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

V Praze dne 12. května 2017 

Zápis z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 26. dubna 2017 

Jednání se uskutečnilo dne 26. dubna 2017 (10:00 – 13:00 hod.) v jednacím sále vlády, 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), Ing. Béla Szaló (maďarská menšina), RNDr. Petr Rojík, Ph.D. (německá 
menšina), Mgr. Dariusz Branny (polská menšina), Mgr. Dagmar Březinová (rusínská menšina), 
Ing. Alexej N. Kelin (ruská menšina), Bc. Adriano Mandilas (řecká menšina), Mgr. Bohdan Rajčinec 
(ukrajinská menšina), Mgr. Martina Štěpánková (místopředsedkyně, náměstkyně pro řízení sekce 
lidských práv), Mgr. Petr Jäger, Ph.D. (ministerstvo spravedlnosti). 

Hosté: Ing. Marie Bílková (ministerstvo financí), PhDr. Václav Appl, JUDr. Blanka Bartíková 
(ministerstvo kultury), Mgr. Svatopluk Pohořelý (ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Mgr. 
Michaela Novotná (KPR), Mgr. Jan Vrbický (ministerstvo práce a sociálních věcí), Ing. Ondřej Mátl, 
MPA, MSc. (ministerstvo vnitra), PhDr. René Petráš Ph.D. CSc. (Právnická fakulta UK), Mgr. Georgi 
Bečev Ph.D. (bulharská menšina), MUDr. Mária Miňová (slovenská menšina), Mgr. David Beňák 
(náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu), Šárka Bednářová (Úřad vlády), 
PhDr. Andrej Sulitka, CSc. (Etnologický ústav AV ČR). 

Omluvení členové: JUDr. Jan Chvojka (předseda Rady, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu), JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. (náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, 
práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy), Mgr. Zuzana 
Jentschke Stöcklová (náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku; ministerstvo práce a sociálních 
věcí), PhDr. Lukáš Kautský (náměstek ministra; ministerstvo zahraničních věcí), Mgr. Martin Dzingel 
(místopředseda Rady, německá menšina), PhDr. Vít Dovalil (Ústav germánských studií, Filozofická 
fakulta UK), RNDr. Uyen Huu Pham (vietnamská menšina), Štefan Tišer (romská menšina), Ing. 
Jaroslav Miňo, Mgr. Naděžda Vokušová (slovenská menšina), Živojin Vukadinović (srbská menšina), 
Bc. Stanislav Daniel (Asociace krajů ČR), Mgr. David Vávra (kancelář Veřejného ochránce práv). 

Úřad vlády ČR: RNDr. Milan Pospíšil (tajemník Rady), PhDr. Renata Weinerová, CSc., Martin Martínek, 
M. A. (sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny), PhDr. Mgr. Andrea Baršová Ph.D. (ředitelka odboru 
lidských práv a ochrany menšin), Mgr. Jiří Souček, Mgr. Jana Hošková, E.MA (kancelář Rady vlády pro 
záležitosti romské menšiny).  

Přítomno Celkový počet Usnášeníschopnost 

11 31 NE 

Jednání vedla místopředsedkyně Rady Martina Štěpánková. Rada nebyla vzhledem k nízkému počtu 
přítomných členů s hlasovacím právem usnášeníschopná, proto nebylo během jednání hlasováno. 
Návrhy usnesení z jednání Rady byly členům následně rozeslány k hlasování formou per rollam. 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky. Členové Rady obdrželi písemný podklad 
k bodu 1, 3, 5, 7 a návrhy usnesení.  

Program:  

1. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2016  

2. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2016 

3. Informace o jednání Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy 

4. Dotační programy zaměřené na národnostní menšiny  

a. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

b. Ministerstvo kultury  

c. Úřad vlády 

5. Žádost zástupců německé menšiny adresovaná ministrovi kultury 

6. Funerální pracovní skupina – informace o aktuální činnosti  

7. Různé  
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1 ZPRÁVA O SITUACI NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ČR ZA ROK 2016 

