
S e k r e t a r i á t  
Rady vlády pro národnostní menšiny 

V Praze dne 3. června 2014 

Záp is  

z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 20 . května 2014  

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny se uskutečnilo dne 20. května 2014 
od 11:00 do 13:00 hodin, v Hrzánském paláci (Loretánská 9, Praha 1 - Hradčany).  

Přítomní členové Rady: Mgr. Jiří Dienstbier (ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
předseda Rady), Mgr. Adam Kalita (běloruská menšina), MgA. Světlana 
Lazarová (bulharská menšina), Mgr. Lenka Kopřivová (chorvatská menšina), 
Ing. Béla Szaló (maďarská menšina), RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (německá 
menšina), Mgr. Dariusz Branny, PaedDr. Evžen Delong (polská menšina), 
Štefan Tišer, Ivona Parčiová, (romská menšina), Dagmar Březinová (rusínská 
menšina), Ing. Alexej N. Kelin (ruská menšina), Adriano Mandilas (řecká 
menšina), Ing. Jaroslav Miňo, Mgr. Naděžda Vokušová (slovenská menšina), 
Živojin Vukadinovič (srbská menšina), Mgr. Bohdan Rajčinec (ukrajinská 
menšina), RNDr. Huu Uyen Pham (vietnamská menšina), Mgr. Kateřina 
Valachová, Ph.D. (náměstkyně ministra, místopředsedkyně Rady), JUDr. 
Kateřina Kalistová (ministerstvo kultury), RNDr. Petr Mužák (Kancelář 
prezidenta republiky), Mgr. David Kryska Ph.D. (kancelář Veřejného ochránce 
práv), Bc. Stanislav Daniel (Asociace krajů ČR). 

Z jednání se omluvili: Mgr. Marian Sloboda (Filozofická fakulta UK v Praze), Mgr. Martin Dzingel 
(německá menšina), Ing. Jan Gregor (ministerstvo financí), Mgr. Jana 
Hanzlíková (ministerstvo práce a sociálních věcí), Mgr. Pavel Štern 
(ministerstvo spravedlnosti), Mgr. Jindřich Fryč (ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy), Andrea Krnáčová, M.A., MBA (ministerstvo vnitra), Prof. Ing. 
Petr Drulák, Ph.D. (ministerstvo zahraničních věcí), Mgr. Miroslava Sobková 
(Svaz měst a obcí ČR).  

Hosté: Ladislav Furiš (chorvatská menšina), Irena Nováková (německá menšina), Władysław 
Niedoba, Mgr. Tadeusz Wantuła (polská menšina), Igor Zolotarev (ruská menšina), Mgr. 
Olga Mandová (ukrajinská menšina), JUDr. Blanka Bartíková, PhDr. Václav Appl 
(ministerstvo kultury), Ing. Hana Krýzová (ministerstvo školství, mládeže  tělovýchovy), JUDr. 
Václav Henych (ministerstvo vnitra), JUDr. Jiří Kalašnikov (ministerstvo zahraničních věcí).  

Sekretariát: Milan Pospíšil, Martin Martínek. 

Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro 
národnostní menšiny: Mgr. Margita Wagner, Mgr. Eliška Perevorska, MA, Bc. Jiří Svěrák. 

Program: 

1. Informace o materiálech projednaných vládou 

- Čtvrtá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou 
o ochraně národnostních menšin 

- Změna statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a jmenování členů Rady vlády 
pro národnostní menšiny 

2. Místopředsedové Rady 

- Jmenování místopředsedy Rady za národnostní menšiny  
- Jmenování místopředsedy Rady za veřejnou správu 
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3. Příprava materiálů pro vládu 

- Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2013 
- Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2013 
- Třetí periodická zpráva o plnění Evropské charty regionálních či menšinových 

jazyků Českou republikou 

4. Dotační výběrová řízení 

5. Různé 

*** 

J. Dienstbier jednání zahájil, přičemž přivítal zejména přítomné za národnostní menšiny 
z minulého funkčního období Rady. Přítomným novým členům byly pak distribuovány 
jmenovací dekrety. Poté se všichni stručně představili a členové Rady schválili program. 

