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

V Praze dne 3. března 2017 

Zápis z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 16. února 2017 

Jednání se uskutečnilo dne 16. února 2017 (10:00 – 12:30 hod.) ve starém tiskovém sále v budově 

Úřadu vlády České republiky (adresa: Strakova akademie, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1). 

Přítomní členové Rady: Dagmar Březinová (rusínská menšina), Mgr. Dariusz Branny (polská 

menšina), Bc. Adriano Mandilas (řecká menšina), MgA. Světlana Lazarová (bulharská menšina), 

Mgr. Lenka Kopřivová (chorvatská menšina), Mgr. Martin Dzingel (místopředseda Rady; německá 

menšina), RNDr. Petr Rojík, PhD (německá menšina), Ing. Alexej N. Kelin (ruská menšina), Ing. Béla 

Szaló (maďarská menšina), Živojin Vukadinovič (srbská menšina), RNDr. Huu Uyen Pham, CSc. 

(vietnamská menšina), JUDr. Jan Chvojka (předseda Rady, ministr pro lidská práva, rovné 

příležitosti a legislativu), Mgr. Petr Jäger, PhD (náměstek, ministerstvo spravedlnosti), Mgr. 

Miroslava Sobková (Svaz měst a obcí 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), JUDr. Václav Henych (ministerstvo vnitra), Mgr. Svatopluk Pohořelý 

(ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Mgr. Jitka Modlitbová (ministerstvo práce 

a sociálních věcí), Mgr. Michaela Novotná (KPR), Ján Balog (místopředseda Rady vlády pro 

záležitosti romské menšiny), JUDr. Tomáš Kraus (židovská menšina), Ludvík Eger (ministerstvo 

zahraničních věcí), JUDr. PhDr. René Petráš, PhD (Právnická fakulta UK).  

Omluvení členové: PaeDr. Evžen Delong (polská menšina), PhDr. Lukáš Kautský (ministerstvo 

zahraničních věcí), Ing. Jaroslav Miňo (slovenská menšina), Mgr. Radek Augustin (Kancelář 

prezidenta republiky), Bc. Stanislav Daniel (Asociace krajů ČR), JUDr. Et PhDr. Petr Mlsna, PhD 

(ministerstvo vnitra), Ing. Petr Pavelek, PhD (ministerstvo financí), JUDr. Kateřina Kalistová 

(náměstkyně pro řízení sekce živého umění; ministerstvo kultury), Mgr. Zuzana Jentschke 

Stöcklová (náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku; ministerstvo práce a sociálních věcí), 

Štefan Tišer, Bc. Ivona Parčiová (romská menšina), Mgr. David Vávra (kancelář Veřejného ochránce 

práv), Mgr. Martina Štěpánková (náměstkyně Sekce pro lidská práva, Úřad vlády). 

Úřad vlády ČR: PhDr. Andrea Baršová, PhD, Martin Martínek, M.A., PhDr. Renata Weinerová, 

CSc., Mgr. Jan Kozubík, Bc. Hana Vitovská, Bc. Klára Jůnová, Mgr. Jana Hošková (kancelář Rady 

vlády pro záležitosti romské menšiny). 

Přítomno Celkový počet Usnášeníschopnost 

15 32 NE 

Jednání vedl předseda Rady JUDr. Jan Chvojka. Rada nebyla vzhledem k nízkému počtu 

přítomných členů s hlasovacím právem usnášeníschopná, proto nebylo během jednání hlasováno 

o řádném návrhu. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Program:  

1. a) Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o financování regionálního školství 

ve vztahu k polským menšinovým školám 

1.   b) Podnět pro MŠMT od zástupců ruské menšiny ke stížnosti česko-ruské školy „VĚDA“, s.r.o. 