M. Štěpánková uvedla, že Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2016 byla 
připravena obvyklým způsobem sekretariátem a je připravena k projednání Radou, poté má 
být po standardním meziresortním připomínkovém řízení do 31. května předložena vládě. 
Text Zprávy byl rozeslán dne 4. dubna spolu s pozvánkou. Doplnil ji M. Pospíšil s tím, že 
z požadovaných podkladů sekretariát obdržel všechny od obcí, statutárních měst i krajů, 
všech resortů a všech národnostních menšin. Z podkladů chybí pouze vyjádření jednoho ze 
dvou zástupců slovenské menšiny v Radě (je to permanentní problém). Ze Zprávy 
nevyplývá, že by návrh usnesení vlády měl obsahovat nějaký specifický úkol. Zprávu 
projednaly 10. a 12. dubna t.r. Výbory Rady (Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy a 
Výbor pro dotační politiku), jejich připomínky byly shrnuty do podkladu, který byl distribuován 
bezprostředně před jednáním Rady. Nejde o nic zásadního – například text upravující reflexi 
bulharské menšiny (příloha č. 11) byl konzultován s členkou Rady za tuto menšinu. Na 
žádost zástupce Moravskoslezského kraje byl redukován text úvodního odstavce v kapitole 
13 (Shrnutí reflexe národnostních menšin, str. 69). Sekretariát obdržel v předstihu i dílčí 
připomínky za ministerstvo vnitra, i ty do textu zapracoval. Rovněž tak dílčí úpravy textu 
zaslaly německá a řecká menšina a kancelář VOP. Všechny jejich připomínky byly do textu 
Zprávy zapracovány. Do rozpravy se přihlásila L. Kopřivová, která elektronicky zašle 
sekretariátu malou změnu v textu reflexe chorvatské menšiny. O. Mátl uvedl dvě připomínky 
k textu Zprávy. První se týkala názoru obce Stonava na údajnou nemožnost vést svatební 
obřad v polském jazyce. Metodický pokyn, který ministerstvo vnitra k tomu již vloni vydalo, 
byl reakcí na dotaz konkrétního zastupitele, nešlo o proaktivní činnost ministerstva. V této 
věci ministerstvo v rámci meziresortního připomínkového řízení doplní k materiálu komentář, 
aby byl text vyvážený. Druhá připomínka se týkala vyjádření zástupce ruské menšiny 
ohledně neudělování českého státního občanství Rusům z důvodu bezpečnostních rizik. O. 
Mátl uvedl, že Rusové patří do třetí nejpočetnější skupiny cizinců, kteří u nás nabývají české 
státní občanství. Ministerstvo vnitra - opět z důvodu vyváženosti textu - doplní do Zprávy 
statistická data, která např. hovoří o 553 občanech ruské národnosti, kteří získali české 
občanství v loňském roce. Zamítnutí žádostí z důvodu bezpečnostních rizik se odehrává 
pouze v řádech jednotek ročně, což nevybočuje z počtu zamítnutých žádostní ostatních 
národností. Ministerstvo vnitra nepřipouští jakoukoliv diskriminaci v této věci, proces 
udělování státního občanství má svůj pevný řád, který je stanoven zákonem. A. Kelin 
upozornil, že pokud by byla umožněna kontrola řízení k nabývání českého státního 
občanství nezávislým orgánem (jako je např. úřad Veřejného ochránce práv), předešlo by 
se fámám o korupci, které poškozují pověst ČR a šíří se ruskojazyčnou komunitou. 
K možnosti kontroly řízení nezávislým subjektem O. Mátl uvedl, že na základě dohody 
Veřejné ochránkyně práv s ministrem vnitra má její úřad právo na informaci o konečném 
stanovisku, ale nemá právo na přezkum rozhodnutí. M. Štěpánková doplnila, že zákon 
o státním občanství vylučuje soudní přezkum, pokud je udělení českého státního občanství 
zamítnuto z důvodu bezpečnostních rizik. Toto téma bylo podrobeno obšírné debatě 
v Poslanecké sněmovně, nicméně zákon byl odsouhlasen v této podobě. D. Branny požádal 
sekretariát o zřetelnější odlišení autorství jednotlivých odstavců v textu reflexe polské 
menšiny. M. Pospíšil toto přislíbil. J. Vrbický za ministerstvo práce a sociálních věcí doplnil, 
že formální úpravy k textu o komisi pro sociální začleňování poskytnou v rámci 
meziresortního připomínkového řízení. M. Pospíšil oznámil, že do konce prvního týdne v 
květnu by materiál Zprávy měl být připraven pro meziresortní připomínkové řízení. Po 
podpisu panem ministrem bude materiál ke konci května připraven pro vládu k projednání. 
Návrh usnesení ke Zprávě bude členům Rady rozeslán k hlasování formou per rollam.  