AD 1 (INFORMACE O MATERIÁLECH PROJEDNANÝCH VLÁDOU ) 

- Čtvrtá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně 
národnostních menšin  

M. Pospíšil informoval, že Česká republika má každých pět let povinnost předložit Radě 
Evropy periodickou zprávu o plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, 
v letošním roce šlo o čtvrtý dokument. Vláda materiál schválila dne 2. dubna 2014 
(usnesení č. 204), po jeho přeložení do angličtiny měl být ministrem zahraničních věcí 
předán Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Sekretariát Rady předal dokument dne 
8. dubna t.r. příslušnému pracovníku na Ministerstvu zahraničních věcí. Dokument sice 
Rada neprojednala, ale byl distribuován na semináři Menšiny v Evropě - Evropa menšin 
dne 24. února 2014, s tím, že účastníci byli vyzváni k dodání připomínek. Byl distribuován 
společně s pozvánkou dne 30. dubna t.r., nebyly uplatněny žádné připomínky. 

- Změna statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a jmenování jejích členů 

M. Pospíšil sdělil, že vláda návrh projednala dne 16. dubna 2014, usnesením č. 262. 
Schválený statut Rady a seznam nových členů byly uveřejněny na webu Rady dne 
17. dubna t.r. Statut pak byl distribuován dne 30. dubna spolu s pozvánkou. Jeho změna 
znamená v první řadě jasnou specifikaci pozice předsedy Rady, když v čl. 3 odst. 3 se 
stanoví, že „Předsedou Rady je člen vlády, v jehož působnosti jsou lidská práva a rovné 
příležitosti. V případě, že nebude člen vlády pověřen, je předsedou Rady předseda vlády.“ 
Vysvětlil rovněž, že z důvodu šetření nebudou rozesílány dokumenty v tištěné podobě, 
dokud není hotova jejich definitivní podoba.  

V rozpravě Ing. Kelin požádal o upřesnění pojmu „host“ v čl. 5 odst. 5 Statutu. 
J. Dienstbier upřesnil, že jde zpravidla o situaci absence člena Rady, ale nevyloučil 
i možnost pozvání hosta mimo toto pravidlo. V této situaci budou hrát svou roli kapacitní 
i organizační podmínky, jež je nutno v dostatečném předstihu projednat se sekretariátem.  

A.N. Kelin také upozornil na reálně nedostatečné personální obsazení sekretariátu 
v současnosti a na možnost přizvat k jednání Rady odborníka. J. Dienstbier poukázal na 
skutečnost, že poddimenzovány jsou všechny sekretariáty lidskoprávní sekce Úřadu vlády. 
Bylo dohodnuto, že dané téma bude prodiskutováno v bodu 5 jednání. 
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AD 2 (MÍSTOPŘEDSEDOVÉ RADY) 

J. Dienstbier bod programu uvedl citací čl. 3 odst. 5 statutu Rady, který stanoví, že 
„Místopředsedu Rady jmenuje a odvolává předseda Rady po projednání v Radě. Jeden 
místopředseda Rady je z řad zástupců veřejné správy a druhý z řad zástupců národnostních 
menšin.“ Pro dovršení funkčnosti Rady je proto zapotřebí tento krok učinit, mj. pro případy, kdy 
předseda Rady není přítomen jejímu jednání. 

- Místopředseda Rady za národnostní menšiny 

M. Pospíšil připomněl, že dosavadním místopředsedou byl I. Zolotarev (ruská menšina), 
v předchozím funkčním období jím byl zástupce slovenské menšiny. Protože by měl být 
dodržen princip rotace u menšin, z těch, kdo jsou v Radě druhé funkční období, přichází 
v úvahu zástupci bulharské, německé a romské menšiny. Mgr. Martin Dzingel za 
německou menšinu, který byl v této věci kontaktován, se jmenování nebrání, nebyl však 
jednání Rady přítomen. Na příštím jednání se proto toto téma znovu projedná a bude 
možno hlasovat i o ostatních návrzích za výše uvedené dvě menšiny.  