2. Dotační programy zaměřené na národnostní menšiny  

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
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 Ministerstvo kultury  

 Úřad vlády ČR 

3. Aktuální informace o národnostně menšinovém vysílání České televize 

4. Funerální pracovní skupina – informace o aktuální činnosti  

5. Různé  

  

1. A) INFORMACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY O FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO 

ŠKOLSTVÍ VE VZTAHU K POLSKÝM MENŠINOVÝM ŠKOLÁM 

S. Pohořelý stručně informoval o způsobu financování regionálního školství především s ohledem 

na národnostní menšiny. Financování regionálního školství probíhá normativním způsobem podle 

počtu žáků, obecnou výši financí stanovuje ministerstvo a následně konkretizují kraje na základě 

vyhlášky o krajských normativech. Financování národnostního školství probíhá standardně také na 

základě těchto normativů, ale s tím, že vyhláška stanoví pevné příplatky na každého žáka. Výše 

příplatku je odlišena procentuálním násobkem normativu podle typů jednotlivých škol. V současné 

době připravuje ministerstvo změny financování regionálního školství v rámci novely školského 

zákona. Financování se upravuje podle principu skutečné potřeby pedagogické práce 

v jednotlivých druzích škol. Základním typem hodnocení je vyjádření hodnoty PHmax, která 

vyjadřuje celkový počet hodin, které učitel odpracuje a to včetně dělených hodin a dalších 

požadavků. Zásadní přínos těchto změn spočívá v tom, že bude přesně vyčísleno, kolik finančních 

prostředků bude přiděleno každé škole. Národnostní školství bude také podporováno formou 

měření hodnoty PHmax. Pedagogická práce bude navýšena a hodnocena počtem vyučovacích 

hodin tak, aby byla zohledněna vyšší náročnost vzdělávání žáků národnostních menšin. Opět se 

počítá s výrazným zvýhodněním především větších základních škol, neboť tam jsou větší nároky 

na dělení žáků podle výuky cizích jazyků apod. Hodnoty PHmax byly projednávány se všemi 

zainteresovanými partnery včetně polské národnostní menšiny. Momentálně probíhá podle 

nařízení vlády schvalování hodnot PHmax na ministerstvu. Navržené hodnoty PHmax projdou 

standardním připomínkovým řízením. Na informaci o změnách způsobu financování národnostního 

školství reagoval D. Branny. Pokud jde o změny financování národnostního školství, tak je polská 

národnostní menšina seznámena s tím, že je vše na dobré cestě, aby byly její zájmy uspokojeny. 

Nedávno ustavená polská pracovní skupina již několikrát jednala na ministerstvu školství s panem 

náměstkem i s paní ministryní.  Nejsou jí však známy podmínky přijímacího řízení na střední školy. 

S. Pohořelý odpověděl na otázku ohledně jednotných přijímacích zkoušek pro oblast středního 

vzdělávání. Ministerstvo vychází z toho, že školy s výukou v polském jazyce jsou součástí 

školského rejstříku. Byla uzavřena dohoda mezi gymnáziem, střední ekonomickou školou a 

Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, že testy z matematiky 

budou pro tyto dvě střední školy přeloženy do polského jazyka. D. Branny vyjádřil nespokojenost 

s tím, že v zákoně nebyla stanovena podmínka, aby na zmiňovaných dvou polských středních 

školách byla rovněž vyhlášena povinnost přijímací zkoušky z polského jazyka a literatury. Ředitel 

školy má sice možnost zkoušku vyhlásit i bez zákonného ustanovení, avšak zůstává obava, že tak 

učinit nemusí, protože povinnost není ukotvena v zákoně. Dalším problémem je, že pokud ředitel 

vyhlásí podmínku přijímací zkoušky z polského jazyka a literatury, tak na obou středních školách 

budou tři předměty, ze kterých budou studenti povinně skládat přijímací řízení a na jiných českých 

školách pouze dva. Tak se může stát, že polské střední školy budou mít mezi ostatními středními 

školami nižší konkurenceschopnost. Zástupci polské národnostní menšiny se prozatím domluvili, 

že nebudou v tomto bodě otevírat diskusi a počkají, jak bude probíhat praxe přijímacího řízení a 

zareagují teprve podle dalšího vývoje v této oblasti.   
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1. B) PODNĚT PRO MŠMT OD ZÁSTUPCŮ RUSKÉ MENŠINY KE STÍŽNOSTI ČESKO-RUSKÉ ŠKOLY „VĚDA“, 

S.R.O. 