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY VLÁDY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ROCE 2016 

M. Štěpánková informovala, že Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní 
menšiny v roce 2016 byla také připravena obvyklým způsobem sekretariátem a je 
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připravena k projednání Radou, poté má být do 31. května předložena vládě pro informaci. 
Návrh Výroční zprávy byl rozeslán členům Rady dne 4. dubna spolu s pozvánkou. A. Kelin 
reagoval na nízkou účast některých členů, zvláště zástupců z ministerstev, na jednáních 
Rady. Statistiku o docházce na Radu poskytuje výroční zpráva každoročně. Vysoká 
absence členů vede k tomu, že Rada není usnášeníschopná. Možným řešením je 
připuštění zastupujících členů za náměstky s plným hlasovacím právem na základě 
písemného pověření, jak uvedl M. Pospíšil. K tomu je nutné upravit statut Rady 
k projednání ve vládě. O. Mátl za ministerstvo vnitra požádal, aby do textu výroční zprávy 
na str. 11 byla připojena poznámka o pravidelné účasti zastupujících členů jeho resortu 
bez hlasovacího práva. Stejnou žádost vyslovila i zástupkyně za Kancelář prezidenta 
republiky M. Novotná. M. Pospíšil oznámil, že návrh usnesení k Výroční zprávě bude 
členům Rady rozeslán k hlasování formou per rollam. 

3 INFORMACE O JEDNÁNÍ VÝBORU PRO SPOLUPRÁCI S ORGÁNY SAMOSPRÁVY 

M. Štěpánková připomněla, že o jednání Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy se 
jednalo již na minulém setkání Rady v tomto roce. Protože Rada nebyla usnášeníschopná, 
nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení. M. Pospíšil vysvětlil, že vzhledem 
k přetrvávajícím nejasnostem v tom, které položky v rozpočtu projektu v programu podpory 
implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků lze uznat, a které ne, byl 
v lednu t.r. v této věci sezván Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy. Výsledkem 
jednání je doporučení - tabulka uznatelných nákladových položek v projektech tohoto 
dotačního programu, kterou členové Rady dostali k prostudování již před minulým jednáním. 
Je zapotřebí vzít tuto pomůcku na vědomí a nabídnout ji k využití příslušným útvarům Úřadu 
vlády. Návrh usnesení bude členům Rady rozeslán k hlasování formou per rollam. 

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

M. Štěpánková předala slovo zástupcům resortů, nejprve ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy, které administruje dotační program na podporu výuky dějin 20. století 
a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017.  

S. Pohořelý konstatoval, že ministerstvu bylo doručeno 67 projektů, z čehož bylo celkem 
37 projektů dotováno. Celková alokace na tento program činila 15 000 039,- Kč; rozděleno 
bylo přibližně 14 mil. Kč – podrobné výsledky dotačního řízení jsou zveřejněny na 
webových stránkách ministerstva. V současné době jsou rozhodnutí pro jednotlivé vybrané 
příjemce připraveny k podpisu. Po podpisu budou dotace rozeslány vybraným příjemcům. 

V. Appl za dotační program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin 
žijících v ČR uvedl, že uzávěrka přijímání přihlášek proběhla 19. října 2016. Do 
výběrového řízení se přihlásilo 57 subjektů se 73 projekty. Celkem byla v tomto roce na 
projekty požadována částka 16 138 490,- Kč, přičemž rozpočet na tento program činil 
9 000 850,- Kč. Výběrová komise zasedala 22. února t.r.; oceněno bylo 61 projektů, mezi 
něž bylo rozděleno 9 000 020,- Kč. Tato částka zahrnuje i dotaci na světový romský 
festival Khamoro ve výši 950 000,- Kč. Těm subjektům, které již zaslaly návratku, jsou 
v těchto dnech rozesílány finanční prostředky. Nad rámec tohoto dotačního řízení byla 
poskytnuta částka 300 000,- Kč na pořad národnostních menšin Domovina, který se 
uskutečňuje jedenkrát za dva roky v rámci folklorního festivalu Strážnice. Komise, která 
má mít 18 členů, stále postrádá zastoupení běloruského zástupce. Srbský zástupce 
v komisi se zasedání komise trvale nezúčastňuje. 