- Místopředsedkyně Rady za veřejnou správu 

Za místopředsedkyni za veřejnou správu navrhl J. Dienstbier podle čl. 3 odst. 2 písm. b) bodu 
(iii) statutu Rady svou náměstkyni, Mgr. Kateřinu Valachovou, Ph.D., ta se stručně představila.  

Usnesení č. 142 

Rada doporu čuje svému p ředsedovi, aby do funkce místop ředsedkyn ě Rady vlády pro 
národnostní menšiny jmenoval svou nám ěstkyni Mgr. Kate řinu Valachovou, Ph.D.  

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 

22 0 0 

AD 3 (PŘÍPRAVA MATERIÁL Ů PRO VLÁDU) 

- Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2013 

J. Dienstbier členy Rady informoval o tom, že dokument je připraven k projednání Radou, 
poté bude předložen (bez meziresortního připomínkového řízení - pouze pro informaci) 
členům vlády. Rada k němu zpravidla přijímá schvalující usnesení, kdy žádá svého 
předsedu, aby materiál předložil vládě. Termín je do 31. května 2014. Byla distribuována 
dne 30. dubna t.r. spolu s pozvánkou. M. Pospíšil jej doplnil sdělením, že ještě před 
jednáním Rady projednaly dokument dva její výbory, Výbor pro spolupráci s orgány 
samosprávy a Výbor pro dotační politiku. Oba doporučily Radě dokument schválit. 

A.N. Kelin v rozpravě vyjádřil znepokojení nad personálním stavem v sekretariátu, na což 
reagoval M. Pospíšil návrhem zapracovat do oddílu II. Zprávy, pojednávajícího o sekretariátu, 
stručný jednovětý komentář vycházející z tohoto jednání Rady. Návrh byl akceptován. 

Usnesení č. 143: 

Rada doporu čuje svému p ředsedovi, aby po zapracování p řipomínky p řednesené na 
jednání Rady p ředložil Výro ční zprávu o činnosti Rady za rok 2013 na jednání vlády 
jako informaci členům vlády.  
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Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 

23 0 0 

- Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2013 

J. Dienstbier uvedl, že termín předložení Zprávy do vlády je do 31. května 2014. Zpráva byla 
distribuována elektronickou poštou spolu s pozvánkou na jednání Rady dne 30. dubna 
2014. M. Pospíšil k tomu dodal, že text byl doplněn o reflexi slovenské menšiny a dvě dílčí 
připomínky M. Slobody a ještě před jednáním Rady projednaly opět dokument oba výbory 
Rady. Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy má výhrady ke stručnosti kapitoly 
o kulturních projektech menšin (oddíl 9.3. Zprávy). K. Kalistová přislíbila, že v rámci 
meziresortního připomínkového řízení ministerstvo text rozšíří. M. Pospíšil dále informoval, 
že dosud chybí text za Veřejného ochránce práv. J. Dienstbier poukázal na komplikace 
z loňského roku ohledně textu reflexe ruské menšiny, na což reagoval A.N. Kelin ujištěním, 
že text byl pečlivě formulován a reflektuje realitu (dokazuje ji situace v pořadech České 
televize, nejrůznější mediální výstupy). Varoval přitom generálně před postoji mlčení 
k manipulacím. M. Pospíšil připomněl, že k formátu zprávy přijala Rada v prosinci 2013 
metodiku, podle níž je text sestaven. Úkol zpracovat ji dostal tehdejší předseda Rady. 
O metodice Rada jednala na své schůzi v listopadu a prosinci 2013. Proto je do Zprávy 
začleněna příloha, kterou sestavili příslušníci národnostních menšin a která je pouze 
nepatrně stylisticky změněna. Rada by po rozpravě měla přijmout schvalující usnesení, jímž 
požádá předsedu, aby materiál předložil vládě. Krátká rozprava se týkala zmíněné úpravy 
textu oddílu 9.3. Zprávy. J. Dienstbier oznámil, že materiál byl dne 19. května t.r. vložen do 
připomínkového řízení, tak, aby jej mohla včas projednat vláda. 