A. Kelin představil Radě podnět ČESKO-RUSKÉ školy „VĚDA, s.r.o.“, jejíž zástupci si stěžují na 

porušení práv příslušníků národnostních menšin v oblasti vzdělávání. Jedná se o školu, ve které asi 

90% žáků hovoří rusky coby svým mateřským jazykem, ale přitom mají zakázánu výuku v ruském 

jazyce, ačkoliv některé předměty je povoleno vyučovat v anglickém jazyce. Škola by ráda našla 

řešení, které by bylo jak v zájmu českého státu, tak i v zájmu školy. S. Pohořelý vyjádřil stanovisko 

ministerstva školství. Konstatoval, že v případě Česko-ruské školy „VĚDA, s.r.o.“, dochází 

k záměně dvou problematik a s nimi souvisejících dvou právních předpisů. Konkrétně jde o školský 

zákon, který upravuje vzdělávání příslušníků národnostních menšin v ČR, a druhou věcí jsou články 

školského zákona, které upravují povinnost výuky v českém jazyce. Tato povinnost se týká všech 

škol, které jsou zapsány ve školském rejstříku. Podle školského rejstříku ministerstvo může povolit 

výuku některých předmětů v základních a středních školách také v cizím jazyce, avšak ta probíhá 

podle směrnice, která je zveřejněna na webových stránkách ministerstva školství. Povolení výuky 

některých předmětů v cizím jazyce probíhá za primárním účelem prohloubit jazykové kompetence 

žáků. Česko-ruská škola „VĚDA, s.r.o.“, která je zapsána ve školském rejstříku, podala v roce 2014 

žádost o povolení výuky v ruském a anglickém jazyce. Na základě správního řízení a rozkladu byla 

povolena pouze výuka v anglickém jazyce, neboť šetřením bylo zjištěno, že naprostá většina žáků 

této školy má občanství Ruské federace a ruský jazyk je jejich mateřštinou. Vše proběhlo v souladu 

se školským zákonem a správním řádem. A. Kelin se znovu otázal, zda by bylo možné umožnit 

těmto žákům, kteří v ČR zatím pobývají krátce a česky se teprve učí, výuku jazykově usnadnit? S. 

Pohořelý ve své odpovědi upozornil na ještě jednu variantu, kterou také umožňuje školský zákon. 

Jedná se o možnost zahraniční školy zřízené na území ČR, jejímž zřizovatelem je zahraniční osoba, 

a tudíž není zařazena ve školském rejstříku ČR. Zahraniční školy nejsou omezeny nařízením 

určujícím vyučovací jazyk ani vzdělávací program. Vzdělávací program je omezen pouze rámcově, 

to znamená, že nesmí být v rozporu s principy českého vzdělávacího programu. Např. v Praze 

existuje zahraniční škola při ambasádě Ruské federace. 

 

2. DOTAČNÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA NÁRODNOSTNÍ MENŠINY - MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A 

TĚLOVÝCHOVY, MINISTERSTVO KULTURY A ÚŘAD VLÁDY 

 

J. Chvojka předal slovo zástupcům resortů, nejprve ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 

které pravidelně vyhlašuje program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin.  

S. Pohořelý Radu informoval o úpravě zadání několika modulů v tomto dotačním programu. 

Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění vyhlášení dotačního řízení. Program pod novým názvem 

„Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin“ bude 

vyvěšen na webových stránkách ministerstva dne 16. února t.r. v odpoledních hodinách (tj. v den 

zasedání Rady)1.  

