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

V Praze dne 9. listopadu 2016 

Zápis z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 27. října 2016 

Jednání se uskutečnilo dne 27. října 2016 (13:00 – 15:30 hod.) ve starém tiskovém sálu v budově 
Úřadu vlády České republiky (adresa: Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1). 

Přítomní členové Rady: MgA. Světlana Lazarová (bulharská menšina), Mgr. Lenka Kopřivová 
(chorvatská menšina), Mgr. Martin Dzingel (místopředseda Rady; německá menšina), RNDr. Petr 
Rojík, Ph.D. (německá menšina), PaeDr. Evžen Delong, Mgr. Dariusz Branny (polská menšina), 
Štefan Tišer, Bc. Ivona Parčiová (romská menšina), Ing. Alexej N. Kelin (ruská menšina), Ing.  
Jaroslav Miňo (slovenská menšina), Živojin Vukadinovič (srbská menšina), Mgr. Bohdan Rajčinec 
(ukrajinská menšina), RNDr. Huu Uyen Pham, CSc. (vietnamská menšina), Mgr. Jiří Dienstbier 
(předseda Rady, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu), Mgr. Martina Štěpánková 
(místopředsedkyně, náměstkyně pro řízení sekce lidských práv), Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová 
(náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku; ministerstvo práce a sociálních věcí), Mgr. Jana 
Vildumetzová (náměstkyně pro veřejnou správu a legislativu; ministerstvo vnitra), Bc. Stanislav 
Daniel (Asociace krajů ČR), PhDr. Vít Dovalil, PhD. (Ústav germánských studií FF UK v Praze). 

Hosté: Ing. Marie Bílková (ministerstvo financí), PhDr. Václav Appl, JUDr. Blanka Bartíková 
(ministerstvo kultury), ThDr. Tomáš Kotrlý (ministerstvo pro místní rozvoj), Mgr. Veronika Fuksová 
(ministerstvo spravedlnosti), Ing. Hana Krýzová (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), 
Mgr. Michaela Novotná (KPR), Ján Balog (místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny), Ing. Stanislav Děd (ředitel muzea v Chomutově), JUDr. David Šťáhlavský, Mgr. Ľubica 
Svárovská, Tajana Mančalová (ČRo), Roman Bláha (badatel v oblasti pohřebnictví). 

Omluvení členové: Ing. Béla Szaló (maďarská menšina), Dagmar Březinová (rusínská menšina), 
Bc. Adriano Mandilas (řecká menšina), JUDr. Kateřina Kalistová (náměstkyně pro řízení sekce 
živého umění; ministerstvo kultury), Mgr. Petr Jäger, Ph.D. (náměstek, ministerstvo spravedlnosti), 
Mgr. David Vávra (kancelář Veřejného ochránce práv). 

Úřad vlády ČR: RNDr. Milan Pospíšil (tajemník Rady), PhDr. Renata Weinerová, Bc. Jiří Svěrák, 
Mgr. Jan Kozubík (kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny), Tereza Heková (stážistka 
z kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny).  

Přítomno Celkový počet Usnášeníschopnost 

181 31 ANO 

Jednání vedl předseda Rady Jiří Dienstbier, který dal nejprve hlasovat o návrhu programu.  

Program:  

1. Pracovní skupina pro národnostně menšinové vysílání – informace o jednání s Českou televizí 
a informace o pořadu Českého rozhlasu Mezi námi  

2. Funerální pracovní skupina – informace o činnosti  

3. Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy – hlasování o zástupci německé menšiny; Výběrová 
dotační komise MŠMT – hlasování o zástupcích ruské, řecké a slovenské menšiny; Výběrová 
dotační komise MK – hlasování o zástupci řecké menšiny 

4. Dotační programy zaměřené na národnostní menšiny - Ministerstvo kultury, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad vlády 

5. Různé  

ANO NE ZDRŽEL SE 

17 0 0 

Program jednání byl odsouhlasen. Členové Rady obdrželi podklad k bodu 2 a návrhy usnesení. 