Usnesení č. 144: 
Rada doporu čuje svému p ředsedovi, aby po vypo řádání meziresortního 
připomínkového řízení předložil vlád ě k projednání návrh Zprávy o situaci 
národnostních menšin v ČR za rok 2013.  

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 

23 0 0 

- Třetí periodická zpráva o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků  

J. Dienstbier uvedl, že Česká republika má povinnost předložit Radě Evropy již Třetí 
periodickou zprávu o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, a to do 
19. července 2014. Monitorovací cyklus k tomuto dokumentu je v tomto případě tříletý. 
M. Pospíšil sdělil, že na jednání Rady je připraven balíček všech dokumentů doposud 
k Chartě přijatých, včetně textu samotné Charty. Sekretariát připravil tuto verzi Zprávy 
z podkladů ministerstva kultury a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ze Zpráv 
o situaci národnostních menšin za příslušné tři roky 2011, 2012 a 2013. Po projednání by 
Rada měla pověřit svého předsedu, aby materiál předložil do meziresortního připomínkového 
řízení a posléze do vlády. Nikdo se nepřihlásil do rozpravy. 

Usnesení č. 145: 
Rada doporu čuje svému p ředsedovi, aby po vypo řádání meziresortního 
připomínkového řízení předložil vlád ě k projednání návrh T řetí periodické zprávy 
o pln ění Evropské charty regionálních či menšinových jazyk ů Českou republikou.  
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Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 

23 0 0 

AD 4. INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU V DOTA ČNÍCH PROGRAMECH 

V úvodu J. Dienstbier předeslal, že dotační programy jsou permanentně podrobovány 
diskusi v Radě, zástupci resortů zde pravidelně informují o aktuálním stavu dotací. 
U posledního níže jmenovaného programu by mělo dojít k debatě nad možným rozšířením 
o eventuální projekty týkající se chorvatského jazyka (vychází to z doporučení Rady 
Evropy v souvislosti s plněním Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 
podpořit nadstandardně tento jazyk a jeho specifickou podobu – čakavské nářečí). 

Ministerstvo kultury 

- Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR 

K. Kalistová informovala, že do tohoto programu, spadajícího do Odboru regionální 
a národnostní kultury, bylo pro rok 2014 podáno v řádném termínu 74 žádostí o dotaci, 
další 4 projekty byly dodány po termínu. Celkem bylo oceněno 57 projektů od 42 
předkladatelů, celková poskytnutá částka je 6 709 tis. Kč. V ní je zahrnuta dotace ve výši 
800 tis. Kč občanskému sdružení Slovo 21 na Světový romský festival Khamoro 2014, 
který má být podporován na základě usnesení vlády, už několik let na něj ovšem nejsou 
vyčleňovány zvláštní prostředky ze státního rozpočtu.  

• Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či 
v převážné míře v jazycích národnostních menšin (Odbor médií a audiovize) 

K. Kalistová uvedla, že v letošním roce bylo z celkového počtu 29 projektů podpořeno 24 
žádostí, poprvé se zapojila vietnamská a běloruská menšina. Rozděleno bylo celkem 22 
mil. Kč. Dotace byly vyplaceny většinou v prvním čtvrtletí t.r. V souvislosti s dotacemi za 
rok 2013 byly zmíněny některé nesrovnalosti s využitím dotace, které v současnosti řeší 
finanční úřad. Veškeré částky byly vyplaceny již v průběhu I. čtvrtletí. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

- Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 

H. Krýzová informovala, že v tomto programu bylo v termínu doručeno 64 žádostí, které 
byly posouzeny komisí dne 25. listopadu 2013. Celkem 57 projektů bylo podpořeno 
částkou 15 029 tis. Kč. Již byla rozeslána rozhodnutí a převedeny finanční částky.  