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 bylo možné podávat do 31. října 2016. Celkem 
byly podány 33 žádosti, z nichž dotační komise doporučila 24 k podpoře. V konečném 
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čísle bylo podpořeno pouze 23 žádostí, neboť jeden z předkladatelů projektů správně 
nevypořádal dotaci v rámci jiného odboru. Celkem byla v tomto roce na projekty 
požadována částka 69 880 000,- Kč, ministerstvo má k dispozici 20 850 000,- Kč. Valná 
většina prostředků již byla vyplacena, zejména pro potřeby polské národnostní menšiny, 
která vydává třikrát týdně noviny Głos ludu. Komise stále postrádá zástupce za srbskou 
menšinu; do budoucna je rovněž třeba připravit návrhy na obměnu zástupců maďarské, 
ukrajinské a řecké menšiny. 

Program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, který 
administruje Úřad vlády ČR, prezentoval předseda Výběrové dotační komise, vedoucí 
oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro 
národnostní menšiny, M. Martínek. Komise navrhla pro rok 2017 rozdělit cca 2 400 000,- Kč 
mezi 18 žadatelů. V současné době byla již rozhodnutí podepsána, nyní jsou zpracovávány 
tzv. dodejky, na jejichž základě budou žadatelům vypláceny finanční prostředky. Rada by 
měla schválit zaměření dotačního programu úřadu vlády – vzhledem k tomu, že Rada není 
usnášeníschopná, bude se o tomto zaměření hlasovat formou per rollam. Zaměření 
dotačního programu bude stejné, jako bylo doposud, řídí se směrnicí č. 2/2016 vedoucího 
Úřadu vlády pro oblast lidských práv (oblast A – vzdělávací aktivity, oblast B – kvalitativní 
a kvantitativní výzkumy zaměřené na menšinové jazyky a oblast C – podpora užívání 
tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích). 

5 ŽÁDOST ZÁSTUPCŮ NĚMECKÉ MENŠINY ADRESOVANÁ MINISTROVI KULTURY 

M. Štěpánková informovala, že žádost se týká výše dotace v programu Podpory 
rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin (jeden z programů 
ministerstva kultury). Cílem žádosti je vrátit celkový objem dotací pro periodika 
národnostních menšin na úroveň 30 mil. Kč. M. Pospíšil upřesnil, že žádost obsahuje také 
požadavek přijetí společné delegace zástupců menšin v Radě vlády, toto setkání by se 
mělo uskutečnit tak, aby mohlo mít reálný dopad na státní rozpočet roku 2018. Přednesení 
v Radě je chápáno jako zdůraznění významu záležitosti. Rada by v této věci měla přijmout 
usnesení (ve smyslu apelu na ministra kultury, aby zvýšil dotaci, nebo aby přijal delegaci 
zástupců národnostních menšin v této věci).  

B. Bartíková v této věci Radu informovala o návštěvě náměstkyně ministerstva kultury, 
kterou realizovali zástupci německé a polské menšiny. Zatím však nedošlo k žádnému 
pokynu ohledně navýšení dotace. A. Kelin vznesl dotaz adresovaný ministerstvu 
zahraničních věcí ohledně zpřístupnění a distribuce časopisu Ruské slovo do zahraničí. 
Národnostní tisk není možné oficiálně distribuovat do zahraničí, ale ruské zástupce napadlo 
uskutečnit distribuci prostřednictvím sítě Českých center při zastupitelských úřadech ČR 
v zahraničí. Časopis Ruské slovo má velký mezinárodní ohlas, lidé po celém světě díky 
němu oceňují a obdivují národnostní politiku české vlády.1 M. Štěpánková doporučila zaslat 
oficiální žádost o distribuci časopisu na ministerstvo zahraničních věcí – ministerstvo bude 
osloveno sekretariátem Rady. V. Appl vyjádřil obavu, aby v rámci navýšení financí pro tisk 
národnostních menšin nedošlo ke snížení rozpočtu na úkor podpory kultury národnostních 
menšin – tedy, aby nedošlo pouze k přelití financí z jednoho odboru ministerstva kultury do 
druhého. Domnívá se, že by měl být navýšen rozpočet ministerstva jako celek. M. 
Štěpánková oznámila, že návrh usnesení bude členům Rady rozeslán k hlasování formou 
per rollam. 