V. Appl za dotační program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících 

v ČR uvedl, že uzávěrka přijímání přihlášek proběhla 19. října 2016; podmínkou bylo zaslání 

projektu v písemné i elektronické podobě. Do výběrového řízení se přihlásilo 57 subjektů s celkem 

73 projekty. Všechna vyúčtování dotací za předcházející rok přišla v termínu, z nich však jedna 

                                                 
1
 Program MŠMT pro národnostní menšiny byl vyhlášen dne 16. února 2017 pod názvem „Program na podporu výuky 

dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin“. Žádosti o dotaci se mohou podávat nejpozději do 13. 
března 2017. 
Viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/program-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich 

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/program-na-podporu-vzdelavani-v-jazycich-narodnostnich
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čtvrtina byla v rozporu s účely dotace nebo měla jiné nedostatky. Tyto nedostatky se většině 

žadatelů podařilo dodatečně napravit. Výběrová komise bude zasedat 22. února t.r. Komise, která 

má mít 18 členů, stále postrádá zastoupení běloruského zástupce. Rovněž tak srbský zástupce 

v komisi se pravidelně z jednání z pracovních důvodů omlouvá, jeho absence komplikuje chod 

výběrového dotačního řízení. Běloruská menšina v minulém i v tomto roce nepodala do řízení 

žádný projekt a vietnamská menšina podala pouze jeden projekt. Celkem byla v tomto roce na 

projekty požadována částka 16 138 490,- Kč, což přesahuje možnosti rozpočtu ministerstva 

kultury, které má k dispozici 9 275 000,- Kč. B. Bartíková za dotační program podpory rozšiřování 

a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních 

menšin informovala, že výběrová komise bude zasedat 21. února t.r. Komise se sešla již 

v dřívějším termínu, avšak vzhledem k tomu, že se dostavilo jen 7 členů z 15, tak nebyla 

usnášeníschopná. Celkem byla v tomto roce na projekty požadována částka 69 880 000,- Kč, 

ministerstvo má k dispozici 20 850 000,- Kč. Do výběrového dotačního řízení se přihlásilo 33 

projektů. M. Dzingel v rozpravě Radu informoval o návštěvě náměstkyně ministerstva kultury, 

kterou realizovali zástupci německé a polské menšiny, a to z důvodu nedostatku financí v minulém 

roce na národnostní tisk. Požádali o navýšení dotačního titulu podpory rozšiřování a přijímání 

informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin. 

Dalším krokem bude jednání s ministrem kultury v této věci. A. Kelin vznesl dotaz ohledně 

dotazníkové akce mezi menšinami, o které se dozvěděl od zástupců ruské národnostní menšiny. Za 

ministerstvo kultury dotaz zodpověděl V. Appl. Ministerstvo kultury každoročně uskutečňuje 

statistická šetření prostřednictvím své příspěvkové organizace - Národního informačního a 

poradenského střediska pro kulturu (NIPOS). Získané údaje jsou předávány Českému statistickému 

úřadu. Šetření se provádí v různých oblastech a u různých subjektů. Povinnost kulturních domů 

vyplnit statistický výkaz vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů, jehož součástí je Program statistických zjišťování dat v ČR na rok 2016. Jde o 

úkol kvantifikování ekonomického přínosu kultury. H. Uyen Pham konstatoval, že zástupci 

vietnamské národnostní menšiny by dali v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v 

jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin přednost 

elektronické verzi média před jeho tištěnou verzí. Informace zveřejněné v tištěné formě média 

považují zástupci menšiny za neaktuální a zastaralé. V programu podpory kulturních aktivit 

příslušníků národnostních menšin žijících v ČR si zástupci vietnamské menšiny nejsou jisti, které 

položky jsou nárokové, a které nenárokové. Vzhledem k tomu, že nelze čerpat prostředky např. na 

hudební nástroje a zároveň vzhledem ke složité administrativě, vietnamská menšina v letošním 

roce žádala o podporu pouze v jednom případě. V. Appl upřesnil údaje o posledním školení 

uskutečněném pro vietnamskou a běloruskou menšinu před třemi lety v oblasti výběrového 

dotačního řízení.  