                                                 
1
 M. Štěpánková přítomna od bodu 4 programu, P. Rojík nepřítomen od bodu 4 programu.  
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1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO NÁRODNOSTNĚ MENŠINOVÉ VYSÍLÁNÍ – INFORMACE O JEDNÁNÍ S ČESKOU 

TELEVIZÍ A INFORMACE O POŘADU ČESKÉHO ROZHLASU MEZI NÁMI
2 

M. Pospíšil informoval o novém pořadu ČT pro menšiny a o menšinách, který ČT schválila na 
zasedání programové rady dne 4. října t.r. Bližší informace budou k dispozici 2. listopadu t.r. na 
zasedání Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání, na které se dostaví programový 
ředitel ČT M. Fridrich. Šéfredaktor ČRo stanice Plus O. Nováček zrekapituloval informace o pořadu 
Mezi námi, jejž ČRo Plus vysílá od listopadu loňského roku (ČRo PLUS, sobota 15:10 – 15:30). Od 
zástupců národnostních menšin byla vznesena připomínka ohledně špatné přístupnosti audií 
pořadu na webových stránkách ČRo. O. Nováček oznámil, že oddělení nových médií ČRo pracuje 
na tvorbě speciálního rozcestníku na webu ČRo, adresa bude v nejbližší době známa. Ocenil práci 
redaktorek Ľ. Svárovské a T. Mančalové, kterým se podařilo do tvorby pořadu zapojit mnoho 
externistů z řad národnostních menšin. ČRo v této chvíli spolupracuje se šesti stálými redaktory 
ukrajinské, srbské, chorvatské, rusínské a řecké menšiny. Nepravidelně s pořadem spolupracuje 
bulharská a slovenská redaktorka. V současné době jsou proškolováni dva budoucí ruští redaktoři. 
Od příštího roku by měl být pořad moderován i zástupci národnostních menšin. O. Nováček by 
přivítal zpětné reakce o spokojenosti s pořadem od posluchačů z řad národnostních menšin.  

M. Pospíšil zpracoval dosavadní vysílání pořadu formou prezentace. Jednotlivé vstupy pořadů 
kvantifikoval podle podílu účasti konkrétních menšin, podle frekvence různých témat a podle zdrojů 
(tuzemský nebo zahraniční). Za rok od 7. listopadu 2015 bylo odvysíláno 51 pořadů a 157 vstupů. 
Nejfrekventovanějšími vstupy jsou příspěvky ruské, ukrajinské a vietnamské menšiny, mezi 
nejčastější témata patří literatura, hudba a aktuální politické téma, zhruba ¾ příspěvků jsou 
z tuzemských zdrojů (podrobněji viz příloha – prezentace Rekapitulace pořadu ČRo Plus Mezi 
námi). Ľ. Svárovská poprosila přítomné zástupce menšin o zprostředkování kontaktu na 
běloruskou menšinu. Běloruský redaktor v týmu tvůrců pořadu stále chybí. Dále zdůraznila, že 
dveře redakce jsou nadále otevřené všem novým zájemcům o spolupráci na jeho tvorbě. 
B. Rajčinec navrhnul vytvořit graficky jednotný reklamní banner, který by odkazoval na menšinové 
pořady ČRo. O. Nováček v této věci přislíbil pomoc. L. Kopřivová požádala o zpřístupnění 
menšinového pořadu na e-radiu. O. Nováček přislíbil zpřístupnění pořadu na e-radiu 
prostřednictvím zmiňovaného rozcestníku.  

E. Delong se dotázal, proč není v celostátním pořadu Mezi námi zahrnuto i vysílání o polské 
menšině. M. Pospíšil objasnil strukturu vysílání ČRo z hlediska rozdělení na čtyři menšiny 
spadající pod ochranu Charty a mající samostatné pořady, a zbývajících deset menšin, které 
vysílají v rámci pořadu Mezi námi. Na dotaz E. Delonga reagoval také D. Šťáhlavský z tvůrčí 
skupiny publicistika, pod kterou menšiny spadají, a informoval o nedávném jednání s redakcí ČRo 
v Ostravě, kde polští redaktoři neprojevili zájem o celorepublikovou působnost, neboť pořad 
Wydarzenia profilují úzce regionálně. E. Delong přesto projevil zájem o rozšíření polského 
národnostního vysílání na celostátní úroveň a slíbil vytipování lidí, kteří by byli schopni s ČRo Plus 
spolupracovat. M. Pospíšil zmínil existenci početné polské menšiny žijící např. v hl. m. Praze, což 
je jistě argument, který hovoří pro rozšíření polského vysílání na celostátní úroveň.  