Úřad vlády  

- Program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 

U tohoto programu by nejdříve podle J. Dienstbiera mělo dojít k debatě nad možným 
rozšířením programu o možnost předkládat eventuální projekty týkající se chorvatského 
jazyka.  
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Doplnil jej M. Pospíšil, s tím, že Rada Evropy (Výbor expertů Evropské charty regionálních 
či menšinových jazyků) doporučila České republice ve svém stanovisku k Druhé 
periodické zprávě o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či 
menšinových jazyků zahrnout chorvatštinu moravských Chorvatů mezi jazyky zvlášť 
chráněné Chartou. Uvažovat o změně přihlášení se k ochraně tohoto jazyka pod částí III 
Charty je sice z procesního hlediska podle čl. 3 odst. Charty možné, ale vzhledem k reálné 
situaci, jakou je disperzní usídlení Chorvatů a jejich počet, by znamenalo potíže 
v dosažení případných závazků. Proto se v současnosti – jako operativní reakce na výše 
uvedený podnět – navrhuje rozšířit dotační program programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků o chorvatštinu moravských Chorvatů, 
což přinese okamžitý výsledek. Lze očekávat projekty typu e-learning chorvatštiny 
moravských Chorvatů, orální historie mluvčích apod. V té věci již na jednání Rady dne 
19. prosince 2013 tehdejší předseda Rady v rozpravě k programu doporučil, aby 
sekretariát připravil náležité zdůvodnění na dalších jednáních Rady, mj. v rámci debaty 
o prioritách programu na příští období.  

Mgr. Sloboda, člen Rady za odbornou veřejnost, byl požádán o výše uvedené zdůvodnění. 
V praxi by měl být rozšířen tematický okruh „vzdělávací aktivity“ a „Kvantitativní a kvalitativní 
analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků“ o možnost podat projekt týkající 
se chorvatštiny užívané moravskými Chorvaty. V ČR existuje chorvatské sdružení, které se 
věcí zabývá (Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR) a lze tedy počítat s poptávkou 
o rozšíření dotačního titulu z této strany. Je nutno též zmínit, že chorvatština moravských 
Chorvatů je ve zcela specifické pozici ve srovnání s ostatními menšinovými jazyky. Další 
možností, jak reagovat na výzvu Výboru expertů Rady Evropy, je zabývat se možností, jak 
rozšířit prohlášení České republiky k ratifikaci Charty. M. Sloboda sekretariátu k tomu zaslal 
rozsáhlý dokument. Tuto záležitost však bude moci Rada projednat až na příštím jednání, 
neboť se nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit z tohoto jednání. 

K samotnému rozšíření dotačního programu je zapotřebí schválit návrh změny Směrnice 
vedoucího Úřadu vlády č. 19/2011 ve znění pozdějších úprav: V čl. 1 odst. 1 přílohy 5 
Směrnice se za slova „tematické okruhy činností“ vkládá slovo „chorvatštinou (zejména 
moravskou)“.1  

L. Kopřivová poznamenala, že chorvatština moravských Chorvatů je ohrožený jazyk a je 
zapotřebí ho chránit v maximální možné míře. Jedná se o unikátní starý chorvatský dialekt, 
který se na našem území vyskytuje již od 16. století a v dnešní době již zbývá jen velmi 
málo mluvčích tohoto jazyka. V. Henych poznamenal, že součástí návrhu by měla být také 
stručná analýza dopadu změny.2 A. Baršová uvedla, že rozšíření dotačního programu by 
z praktického hlediska mohlo být pozitivní také z toho důvodu, že v minulých letech nebyly 
prostředky z něj dostatečně čerpány kvůli nedostatku kvalitních projektů. J. Dienstbier 
k tomu připomenul, že rozšíření směrnice nezakládá žádný nárok na poskytnutí dotace.  