Program podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, který 

administruje Úřad vlády, prezentovala H. Vitovská. Uvedla, že dotační program pro rok 2017 byl 

vyhlášen v souladu se směrnicí o poskytování neinvestičních dotací dne 29. července 2016 

s termínem pro podávání žádostí do konce září 2016. Dotační řízení pro rok 2017 již běželo 

elektronicky pomocí webové dotační aplikace. Pro rok 2017 bylo podáno 24 žádostí z toho 17 

v oblasti A – vzdělávací aktivity, 2 v oblasti B – kvalitativní a kvantitativní výzkumy zaměřené na 

menšinové jazyky a 5 v oblasti C – podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů 

v menšinových jazycích. V porovnání s rokem 2016 došlo k navýšení v počtu podaných žádostí. 

Celkový finanční požadavek tvořil 5.296.567 Kč, přičemž k dispozici bylo ve státním rozpočtu 

2.400.000 Kč, to znamená, že bylo nárokováno 2,5 x více prostředků než bylo k dispozici. Žádná 

žádost nebyla vyřazena na základě formálních nedostatků, všechny žádosti byly postoupeny 

k obsahovému hodnocení. Zasedání hodnotitelské komise proběhlo 22. listopadu 2016. Komise 

navrhla podpořit 18 žádostí v celkové výši 2.400.000. Z 18 žádostí bylo 13 žádostí podpořeno 
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v oblasti A, 2 v oblasti B, 3 v oblasti C. V současné době se dotační řízení nachází ve fázi kontroly 

závěrečných zpráv za projekty realizované v roce 2016. Kontrola včetně případného doplňování by 

měla být ukončena do konce února 2017. Po kontrole bude přistoupeno k vyplacení dotací pro rok 

2017. Předpokládaný termín vyplacení dotací je do 31. března 2017. M. Martínek Radu informoval 

o možnosti vyhlášení druhého kola výběrového dotačního řízení pro Program podpory implementace 

Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v tematickém okruhu C, a to v případě, že dojde k 

uvolnění finančních prostředků z nespotřebovaných výdajů z roku 2016. Vzhledem k tomu, že 

Rada není usnášeníschopná, bude se o tomto návrhu případně hlasovat per rollam. Zároveň M. 

Martínek informoval o jednání Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy. Výbor na svém jednání 

dne 18. ledna t.r. vypracoval doporučení, které specifikuje priority v rámci uznatelných položek 

v rozpočtu projektů podaných v rámci tematického okruhu C Evropské charty regionálních či 

menšinových jazyků. Text doporučení, které se týká především obcí s polskou národnostní 

menšinou, obdrželi členové Rady v písemné podobě s patřičným časovým předstihem. Doporučení 

nese název: Upřesnění uznatelných nákladových položek v rozpočtu projektu programu Podpory 

implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (tematický okruh C). Vzhledem 

k tomu, že Rada nebyla usnášeníschopná, nebylo o návrhu rozhodnuto. 

A. Kelin vznesl dotaz adresovaný ministerstvu zahraničních věcí ohledně distribuce časopisu Ruské 

slovo do zahraničí. Národnostní tisk není možné oficiálně distribuovat do zahraničí, ale ruské 

zástupce napadlo uskutečnit distribuci prostřednictvím sítě Českých domů při zastupitelských 

úřadech ČR v zahraničí. Časopis Ruské slovo si oblíbili především návštěvníci festivalu „Kulturus“, 

kteří oceňují kromě obsahu časopisu i informace o národnostní politice české vlády. L. Eger přislíbil 

předání informace od A. Kelina náměstkovi ministra zahraničních věcí  

 

3. AKTUÁLNÍ INFORMACE O NÁRODNOSTNĚ MENŠINOVÉM VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE 

Programová rada ČT v říjnu loňského roku odsouhlasila tvorbu nového pořadu pro národnostní 

menšiny, který se jmenuje Sousedé. O tomto pořadu Radu informovala R. Weinerová. Jeho tvorbu 

zastřešuje ostravské centrum dramaturgie Ostrava, konkrétně tým tvůrců cyklu Babylon v 

dramaturgii Marty Růžičkové, členky Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání.  