Usnesení č. 180 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 27. října 2016 
k bodu č. 1 

Rada bere na vědomí informaci o národnostně menšinovém vysílání ve veřejnoprávních 
médiích. 

ANO NE ZDRŽEL SE 

17 0 0 

                                                 
2
 Na tento bod sekretariát Rady původně zval programového ředitele ČT Milana Fridricha. Ten se však 

z jednání z důvodu zahraniční služební cesty omluvil, a sekretariát měl v tento okamžik poslat pozvání Martě 
Růžičkové z TS Ostrava, což opomněl učinit. Za to se všem uvedeným v omyl omlouvá. 
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2 FUNERÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINA – INFORMACE O ČINNOSTI 

J. Dienstbier informoval, že pracovní skupina pro řešení situace německých hrobů na českých 
hřbitovech v pohraničí jednala celkem čtyřikrát a jednou uskutečnila výjezd do terénu na 
Chomutovsko. Problém ruské nekropole na Olšanských hřbitovech se řešil na jednání ruské 
menšiny s vedením Pražské správy hřbitovů.  

Vybrané pasáže z dokumentu Situace německých hrobů na českých hřbitovech v pohraničí 
přednesl M. Dzingel, předseda PSF a místopředseda Rady. Ozřejmil, že z šetření na Chomutovsku 
vyplynulo, že zastupitelstva obcí a stejně tak hřbitovní správa nemají ponětí o existenci Česko-
německé smlouvy o dobrém sousedství z roku 1992, ve které se český stát zavazuje k uctívání 
a ochraně německých hrobů. Je proto třeba šířit osvětu zaměřenou na závazky vyplývající z Česko-
německé smlouvy. Součástí podkladového dokumentu, který sestavil sekretariát, je také ilustrativní 
příloha pilotního šetření na Chomutovsku. Pracovní skupina navrhuje, aby oba tyto dokumenty byly 
jako příloha zaslány s průvodním dopisem předsedy Rady ministryni pro místní rozvoj, kterým 
předseda požádá o podporu ochrany a péče o německé hroby formou zřízení příslušného 
dotačního programu na Ministerstvu pro místní rozvoj, které má agendu pohřebnictví na starosti.  

M. Pospíšil vyjádřil zvláštní poděkování ministerstvu pro místní rozvoj, které se iniciativně zapojilo 
do řešení problematiky situace německých hrobů na českých hřbitovech a aktivně spolupracuje 
s pracovní skupinou, zatímco resort zemědělství nebyl ochoten zadání jeho dotačního titulu podle 
požadavků pracovní skupiny měnit. Pracovní skupina plánuje pokračování své činnosti, 
v budoucnu by měla navštívit další kraje ČR a uskutečnit jednání s jejími představiteli.  

S. Děd informoval o pozitivním výsledku jednání s vedením města Chomutova. Přestože situace 
v Chomutově byla jednou z nejhorších, která byla zaznamenána v rámci terénního výjezdu, 
podařilo se po návštěvě pracovní skupiny na magistrátu a na základě podkladových materiálů při 
jednání s panem primátorem dospět ke konkrétním opatřením. Byla přijata zásadní opatření 
k zastavení prodeje a pronájmu německých hrobů a k postupné revitalizaci městského hřbitova. 
Ukázalo se, že nejvíce podstatná je informovanost obecních zastupitelstev.  

M. Bílková požádala o změnu formulace v usnesení, které dostali členové Rady v písemné 
podobě. Jejímu požadavku bylo vyhověno a poté se přistoupilo k hlasování o textu usnesení. 