Usnesení č. 146: 

Rada souhlasí s návrhem zm ěny obsahu dota čního programu Ú řadu vlády ČR 
Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyk ů pro rok 
2015, [a to ve smyslu sou časného zvláštního ustanovení Sm ěrnice vedoucího Ú řadu 
vlády ČR č. 19/2011 v její p říloze č. 5], vedoucí k rozší ření tematických okruh ů 
o chorvatštinu (zejména moravskou).  

                                                 
1 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 19/2011 o poskytování neinvestičních dotací 

k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České 
republiky č. 7/2012 a Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 6/2013 

2 Bude poslána spolu s tímto zápisem. 
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Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 

23 0 0 

Ohledně dotačního programu dále sdělil M. Martínek, že v návaznosti na povinnost příjemců 
dotací v roce 2013 předložit závěrečnou zprávu o realizaci projektu a podklady pro finanční 
vypořádání podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. ve stanovených termínech proběhla kontrola 
splnění těchto povinností u všech příjemců dotací v rámci programu Podpora implementace 
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků za rok 2013 a žadatelů o dotaci pro rok 
2014. Na základě kontroly bylo zjištěno, že uvedenou povinnost splnili všichni žadatelé 
o dotaci v roce 2014, s výjimkou žadatele o dotaci Dokumentační a muzejní středisko 
slovenské menšiny v ČR (DOMUS), který jako příjemce dotace v roce 2013 v řádném 
termínu nepředložil zprávu ani finanční vypořádání. Příjemce byl kontaktován 
a z korespondence a komunikace s ním vyplynulo, že zpráva i finanční vypořádání byly 
(podle tvrzení příjemce) odeslány poštou dne 27. ledna 2014 jako obyčejná zásilka. Toto 
dokládá příjemce kopií dokladu o platbě za poštovní služby. Z platby je zřejmé datum, nikoli 
však již skutečnost, že se jednalo o zásilku na Úřad vlády ČR. Příjemce si je vědom, že 
podle instrukce na formuláři měl zásilku zaslat doporučeně, pochybení vysvětluje nemocí 
a shodou náhod. Vzhledem k tomu, že ve smyslu směrnice Úřadu vlády ČR 19/2011 ve 
znění pozdějších předpisů je příslušný útvar povinen komisi navrhnout, aby dotace nebyla 
udělena tomu žadateli, který jako příjemce dotace nepředložil včas za kalendářní rok, který 
bezprostředně předchází rok, na který je dotace žádána, podklady pro finanční vypořádání 
dotace podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. nebo závěrečnou zprávu o realizaci projektu, byli 
členové komise pro hodnocení projektů požádání o hlasování per rollam 
k přidělení/nepřidělení dotace. Komise navrhla v poměru 5 hlasů ku 4 dotaci přidělit. 

N. Vokušová vyjádřila obavu, zda přidělením dotace nevznikne nežádoucí precedens. 
Navíc by přidělení dotace vnímala jako neseriózní k ostatním žadatelům, kteří podmínky 
dodrželi. V. Henych na ni navázal s informací, že podmínky přidělování dotací stanovuje 
také nařízení vlády a v případě nedodržení tohoto nařízení by návrh na poskytnutí dotace 
vnímal jako problematický. M. Martínek doplnil, že pokud bude Rada souhlasit s návrhem 
komise, konečné slovo bude mít vedoucí Úřadu vlády. J. Dienstbier poznamenal, že 
rozhodnutí je v tomto případě ponecháno na komisi, ale je pochopitelné, že přidělení 
dotace může snižovat ochotu žadatelů dodržovat pravidla. J. Miňo sdělil, že podle 
informací od žadatele o dotaci byly dokumenty řádně odeslány, ale obyčejnou poštou. 
M. Martínek na to zareagoval s tím, že na Úřadu vlády byla provedena pečlivá kontrola, 
která zjistila, že dokumenty nebyly Úřadu vlády doručeny. B. Bartíková uvedla, že konečný 
termín vypořádání dotací se státním rozpočtem je podle příslušného nařízení vlády 
15. únor. M. Martínek doplnil, že tento termín nebyl dodržen. A. N. Kelin upozornil, že 
vzhledem k tomu, že žádný legislativní akt neukládá žadateli posílat dokumenty 
doporučeně, neměli by být poškozeni žadatelé, kteří dokumenty zaslali obyčejnou poštou. 
Dále navrhl, aby povinnost posílat dokumenty doporučeně byla zakotvena ve směrnici. 
V. Appl doplnil, že Ministerstvo kultury nemá toto zakotveno ve směrnici, ale doporučuje 
žadatelům zasílat písemnosti doporučeně. 