Nový měsíčník Sousedé si klade za cíl posílit obecné povědomí o ostatních národnostech žijících v 

naší společnosti. Cyklus má mapovat prolínání a vzájemné ovlivňování kulturních i životních 

zvyklostí, jejich uchovávání členy minorit, ale i případné proměny v českém prostředí, zabývat se 

obecnými aspekty začleňování do společnosti, dlouhodobé i každodenní problémy soužití. Motem 

komponovaného pořadu, ze kterého vzešel i jeho název, je nakouknout za okna svých sousedů.  

První díl pořadu byl vysílán v pátek 3. února t.r. v 16:45, s reprízou v následující sobotu v 18:55 

hod., a to vždy na kanále ČT 2. Jeho obsahem byla oslava Asociace řeckých obcí v Krnově, v 

místě, kam se uchýlila část uprchlíků po občanské válce v Řecku v letech 1946–1949. Dále byla 

připomenuta židovská minulost města Prostějova, kterému se kdysi říkalo Hanácké Jeruzalém, 

díky ojedinělé sbírce fragmentů nacisty zničeného židovského hřbitova. Ke konci pořadu byl 

přiblížen význam a zvyklosti oslav lunárního nového roku, který je pro národy jihovýchodní Asie 

jedním z nejdůležitějších každoročních milníků. Na úplný závěr byl avizován přehled kulturních 

akcí jednotlivých národnostních menšin. S náměty je možné se obracet na Martu Růžičkovou 

(marta.ruzickova@ceskatelevize.cz). 

Pořad Sousedé je dostupný na webu ČT http://www.ceskatelevize.cz/porady/11690334848-

sousede/417236100111001/ 

mailto:marta.ruzickova@ceskatelevize.cz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11690334848-sousede/417236100111001/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11690334848-sousede/417236100111001/
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4. FUNERÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINA – INFORMACE O AKTUÁLNÍ ČINNOSTI 

M. Martínek představil Radě činnost Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) 

hrobů na českých hřbitovech (dále jen „PSF“) za poslední období. PSF jednala v minulém roce 

celkem třikrát a jednou uskutečnila výjezd do terénu na Chomutovsko. V letošním roce se 23. 

ledna uskutečnil výjezd na Karlovarsko za účasti paní Kláry Dostálové, náměstkyně ministerstva 

pro místní rozvoj, a náměstkyně sekce pro lidská práva paní Martiny Štěpánkové. K. Dostálová 

představila ministerstvo pro místní rozvoj jako gestora v současné době novelizovaného zákona o 

pohřebnictví. Ministerstvo realizuje program Podpora obnovy a rozvoje venkova, v rámci kterého 

spravuje podprogram (dotační titul č. 4) „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci“, který 

přispívá k rekonstrukci památek, které nejsou ve vlastnictví církve (vztahuje se pouze na obce do 3 

tisíc obyvatel). Ministerstvo nespravuje žádný dotační program zaměřený přímo na pohřebnictví. 

Ministerstvo by mohlo, podle slov K. Dostálové, dotační program zaměřit především na vedení 

evidence hřbitova. Mohl by mít název „vedení evidence hřbitovů“. Pokud by se zvažoval v další fázi 

nějaký dotační titul na jednotlivé hroby, tak jen v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje 

venkova, kde již dnes ministerstvo podporuje sakrální památky. K. Dostálová navrhla, aby se 

napojení hřbitova na česko-německou smlouvu řešilo bodovým zvýhodněním při hodnocení 

projektu. M. Martínek zmínil, že navštívené obce na Karlovarsku projevili k problematice péče o 

opuštěné německé hroby vstřícný postoj a návštěvu pražské delegace uvítaly, zvláště z toho 

důvodu, že jim chybí metodické informace, jak s hroby nakládat. PSF v současné době pracuje na 

