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S e k r e t a r i á t  
Rady vlády pro národnostní menšiny 
 V Praze dne 13. března 2009 
 

Z Á P I S 

z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny 

dne 3. března 2009 od 13:00 hod., Úřad vlády ČR (nábř. E. Beneše 4, místnost 147 – vládní 
zasedačka) 

Přítomní členové Rady: Ing. Jan Litomiský (zmocněnec vlády pro lidská práva a místopředseda Rady), Ing. 
Martin Slaný (Kancelář prezidenta republiky), Mgr. Zuzana Gáborová (kancelář Veřejného ochránce 
práv), MUDr. Atanas I. Belkov (bulharská menšina), Ladislav Furiš (chorvatská menšina), Anna Rákóczi 
(maďarská menšina), Irena Kuncová, Irena Nováková (německá menšina), Michal Chrząstowski, 
Władysław Niedoba, Mgr. Tadeusz Wantuła (polská menšina), PhDr. Agáta Pilátová (rusínská 
menšina), Ing. Igor Zolotarev (místopředseda Rady, ruská menšina), PhDr. Radovan Čaplovič, PhMr. et 
PhDr. Štefan Medzihorský, Mgr. Vladimír Skalský (slovenská menšina), Karin Kubešová (srbská 
menšina), Mgr. Olga Mandová (ukrajinská menšina).  

Hosté:  Ing. Duong Viet Dung (vietnamská komunita), Josef Stojka, Miloslava Kaiševová (olašská komunita), 
JUDr. Tomáš Kraus (židovská komunita), JUDr. Václav Henych (Ministerstvo vnitra), PhDr. Václav 
Appl, PhDr. Helena Fraňková (Ministerstvo kultury),Mgr. Klára Laurenčíková, Mgr. Dagmar 
Polášková (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (Filozofická 
fakulta UK v Praze), Mgr. Lucie Špallová (Ministerstvo práce a sociálních věcí), RNDr. Hana 
Mokerská (Ministerstvo spravedlnosti), Ladislav Hireš (Ministerstvo zahraničních věcí), Ing. Pavlína 
Smítalová (Ministerstvo financí), PhDr. Andrej Sulitka (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem), 
Mgr. Gabriela Hrabaňová (tajemnic Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Eva Háchová 
(stážistka v sekretariátu Rady). 

Sekretariát Rady: Ondřej Klípa, Milan Pospíšil, Eva Holková. 
 . 

*** 
Program 

1. Třetí periodická zpráva o plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. 
2. Návrh novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších úprav, zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších úprav a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších úprav (§§ 29 a 117, týkající se agendy národnostních 
menšin); návrh Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy. 

3. Novelizace vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
úprav – informace. 

4. Dotační programy a složení Dotačních výběrových komisí resortů. 

5. Příspěvek k terminologii v národnostně menšinové problematice. 

6. Různé. 

*** 
 
Jednání Rady vedl její místopředseda Jan Litomiský, který omluvil předseda Rady – ministra 
Michaela Kocába (byl v tomto termínu pracovně v USA). Dále představil nového vedoucího 
sekretariátu Rady, Mgr. Ondřeje Klípu a přivítal nové členy Rady (jmenované usnesením 
vlády č. 178 ze dne 9. února 2009), paní Irenu Novákovou (zástupkyni německé menšiny) a 
PhDr. Marka Ženíška (náměstka ministra spravedlnosti), jenž se ovšem na jednání nemohl 
dostavit. Požádal také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o návrh na jmenování 
Mgr. Kláry Laurenčíkové, náměstkyně ministra. K. Laurenčíková uvedla, že návrh na 
jmenování je již podán. 
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Program jednání byl hlasováním schválen jednohlasně.  

Hlasování: 
ANO NE ZDRŽEL SE 

18 0 0 

Ad 1) 

O. Klípa představil Třetí periodickou zprávu o plnění Rámcové úmluvy o ochraně 
národnostních menšin v rámci monitorovacího cyklu Rady Evropy. J. Litomiský otevřel 
rozpravu. I. Zolotarev uvedl, že považuje Třetí periodickou zprávu o plnění Rámcové úmluvy 
o ochraně národnostních menšiny (materiál byl členům Rady rozdán v definitivní verzi před 
jednáním) za dostatečně zpracovanou a doporučil zapracovat informaci o cizojazyčném 
vysílání ČRo 7. L. Špallová slíbila, že v nejbližší možné době pošle podklad ke Zprávě 
sekretariátu Rady. 

Usnesení č. 76 

Rada schvaluje Třetí periodickou zprávu o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o 
ochraně národnostních menšin a doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování 
projednaných připomínek a po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení 
předložil materiál pro schůzi vlády. 

Hlasování: 
ANO NE ZDRŽEL SE 

18 0 0 

Ad 2)  