Usnesení č. 147 

Rada navrhuje poskytovateli dotace v p řípadě projektu letošního roku č. 14, s 
názvem Scénické čtení ze slovenské krásné literatury - CD k 10. výro čí DOMUS SM v 
ČR (předkladatel spolek Dokumenta ční a muzejní st ředisko slovenské menšiny v 
ČR) poskytnout dotaci 160 000,- K č.  
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Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 

15 0 8 

J. Dienstbier požádal ještě Radu o projednání a hlasování o obsahu tematických okruhů, 
které tvoří základní osu programu a které jsou vyhlášeny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády: 

Tematické okruhy: 

A. Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního 
vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou 
skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem 
mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené 
i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob 
s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, 
porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami. 

B. Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, 
indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.  

C. Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových 
jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich 
částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních 
samosprávných celků.   

Usnesení č. 148 

Rada souhlasí s návrhem obsahu dota čního programu Ú řadu vlády ČR Podpora 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyk ů pro rok 2015, [a 
to ve smyslu sou časného zvláštního ustanovení Sm ěrnice vedoucího Ú řadu vlády 
ČR č. 19/2011 v její p říloze č. 5].  

Hlasování: 

ANO NE ZDRŽEL SE 

21 0 0 

AD 5. RŮZNÉ 

• Konání monitorovací návštěvy Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně 
národnostních menšin v rámci čtvrtého cyklu (listopad t.r.) 

M. Pospíšil informoval, že jde o jeden z kroků monitorovacího cyklu k úmluvě. Jedná se 
sekretariátem Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy o termínu 
monitorovací návštěvy Poradního výboru Rady Evropy k úmluvě v pozdním podzimu t.r. 
(listopad). V rámci návštěvy se uskuteční terénní šetření, setkání se zástupci národnostně 
menšinových organizací a slyšení zástupců veřejné správy v této věci.  
 
• Projekt chorvatského domu v Jevišovce 

J. Dienstbier uvedl, že se v této věci setkal s velvyslankyní Chorvatska. M. Pospíšil přiblížil 
historii Chorvatského domu. Když chorvatská strana požádala ČR o podporu, tehdejší 
předseda Rady K. Schwarzenberg vedl jednání s Ministerstvem kultury a Ministerstvem 
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financí, ale před uzavřením jednání padla vláda. Projekt na opravu chorvatského domu je 
sestaven a bylo by vhodné na příštím zasedání Rady projednat otázku dalšího postupu. 

• Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání 

A. N. Kelin upozornil, že záznam z jednání Rady 28. května 2012 zmiňuje jmenování 
pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání. Tato skupina však není aktivní. 
Problémem by nemělo být pouze národnostně menšinové vysílání, ale otázka, zda 
veřejnoprávní média plní své poslání. Smyslem nemá být jen poskytnout menšinám jakýsi 
„koutek“ pro jejich vysílání, ale otevřít v rámci státu dialog mezi většinou a menšinou 
o lidských právech a o základních hodnotách této země.  Toto zde podle něj chybí a je na 
této Radě, aby byla v tomto směru aktivní. M. Pospíšil vysvětlil, že ředitel ČT v roce 2012 
ustanovil nadějnou Tvůrčí producentskou skupinu pro národnostně menšinové vysílání, po 
roce ale byla rozpuštěna a její ředitel odvolán. Bohužel sekretariát Rady neměl kapacitu se 
tomuto problému důrazněji věnovat. A. N. Kelin navázal poznámkou, že tím větší 
pozornost by měla být věnována zabezpečení sekretariátu. Zmínil možnost žádat 
o příspěvek z evropských fondů a navrhl, aby členové Rady z ministerstev v tomto 
pomohli.  