Usnesení č. 181 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 27. října 2016 
k bodu č. 2 

Rada schvaluje informaci o činnosti pracovní skupiny pro řešení situace německých 
(a dalších) hrobů na hřbitovech v ČR a podporuje vládní novelu zákona o pohřebnictví 
omezující exhumace. Poukazuje na nedostatečné plnění článků 24 a 30 Česko-německé 
smlouvy o dobrém sousedství z roku 1992, ve které se český stát zavazuje zajistit uctívání 
a ochranu opuštěných hrobů. Rada doporučuje svému předsedovi, aby v této věci dopisem 
oslovil ministryni pro místní rozvoj a doporučil jí zřízení dotačního programu, zaměřeného 
na veřejná a neveřejná pohřebiště a hřbitovy, včetně zaniklých, v první fázi na evidenci 
hrobových míst, ve druhé fázi na údržbu hrobových zařízení. Dále doporučuje oslovit kraje, 
aby upozornily provozovatele veřejných pohřebišť na povinnost dodržovat ustanovení 
zákona o pohřebnictví, ve kterém je česko-německá smlouva implementována a doporučit 
vydání krajské metodiky o zásadách pietního nakládání s hroby a hřbitovy. Rada schvaluje 
pokračování pracovní skupiny v činnosti. 

ANO NE ZDRŽEL SE 

17 0 0 

K situaci ruských hrobů na ruské nekropoli M. Pospíšil informoval, že dne 6. září t.r. zorganizoval 
sekretariát jednání ruské menšiny s vedením Pražské správy hřbitovů. Na něm bylo dohodnuto, že 
k záchraně ruských hrobů bude nutné získat ověřený přesný soupis hrobových míst a stanovisko 
Národního památkového ústavu. Pak označí vedení Pražské správy hřbitovů tyto hroby jako 
památné a nebude již možné s nimi libovolně manipulovat. Tím bude zamezena nekontrolovatelná 
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likvidace památných hrobů. A. Kelin jej doplnil informací o mediálně známé kauze pomníku 
internacionalistům, který se nachází v samém centru ruské nekropole. 

3 VÝBOR PRO SPOLUPRÁCI S ORGÁNY SAMOSPRÁVY – HLASOVÁNÍ O ZÁSTUPCI NĚMECKÉ MENŠINY; 
VÝBĚROVÁ DOTAČNÍ KOMISE MŠMT – HLASOVÁNÍ O ZÁSTUPCÍCH RUSKÉ, ŘECKÉ A SLOVENSKÉ 

MENŠINY; VÝBĚROVÁ DOTAČNÍ KOMISE MK – HLASOVÁNÍ O ZÁSTUPCI ŘECKÉ MENŠINY 

M. Pospíšil uvedl, že Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy by měl být doplněn o zástupce 
německé menšiny, tato otázka byla otevřena již na minulém jednání Rady v dubnu. Zástupci 
německé menšiny v Radě navrhují jmenovat Petru Laurin (novinářka, Spolek Němců a přátel 
německé kultury). Rada usnesením navrhne předsedovi jmenovat ji do výboru pro spolupráci 
s orgány samosprávy. 

Usnesení č. 182 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 27. října 2016 
k bodu č. 3 

Rada svému předsedovi navrhuje jmenovat zástupkyni německé menšiny do Výboru pro 
spolupráci s orgány samosprávy tak, jak byl návrh prezentován a jak je uveden v zápisu z 
tohoto jednání. 

ANO NE ZDRŽEL SE 

163 0 0 

M. Pospíšil dále upozornil na skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy požádalo 
o změny v dotační komisi pro program vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 
výchovy, a to za ruskou menšinu Viktorii Ruchkin,4 publicistku, novinářku a šéfredaktorku, Ivonu 
Parčiovou, členku Rady za romskou menšinu a Ing. Michalise Doulkeridise za řeckou menšinu. Za 
slovenskou menšinu pak Andreje Bárdoše. Rada v tomto případě návrh změny ve složení 
Výběrové dotační komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bere na vědomí. Stejně tak 
Výběrová dotační komise ministerstva kultury na program podpory kulturních aktivit příslušníků 
národnostních menšin by měla být obměněna v případě zástupce řecké menšiny, navrhovaným 
členem je Ing. Antonis Epikaridis. 

Usnesení č. 183 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 27. října 2016 
k bodu č. 3 

Rada bere na vědomí návrh změny ve složení Výběrové dotační komise ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy v programu vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy a ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury 
v programu podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin tak, jak byl 
prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.  