6 FUNERÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINA (PSF) – INFORMACE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI 

M. Pospíšil informoval, že Funerální pracovní skupina na svém jednání dne 18. dubna t.r. 
zrevidovala text příručky pro obce, který by měl sloužit jako vodítko nakládání 
                                                 
1
 Na předchozím jednání Rady L. Eger (ministerstvo zahraničních věcí) přislíbil předání informace od A. Kelina 

svému náměstkovi. 
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s německými (a dalšími) hroby na českých hřbitovech. Současná pracovní verze 
dokumentu má obrazovou dokumentaci a bude poskytnuta Asociaci krajů k připomínkám. 
Po jejich zpracování bude text dokumentu předložen Radě. Ministerstvo pro místní rozvoj 
přislíbilo přispět k tisku tohoto materiálu. Mezitím se Pracovní skupina v květnu vypraví do 
Jihomoravského kraje a kraje Vysočina na další z terénních šetření.  

O členství v pracovní skupině požádali zástupci ukrajinské menšiny, a to z důvodu 
podivného nakládání s hrobem ukrajinského básníka Oleksandra Olese na Olšanských 
hřbitovech. Rada by měla usnesením doporučit svému předsedovi jmenování Olgy 
Mandové za ukrajinskou menšinu do pracovní skupiny.  

A. Kelin uvítal úspěchy v činnosti Funerální pracovní skupiny, ale upozornil i na trvající 
problém, který se týká ruské nekropole na Olšanských hřbitovech. Zcela nečekaně byl 
Magistrátem hl. m. Prahy odvolán ředitel Správy pražských hřbitovů M. Červený, který 
začal intenzivně řešit nepořádky v evidenci ruských a dalších hrobů, a chtěl zastavit 
korupci i nelegální obchodování s hrobovými místy. A. Kelin by uvítal, kdyby se celou 
záležitostí začalo zabývat ministerstvo pro místní rozvoj, které má problematiku 
pohřebnictví ve své gesci. M. Pospíšil jej ujistil, že i tato otázka byla projednána na 
posledním zasedání Funerální pracovní skupiny dne 18. dubna t.r., kdy přítomný zástupce 
za ministerstvo pro místní rozvoj na jednání oznámil, že ministryně K. Šlechtová se 
okolnostmi kauzy odvolání ředitele Červeného osobně zabývá. B. Rajčinec navrhnul, aby 
na příští jednání Rady bylo pozváno nové vedení Správy pražských hřbitovů a zároveň 
také zastupitel Magistrátu hl. m. Prahy, který za danou problematiku zodpovídá. M. 
Štěpánková přislíbila zajistit pozvání na příští jednání Rady pro zástupce zmiňovaných 
institucí. Oznámila, že návrh usnesení bude členům Rady rozeslán k hlasování formou per 
rollam. 

7. RŮZNÉ 

 Informace o veřejném prohlášení k přibývajícím projevům národnostní, rasové, 
náboženské a jiné nesnášenlivosti v ČR 

K tomuto bodu uvedl M. Pospíšil, že v únoru t.r. se konalo jednání Dotační výběrové 
komise v programu ministerstva kultury Podpora rozšiřování a přijímání informací 
v jazycích národnostních menšin. Při této příležitosti přijala Výběrová dotační komise 
veřejné prohlášení k přibývajícím projevům národnostní, rasové, náboženské a jiné 
nesnášenlivosti v ČR (prohlášení obdrželi členové Rady v písemné podobě). Bylo 
publikováno 19. března t.r. na serveru Lidovky.cz. s doprovodným komentářem. Zároveň 
bylo prohlášení vyvěšeno na webových stránkách ministerstva kultury.2 Prohlášení, 
signované deseti členy komise zveřejnil za komisi Mgr. Georgi Bečev, Ph.D., zástupce 
bulharské menšiny. Ten seznámil přítomné členy Rady s jednotlivými body veřejného 
prohlášení (viz příloha tohoto zápisu). K sepsání výzvy ho přivedlo především dlouhodobě 
se zhoršující klima ve společnosti ve vztahu k národnostním menšinám, včetně 
skutečnosti, že politici, na místo osvěty a kultivované debaty na téma menšin, sami šíří 
hrubé xenofobní myšlenky, což se přelévá do všech sfér společnosti. Cílem prohlášení je 
apel na politiky, aby se snažili debatu na téma národnostních menšin vést kultivovaně. 
Signatáři prohlášení doufají, že se členové Rady k výzvě připojí.  