Š. Tišer upozornil, že by bylo zapotřebí iniciovat jednání ministra s Radou pro rozhlasové 
a televizní vysílání a s ředitelem České televize z důvodu nevyváženého informování 
o romské menšině. Veřejnoprávní televize by měla napravovat škody, které způsobují 
komerční stanice. E. Delong upozornil v této souvislosti na problémy na regionální úrovni, 
kdy např. vysílací čas pořadu, věnovanému polské menšině, byl přesunut do velmi 
nevhodného vysílacího času (NE 6:00). J. Dienstbier zmínil myšlenku v rámci Sekce 
lidských práv na Úřadu vlády zřídit „mediální výbor“, který se bude tímto tématem zabývat. 
A. N. Kelin zmínil důležitost internetu a sociálních sítí a navrhl zamyslet se nad založením 
internetového portálu. M. Pospíšil informoval, že např. jeden z dotačních programů 
Nadace rozvoje občanské společnosti Ochrana lidských práv a multikulturalismus se 
podpoře projektů věnovaných tomuto problému věnuje. K polskému vysílání uvedl, že za 
ředitele TS Ostrava I. Racka se lépe komunikovalo a situace byla celkově lepší, což 
doplnila B. Bartíková (z dotačního programu na podporu médií byl podpořen projekt TS 
Ostrava na vysílání v polštině a v romštině). S. Lazarová dodala informace o pořadech 
Babylón, Kosmopolis/Velký vůz, doporučila uspořádat schůzku s generálním ředitelem ČT. 

• „Ukrajinská výzva“ 

B. Rajčinec informoval o tom, že ukrajinská menšina sestaví seznam priorit, o nichž je 
přesvědčena, že by se jimi měla Rada zabývat. Zmínil téma médií a sociálních médií, 
které bude společné pro všechny menšiny. Jako témata podstatná konkrétně pro 
ukrajinskou menšinu uvedl otázku Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze, 
studijního programu Ukrajinistika v rámci Univerzity Karlovy v Praze, a věnovat se chtějí 
také otázkám migrace. Rovněž doporučil všem zástupcům menšin, aby podobně 
zformulovali zásadní body, kterým se chtějí na Radě věnovat.  

• Personální stav v sekretariátu Rady 

B. Rajčinec také zmínil, že Výbor pro spolupráci se samosprávami Rady pověřil 
O. Mandovou, aby na jednání Rady vznesla otázku nedostatečného personálního zajištění 
sekretariátu Rady. Vzhledem k tomu, že tento problém byl již diskutován, nepovažoval za 
nutné, znovu jej otevírat. 
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• Efektivní komunikace mezi členy Rady a Sekretariátem 

A.N. Kelin navrhl v rámci zefektivnění komunikace vytvořit např. uzavřenou skupinu na 
Facebooku. M. Martínek v reakci na toto uvedl, že Facebook z bezpečnostních důvodů 
není v rámci státní instituce možný, Oddělení však může zařídit sdílený prostor na 
internetu.  

• Slovenský dom v Prahe 

N. Vokušová oznámila, že do konce měsíce se bude otvírat Slovenský dom v Prahe, a to 
za účasti prezidentů ČR a SR. Pozvala na akci všechny členy Rady. 

• Festival Praha-srdce národů 

J. Miňo pozval na akci Praha-srdce národů, která se koná příští víkend (29.5.-2.6.2014). 
Pozvánky všichni členové Rady obdrží. 

J. Dienstbier předběžně přislíbil, že termín příštího jednání Rady bude oznámen do 
prázdnin. Poděkoval členům Rady za účast a ukončil jednání Rady. 

*** 

 

 Mgr. Jiří Dienstbier, v.r. 

 předseda Rady vlády pro národnostní menšiny 
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu 

Zpracovali dne 22. května 2014 E. Perevorska, M. Pospíšil 