ANO NE ZDRŽEL SE 

16 0 0 

 

                                                 
3
 Na hlasování k bodu 3 nebyla přítomna náměstkyně ministerstva vnitra. 

4
 Výslovnost: Ručkin. 
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4 DOTAČNÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA NÁRODNOSTNÍ MENŠINY - MINISTERSTVO KULTURY, 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A ÚŘAD VLÁDY 

J. Dienstbier předal slovo zástupcům resortů, nejprve ministerstva kultury. V. Appl za dotační 
program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR uvedl, že 
výběrové řízení bylo vyhlášeno 11. srpna t.r. na webu ministerstva kultury i na webu Úřadu vlády. 
Uzávěrka přijímání přihlášek byla stanovena na 11. října t.r.; podmínkou bylo zaslání projektu 
v písemné i elektronické podobě. Doposud bylo přijato 76 projektů v elektronické podobě. 
Výběrová komise bude svolána v únoru příštího roku. Komise, která má mít 18 členů, stále 
postrádá zastoupení běloruského zástupce. Rovněž tak srbský zástupce v komisi se pravidelně 
z jednání omlouvá, jeho absence komplikuje chod výběrového dotačního řízení. B. Bartíková za 
dotační program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či 
v převážné míře v jazycích národnostních menšin informovala, že přihlášky do výběrového 
dotačního řízení je možné podávat do 31. října t.r., a to v písemné i elektronické podobě. Výše 
přidělených prostředků na jednotlivé programy bude známa až na začátku příštího roku.  

Za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program na podporu vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a multikulturní výchovy, informoval za odevší H. Krýzovou M. Pospíšil. Zadání 
dotačního programu dosud nebylo schváleno poradou vedení a jeho zveřejnění tudíž bude 
publikováno – stejně jako v roce 2015 – se zpožděním. 

Program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, který 
administruje Úřad vlády, prezentoval pracovník kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské 
menšiny, J. Svěrák. Uvedl, že výběrová dotační komise byla rozšířena o zástupce chorvatské 
menšiny a na rok 2017 se přihlásilo celkem 24 žádostí, z toho 17 v okruhu A, 2 přihlášky v okruhu 
B a 5 projektů v okruhu C. Komise bude zasedat dne 22. listopadu t.r. Celkový požadavek byl 
5.299.567 Kč, přičemž v rozpočtové kapitole Úřadu vlády se na rok 2017 počítá s 2.500.000 Kč. 

5 RŮZNÉ 

 Chorvatština 

M. Pospíšil uvedl, že sekretariát Rady připravil v květnu t.r. návrh materiálu pro vládu v záležitosti 
ochrany chorvatštiny Chartou a zaslal jej k připomínkám Ministerstvu zahraničních věcí a Stálé 
misi ČR ve Štrasburku. Ze stanoviska resortu zahraničních věcí vyplynulo, že lze postupovat trojím 
způsobem: 1) Bez doplnění prohlášení učiněného při ratifikaci, a to a) buď implicitně, tím, že do 
příští národní zprávy o plnění Charty (tuto zprávu schvaluje vláda) zařadí informace o plnění části 
II Charty ve vztahu k chorvatštině, nebo b) zvláštním usnesením vlády, kterým bude chorvatština 
výslovně uznána jako menšinový jazyk ve smyslu Charty. Další možností je 2) Doplnění prohlášení 
učiněného při ratifikaci, které schválí vláda, nebo které schválí vláda a následně Poslanecká 
sněmovna a prezident. Na ministerstvu zahraničních věcí se ještě čeká na stanovisko 
mezinárodněprávního odboru. M. Pospíšil předběžně navrhl postup 1b), tj. zvláštní usnesení vlády, 
kterým bude chorvatština výslovně uznána jako menšinový jazyk ve smyslu Charty. 

 Návrh novelizace vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravního řádu drah 

M. Pospíšil informoval, že sekretariát Rady v srpnu t.r. požádal o informaci pracovníky Ministerstva 
dopravy, Odboru drážní a vodní dopravy. Návrh novely byl v srpnu před projednáváním v Senátu. 
Návrhy prováděcích vyhlášek, včetně novely vyhlášky č. 173/1995 Sb., jsou již ve finální podobě ve 
stadiu meziresortního připomínkového řízení. Zde byla uplatněna připomínka podle závěrů Rady ze 
dne 14. října 2015.  Připomínkové řízení končilo dne 19. října t.r. 

