a bude podpořeno 52 projektů, mezi které 
bude rozdělena částka 15 039 000,- Kč.  
Program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, který 
administruje Úřad vlády, prezentoval předseda výběrové dotační komise M. Martínek. V řádném 
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termínu přišlo 15 žádostí, z nichž všechny splňovaly formální náležitosti. 22. listopadu 2017 proběhlo 
zasedání výběrové komise. K plné podpoře bylo navrženo 10 žádostí, k částečné podpoře 4 projekty 
a 1 projekt nebyl podpořen. Celkem by mělo být rozděleno 2 586 880,- Kč; rozhodnutí by měla být 
připravena do konce března 2018.   

6 RŮZNÉ 

• Nominace do výborů Rady za polskou menšinu 
M. Pospíšil sdělil, že sekretariát byl 20. ledna t.r. osloven Kongresem Poláků se žádostí obnovit 
členství zástupců polské menšiny ve Výboru pro dotační politiku a Výboru pro spolupráci s orgány 
samosprávy, rovněž tak v Pracovní skupině pro národnostně menšinové vysílání. Ve výboru pro 
dotační politiku požadují dosavadní členy Tadeusze Wantułu a Romana Kaszpera vyměnit za Jana 
Gałuszku a Henryka Cieślara. Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy, kde jeden polský zástupce 
zemřel a druhý se jednání nezúčastní, by doplnili Józef Szymeczek a Tomáš Ondruch. V pracovní 
skupině pro národnostně menšinové vysílání by Rudolfa Molińského nahradila Renata Bilanová.  

Usnesení č. 208 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 16. února 2018 
k bodu č. 6 

Rada doporučuje svému předsedovi, aby do Výboru pro dotační politiku jmenoval 
za polskou menšinu Jana Gałuszku a Henryka Cieślara. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
22 0 0 

Usnesení č. 209 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 16. února 2018 
k bodu č. 6 

Rada doporučuje svému předsedovi, aby do Výboru pro spolupráci s orgány 
samosprávy jmenoval za polskou menšinu Józefa Szymeczka a Tomáše Ondrucha. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
22 0 0 

Usnesení č. 210 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 16. února 2018 
k bodu č. 6 

Rada doporučuje svému předsedovi, aby do Pracovní skupiny pro národnostně 
menšinové vysílání jmenoval za polskou menšinu Renatu Bilanovou. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
22 0 0 
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• Příručka o Radě 
Sekretariát připravil v předvánočním čase loňského roku obnovené vydání Průvodce právy 
příslušníků národnostních menšin v České republice. První příručka tohoto zaměření vyšla již v roce 
1995. Příručka obsahuje speciální právní předpisy týkající se menšin, dokumenty Rady Evropy 
k národnostním menšinám, statut Rady, její charakteristiku, stručný popis jednotlivých menšin 
a výčet dosavadních členů od vzniku ČR. Příručku vytiskl Úřad vlády a sekretariát ji vyvěsil na web 
Rady. Členům Rady byla distribuována na jednání Rady. 

• Funerální pracovní skupina – příklad Jihomoravského kraje; špatná praxe v 
Chomutově 

Z výjezdního jednání Pracovní skupiny do Jihomoravského kraje v srpnu 2017 vyplynula těsnější 
spolupráce s krajem, a proto byl na jednání Rady krátce prezentován jeden z počinů 
uskutečněných na městském hřbitově v Brně (prezentace 6 snímků v ppt). Byla prezentována 
digitalizace mapy a průvodce brněnským hřbitovem s označením hrobů významných osobností. 
Počin městského hřbitova v Brně může být příkladnou inspirací pro národnostní menšiny, k čemu 
by mohly směřovat jejich požadavky vůči správcům pohřebišť. 2 
Negativním příkladem je však situace na chomutovském hřbitově. Německá menšina požádala 
Radu, aby přijala usnesení, podle kterého by předseda Rady kontaktoval ministryni pro místní 
rozvoj ve věci aktuální situace na chomutovském městském hřbitově. V Chomutově byla 
představiteli německé menšiny sepsána petice, ve které se žádá o zrušení neoprávněného nároku 
města na opuštěné hroby po německých předcích, ke kterým se dnes nehlásí žádní majitelé.  

Usnesení č. 211 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 16. února 2018 
k bodu č. 6 

Rada žádá svého předsedu, aby ve věci kauzy Chomutovský městský hřbitov 
kontaktoval ministryni pro místní rozvoj. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
22 0 0 

• Čtvrtá monitorovací zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty 
regionálních či menšinových jazyků v České republice 

Dokument, který dne 2. listopadu 2017 schválila Rada (usnesení č. 196), byl 15. listopadu zařazen 
do meziresortního připomínkového řízení a 22. prosince nabídnut k projednání vládou. Ta zprávu 
dne 8. ledna schválila usnesením č. 20. Poté byl text přeložen do angličtiny a odeslán na 
Ministerstvo zahraničních věcí k předání Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. 
Na závěr jednání se rozloučili odcházející zástupci za slovenskou (N. Vokušová) a romskou (Š. 
Tišer) menšinu s ostatními členy Rady. Předsedající poté jednání Rady ukončil.  

JUDr. Robert Pelikán 
předseda Rady vlády pro národnostní menšiny 

ministr spravedlnosti 
Zpracovali R. Weinerová a M. Pospíšil 
                                                 
2 http://hrbitovy.brno.cz/mapa/pruvodce-po-hrbitovech/?lb=osmll&ly=uln%2Chr_sk_lab%2Chroby-vyz-
osobnosti%2Chroby-pol%2Chranice_skp%2Chranice_hrb&lyo=&c=-599379%3A-1163492&z=8 

http://hrbitovy.brno.cz/mapa/pruvodce-po-hrbitovech/?lb=osmll&ly=uln,hr_sk_lab,hroby-vyz-osobnosti,hroby-pol,hranice_skp,hranice_hrb&lyo=&c=-599379:-1163492&z=8�
http://hrbitovy.brno.cz/mapa/pruvodce-po-hrbitovech/?lb=osmll&ly=uln,hr_sk_lab,hroby-vyz-osobnosti,hroby-pol,hranice_skp,hranice_hrb&lyo=&c=-599379:-1163492&z=8�
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