B. Bartíková upozornila, že většina novinářů nezná základní informace o postavení 
národnostních menšin – totiž, že příslušníci národnostních menšin nejsou v postavení 
cizinců, nýbrž se jedná o občany ČR, kteří dlouhodobě žijí na území ČR, vytvářejí hodnoty 
a přispívají do rozpočtu společnosti. V další diskusi se potvrdilo, že na základě neznalosti 

                                                 
2
 http://www.lidovky.cz/komise-vyzvala-politiky-k-toleranci-dvi-/zpravy-domov.aspx?c=A170316_154606_ln_domov_jho&galerie 

https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/verejne-prohlaseni-6341.pdf 
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historických a politických souvislostí bývají často v médiích zaměňovány klíčové teoretické 
pojmy týkající se příslušníků historických národnostních menšin na našem území. Zástupci 
menšin se proto dohodli, že je třeba najít nový mediální prostor sloužící k osvětě o 
národnostních menšinách. Za tímto účelem bude v dohledné době svoláno jednání 
Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání, jehož cílem bude v tomto duchu 
apelovat na veřejnoprávní média. M. Pospíšil oznámil, že návrh usnesení k tomuto bodu 
bude členům Rady rozeslán k hlasování formou per rollam. 

 Informace z Právnické fakulty UK 

R. Petráš připomněl dlouhodobou spolupráci Právnické fakulty UK s Radou, na fakultě 
pracuje tým, který se kontinuálně zabývá problematikou národnostních menšin. Nyní se 
snaží vytvořit speciální centrum studií k menšinám (podali rozsáhlý projekt). V současné 
době vyjde publikace Law and Minorities in Czechoslovakia (nakl. Karolinum).  

 Dotaz k systému VISAPOINT 

A. Kelin vznesl dotaz ohledně činnosti Výboru pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská 
práva, týkající se korupce při používání systému VISAPOINT (úplatek 1 až 2 tisíce dolarů 
za přidělené vízum cizincům – týká se zvláště Ukrajinců a Vietnamců). Na jednání Rady 
dne 22. února 2016 byla tato věc přednesena, a to zástupcem ukrajinské a ruské menšiny, 
na základě dosavadní komunikace s resorty vnitra a zahraničních věcí. Rada tehdy v této 
věci přijala usnesení (č. 170), že „doporučuje svému předsedovi, aby se situací 
ukrajinských imigrantů zabýval Výbor pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva“. 
Podle A. Kelina jsou výsledky činnosti tohoto výboru nulové, jednání se odehrávají 
v duchu „mlácení prázdné slámy“. A. Kelin by uvítal, kdyby předseda Rady vyšetřil, proč 
výbor nedošel k žádnému efektivnímu řešení korupčních problémů se systémem 
VISAPOINT, nebo zda by se výbor neměl zcela zrušit. Jako třetí variantu řešení navrhnul 
začlenění této otázky do veřejného prohlášení (viz bod výše). Upozornil také, že korupční 
problém s VISAPOINTEM se objevuje na jednáních Rady již od roku 2013 a stále nedošlo 
k žádné změně. M. Štěpánková konstatovala, že otázka VISAPOINTU není v gesci 
ministra pro lidská práva, proto jsou možnosti jednání v této věci v rámci Sekce pro lidská 
práva velmi omezené. Přislíbila předat panu ministrovi Chvojkovi detailní informaci o tomto 
bodu jednání. Sekretariát požádá zástupce ministerstva zahraničních věcí v Radě, aby na 
jednom z dalších jednání Rady podal informaci o aktuálním vývoji a krocích, které mají 
vyřešit korupční problém v souvislosti se systémem VISAPOINT. 

 Informace o českém předsednictví v Radě Evropy 

A. Baršová Radu informovala o předsednictví v Radě Evropy, které Česká republika na půl 
roku přebírá 19. května t.r. Rada Evropy se již od devadesátých let zásadně zasloužila 
o pozvednutí problematiky národnostních menšin. V ČR se při této příležitosti uskuteční 
zasedání romského výboru a jednání v oblasti rovnosti žen a mužů. Plánuje se také 
organizace semináře k výročí uzavření Rámcové úmluvy o ochraně menšin. 3 

 Informace o festivalu Praha srdce národů 

M. Miňová pozvala členy Rady na festival Praha srdce národů 2017. Galaprogram 
festivalu se uskuteční 28. května t.r. ve Vinohradském divadle. Pozvánka na akci bude 
rozeslána elektronicky.  