Usnesení č. 184 
Rady vlády pro národnostní menšiny 

ze dne 27. října 2016 
k bodu č. 5 

Rada bere na vědomí informaci o návrhu novelizace vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravního 
řádu drah. 
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 4. tematický komentář Poradního výboru Rady Evropy k Rámcové úmluvě o ochraně 
národnostních menšin „Rámcová úmluva – klíčový nástroj k zvládání rozdílností 
v oblasti menšinových práv“ 

M. Pospíšil, který se akce zúčastnil, popsal, že k vydání dokumentu uspořádala Rada Evropy dne 
11. října t.r. konferenci, přičemž její téma otevřelo aktuální problém postavení „nových“ 
národnostních komunit a jejich vztah k těm „starým“. Poradní výbor podporuje výklad přístupu 
k menšinovým společenstvím, jejichž příslušníci mají statut cizinců (tj. nemají státní občanství) ve 
vztahu k plnění závazků Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, podle metody article 
by article. To vyvolává mezi členskými státy relativně vyhrocenou diskusi, posílenou uprchlickou 
krizí v posledních dvou letech. Česká republika je v tematickém komentáři několikrát zmíněna jako 
příklad otevřeného přístupu k „novým“ menšinovým komunitám, neboť v roce 2013 byl vládou 
schválen návrh přijetí zástupců běloruské a vietnamské komunity do Rady vlády pro národnostní 
menšiny (usnesení vlády ze dne 3. července 2013 č. 530). Komentář je v současnosti překládán 
do češtiny (stejně jako předchozí) a bude publikován na webu Rady. 

 Zastoupení romské menšiny v Radě 

M. Pospíšil tlumočil žádost Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, aby jedním ze zástupců 
romské menšiny v Radě byl její člen/místopředseda. Správné by asi bylo, stanovit toto ve statutu 
Rady, ale může to být – do doby, než bude statut měněn – na základě konsensu Rady, resp. na 
základě skutečnosti, že se tato věc objeví v zápisu z jednání Rady. Lze o tom jistě i hlasovat, ale 
protože necháme doběhnout funkční období současných členů Rady, podle mého názoru stačí 
procedura zápisu z jednání. J. Dienstbier toto téma diskutoval s členy Rady vlády pro záležitosti 
romské menšiny, tam je návrh vnímán pozitivně. Š. Tišer s tímto postupem souhlasil. 

 Problémy polské menšiny v oblasti vzdělávání 

E. Delong projevil nespokojenost s tím, že o problému financování regionálního školství (kde hrozil 
nedostatek prostředků pro polské školy) nebyly polské organizace doposud ministerstvem školství 
vůbec informovány. Zároveň zkritizoval častou neúčast na jednání Rady zástupců z ministerstva 
školství. Doplnil jej D. Branny, který zmínil otázku sjednocení podoby přijímacího řízení na 
středních školách. Novelou Školského zákona s platností od 1. září t.r. byl polský jazyk vyřazen 
z přijímacích zkoušek na střední školy, tj. povinná zkouška z českého jazyka a matematiky. Tím de 
facto zaniká smysl existence polského gymnázia a obchodní akademie v Českém Těšíně. Zástupci 
polské menšiny nebyli k projednávání novely Školského zákona přizváni. J. Dienstbier připomněl, 
že v současné době jsou veškeré legislativní návrhy otevřeny i veřejnosti, a to od okamžiku, kdy 
vstoupí do meziresortního připomínkového řízení. Každý může veškerou legislativu sledovat přes 
dostupný systém ODOK, na kterém běží knihovna připravované legislativy. Připomínky je nejlépe 
vkládat přes sekretariát Rady. M. Pospíšil navrhnul zaslat dopis ministryni školství se žádostí 
o výklad a s dotazem, jak dále v této věci postupovat. 

Předseda Rady následně jednání Rady ukončil. Příští jednání Rady se bude konat v prosinci 2016. 
Termín bude s časovým předstihem upřesněn. 

Mgr. Jiří Dienstbier, v.r. 

předseda Rady vlády pro národnostní menšiny 

Příloha 

Rekapitulace pořadu ČRo Plus Mezi námi (prezentace) 

Zpracovali R. Weinerová a M. Pospíšil 