O. Klípa informoval o návrhu novelizace zákona č. 128/2000 Sb. (§ 29 odst. 2, § 117 odst. 3), 
dále zákona č. 129/2000 Sb. (§ 78) a zákona 131/2000 Sb. (§ 78). Podstata navrhovaných 
změn spočívá v umožnění občanským sdružením zažádat o zřízení dvojjazyčných nápisů bez 
nutnosti schválení tohoto kroku výborem pro národnostní menšiny v příslušné obci a 
v některých formulačních zpřesněních. V. Henych, T. Wantuła a Š. Medzihorský kritizovali 
část nového návrhu, obsahující podmínku pětileté působnosti občanského sdružení 
podávajícího návrh na zřízení dvojjazyčných nápisů na území obce, kde je návrh podáván. V. 
Henych navrhl, aby tato část byla zjednodušena, čímž by nedocházelo ke komplikacím 
s ověřením a definicí „působnosti“ na území obce. Diskuse se dále týkala jiných možností 
specifikace občanského sdružení, kterému bude umožněno žádat o zřízení dvojjazyčných 
nápisů, a možnostem lépe v zákoně upravit složení výboru pro národnostní menšiny (odst. 3 § 
117). V. Henych upozornil, že direktivní stanovení členství ve výborech by zasahovalo do 
pravomocí obcí. O. Klípa připomněl, že Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy po 
zkušenostech z několikaleté diskuse na toto téma nedoporučil dále zasahovat do složení 
výborů pro národnostní menšiny zákonným opatřením. Vzhledem k tomu, že aktuální 
navrhovaná úprava umožňuje rozhodnutí výboru zcela obejít, je třeba pro uspokojení obcí, 
resp. Svazu měst a obcí v budoucím připomínkovém řízení, zachovat v návrhu určitá omezení 
pro sdružení, která budou moci žádat o zřízení dvojjazyčných nápisů.  M. Pospíšil informoval, 
že pro další postup se využije Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2008. 

Usnesení č. 77 

Rada schvaluje návrh novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
úprav, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších úprav a zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze tak, jak byl vypracován Výborem pro spolupráci s orgány 
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samosprávy a doporučuje svému předsedovi, aby návrh předložil ministru vnitra k dalšímu 
zpracování v rámci nejbližší legislativní úpravy uvedených zákonů. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
18 0 0 

Ad 3) 

O. Klípa informoval účastníky zasedání, že Ministerstvo dopravy dokončilo návrh vyhlášky č. 
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 
řízení provozu na pozemních komunikacích. Ministerstvo vyhovělo požadavku Rady o úpravu 
dvojjazyčných názvů „vjezd do obce“ a „výjezd z obce“, aby se jejich podoba nelišila od 
názvů v češtině. Z částky 3 500 tis. Kč, určené na provádění Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků budou hrazeny rovněž opravy stávajících tabulí. 

Usnesení č. 78 

Rada bere na vědomí návrh novelizace vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
17 0 1 

 Ad 4) 

M. Pospíšil oznámil, že P. Osladilová, zástupkyně řecké menšiny ve Výběrové dotační komisi 
v programu Ministerstva kultury na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních 
menšin rezignovala na své členství v této komisi. Zástupci řecké menšiny navrhují jako člena 
této komise Michalise Doulkeridise. 

Usnesení č. 79 

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 resortu kultury a zástupci menšin a jak jsou uvedeny v tomto záznamu. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
18 0 0 

H. Fraňková oznámila, že Ministerstvo kultury vyhlásilo dvě výběrová dotační řízení na 
podporu aktivit národnostních menšin. Upozornila, že ještě chybí konečně rozhodnutí ohledně 
výše přidělených finančních prostředků na dané programy. Upozornila, že některé badatelské 
subjekty nedodržují podmínky vyhlášených programů. Některé výtky, zvláště v oblasti 
rozpočtů, adresované občanským sdružením podpořila také K. Laurenčíková, která 
připomněla již v minulosti konané školící semináře na toto téma. I. Zolotarev konstatoval, že 
Rada vlády je znepokojena snížením rozpočtu dotací na podporu národnostních menšin a 
požádal členy Rady, aby se ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem kultury 
zasadili o navýšení dotací v nejvyšší možné míře. P. Smítalová připomněla, že už proběhlo 
úspěšné jednání s panem ministrem Kalouskem ohledně navýšení dotací. Další postup je jen 
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otázkou času. I. Belkov navrhl zabývat se snížením povinného (obvykle 30%) podílu žadatele 
na financování projektu. Podle H. Fraňkové není v možnostech ministerstva měnit rozpočtová 
pravidla, kterými se poskytování dotací řídí.  

Usnesení č. 80 

Rada bere na vědomí zmíněné připomínky a námitky. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
18 0 0 

Ad 5) 

Z. Uherek, ředitel Etnologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, přednesl 
výklad k terminologii v národnostně menšinové problematice. Příspěvek následovala diskuse, 
které se zúčastnil T. Kraus, T. Wantuła, I. Zolotarev a další členové Rady. 

Ad 6) 

M. Pospíšil představil průběhu přípravy Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 
2008 a požádal zástupce ministerstva zahraničních věcí o spolupráci v technických 
náležitostech pro předání definitivní verze Třetí periodické zprávy o plnění Rámcové úmluvy 
o ochraně národnostních menšin. 

I.  Zolotarev konstatoval, že na základě demonstrace národnostních menšin na reakci 
demonstrace Národní strany (před Domem národnostních menšin) se bude konat dne 26. 
března 2009 První soudní stání a dále informuje, že žalovaná strana se jednání zúčastní.  

I. Belkov představil situaci ohledně výstavby památníku sv. Cyrila a Metoděje v areálu 
slovanského pohřebiště v Mikulčicích a přednesl žádost o finanční podporu na tento projekt.  

P. Smítalová odkázala na Ministerstvo kultury jako kompetentní orgán, který by tento projekt 
mohl podpořit. Jako druhou možnost uvedla obrácení se přímo na Ministerstvo financí 
s žádostí o mimořádnou dotaci.  

Usnesení č. 81 
Rada podporuje návrh žádosti I. Belkova za bulharskou národnostní menšinu na zřízení 
výstavby památník sv. Cyrila a Metoděje v Mikulčicích. 

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 
18 0 0 

Další zasedání se bude konat v druhé polovině dubna, přesný termín zatím  není stanoven. 

Ing. Jan Litomiský 
místopředseda Rady 

 

Zpracoval: Ondřej Klípa, Eva Holková 