Předsedající následně jednání Rady ukončila. Příští jednání Rady se bude konat v červnu 
2017, a to monotematicky zaměřené. Bude pozvána členka Poradního výboru Rady 

                                                 
3
 Půjde o jednání Rady, které se uskuteční v červnu t.r. 
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Evropy k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin, dr. Helena Hofmannová, aby 
pohovořila o tomto dokumentu. Termín bude s časovým předstihem upřesněn. 

Mgr. Martina Štěpánková, v.r. 

místopředsedkyně Rady vlády pro národnostní menšiny 

Příloha: 

Veřejné prohlášení k přibývajícím projevům národnostní, rasové, náboženské a jiné 
nesnášenlivosti v ČR 

Zpracovali R. Weinerová a M. Pospíšil 
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Příloha k bodu 7 jednání Rady dne 26. dubna 2017 

Veřejné prohlášení 

S velkým znepokojením a obavami proto sledujeme přibývající projevy národnostní, rasové, 

náboženské a jiné nesnášenlivosti v ČR, jež stále vice zamořují veřejný prostor. Nenávistným 

útokům, majícím zatím převážně verbální charakter, v poslední době v naší zemi čelí čím dál více 

lidí pouze kvůli svému odlišnému etnickému původu, genderové orientaci či náboženskému 

přesvědčení. Je smutné a nepřijatelné, že na rozdmýchávání xenofobie se podílí i řada politiků naší 

země, včetně vysokých ústavních činitelů. V touze po maximalizaci svého zisku se ve veřejné 

debatě nebojí sahat po lživých, překroucených či demagogických tvrzeních, často pod záminkou 

takzvaného boje proti politické korektnosti. Ve skutečnosti však touto cestou jen stavějí na odiv 

vlastní předsudky a mimoděk nabádají společnost, aby své strachy z cizího považovala za 

vlasteneckou hodnotu.  

Žádáme všechny veřejně činné osoby, aby se v zájmu udržení současné rozmanité České 

republiky zdržovaly všech projevů, jež živí xenofobní nálady. Důsledky národnostní, rasové 

a náboženské nesnášenlivosti a nenávisti mohou být fatální, jak dobře víme z vlastní historie, kterou 

bychom neměli chtít opakovat. 

 Jako členové výběrové dotační komise v Programu podpory rozšiřování a přijímání 

informací v jazycích národnostních menšin (dále jen „Program“) posuzujeme projekty, které se 

uchází o finanční podporu ze státního rozpočtu na Ministerstvu kultury ČR. Jsme poradním 

orgánem ředitele věcně příslušného odboru, který jednotlivé projekty hodnotí, posuzuje a 

doporučuje k případné podpoře. Ředitel odboru médií a audiovize MK naše návrhy předkládá 

ke schválení ministru kultury, který o dotacích rozhoduje. Do dotační komise byl každý z nás 

nominován občanskými iniciativami, většinou spolky, reprezentujícími konkrétní národnostní 

menšiny žijící v ČR po projednání Radou vlády pro národnostní menšiny. 

Jedním z hlavních cílů Programu je mimo jiné to, aby se s jeho přispěním národnostní 

menšiny mohly svobodně, volně a také ve svém vlastním jazyce vyjadřovat a komentovat aktuální 

dění ve vlastní minoritě, jakož i ve většinové společnosti. Periodika, která jsou Programem 

podpořena, však nejsou určena výhradně pro okruh čtenářů z řad jednotlivých národnostních 

menšin. Většinová společnost si na jejich základě může učinit obrázek o tom, jak pestrá je etnická 

skladba dnešní České republiky. Program je tedy zároveň garantem, že její národnostní různorodost 

a bohatost bude v naší polistopadové svobodné společnosti i nadále chápána jako něco zcela 

přirozeného. Možnost o tom svobodně hovořit, dokonce ve vlastním menšinovém jazyce, nadto 

s podporou státu, v němž žijeme, také chápeme jako jeden z důležitých výdobytků Listopadu ´89 

a zároveň ukazatel stavu naší demokracie.  

My, jako zástupci národnostních menšin žijících v ČR, tedy jedné z ohrožených skupin 

obyvatelstva, na nebezpečí xenofobie budeme důrazně upozorňovat až do doby, kdy zcela pomine.  

Za Výběrovou dotační komisi Mgr. Georgi Bečev, Ph.D., zástupce bulharské menšiny 