znění příslušného informativního materiálu (příručky) o zásadách pietního nakládání s hroby a 

hřbitovy. Je třeba, aby tuto příručku odsouhlasili všichni členové PSF včetně zástupců ministerstva 

pro místní rozvoj, do jehož gesce problematika pohřebnictví spadá. A. Kelin oznámil znepokojující 

zprávu ohledně změny ve vedení Správy pražských hřbitovů. Nečekaně byl odvolán ředitel správy 

pan Červený, který se zasloužil o evidenci ruských a dalších hrobů, zastavil korupci a obchodování 

s hrobovými místy. Je třeba situaci monitorovat, aby zásady pietního nakládání s ruskými hroby na 

Olšanských hřbitovech byly nadále dodržovány. L. Kopřivová připomněla, že řešení situace 

opuštěných hrobů se týká také chorvatské národnostní menšiny. M. Martínek přislíbil zohlednění 

problematiky chorvatských hrobů při návštěvě Jihomoravského kraje. 

5. RŮZNÉ 

 R. Weinerová připomněla, že podklady ke Zprávě o situaci národnostních menšin za rok 2016 

měly být doručeny sekretariátu do 15. února t.r. Zprávu za rok 2016 musí Rada schválit 

nejpozději do začátku května, aby vláda mohla vzít zprávu na vědomí do konce května 2017. 

 R. Petráš připomněl úzkou spolupráci Právnické fakulty UK s Radou, která kontinuálně probíhá 

formou menších konferencí. 26. ledna t.r. se uskutečnila konference Menšiny a vysoké školy; 

14. února t.r. se konala konference Menšiny, sport a právo. Akce byla věnována 80. výročí 

úmrtí Hugo Meisla, považovaného za jednoho ze zakladatelů moderního fotbalu, který působil 

hlavně ve Vídni, ale pocházel z česko-židovského prostředí. V současné době je v tisku 

publikace Law and Minorities in Czechoslovakia (nakl. Karolinum).  

 V. Dovalil se obrátil na zástupce ministerstva školství v otázce možností výuky němčiny jako 

prvního cizího jazyka na školách, a to v souvislosti s plněním požadavků plynoucích z 

Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a z Česko-německé deklarace o 

vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Problém se týká především pohraničních  
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oblastí se zastoupením německé menšiny. Zástupci německé menšiny sesbírali podněty 

v pohraničí a opakovaně jednali na ministerstvu školství s paní Krýzovou ohledně dikce 

rámcového vzdělávacího programu, která by měla být změněna. Ministerstvo přednostně vede 

k výuce anglického jazyka jako prvního cizího jazyka na školách. Pokud však žák či jeho 

zákonný zástupce zvolí jiný jazyk, musí škola prokazatelně žadatele upozornit, že ve 

vzdělávacím systému nemusí být zajištěna návaznost ve výuce jazyka při přechodu žáka na 

jinou nebo střední školu. To představuje problém, který odrazuje příslušníky německé menšiny, 

aby zvolili pro své potomky německý jazyk jako svůj první cizí jazyk. Rámcový vzdělávací 

program se podle názoru německých zástupců svou dikcí dostává do konfliktu se zněním 

Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, konkrétně s ustanovením článku 7, 

odstavec 2, a zároveň je v rozporu s ustanovením článku 14 Rámcové úmluvy o ochraně 

národnostních menšin, a nakonec je i v rozporu s článkem 25, odstavec 2, Česko-německé 

smlouvy, podle které mají smluvní strany vynaložit veškeré úsilí, aby rozšířili výuku jazyka 

druhé země na školách a jiných vzdělávacích institucích. Podle V. Dovalila je tedy rámcový 

vzdělávací program v rozporu s mezinárodními smlouvami. Zástupcům německé menšiny jde o 

zrovnoprávnění němčiny jako menšinového jazyka s angličtinou a o odstranění nebo nahrazení 

diskriminační klauzule z rámcového vzdělávacího programu. S. Pohořelý Radu informoval, že 

první cizí jazyk se vyučuje nejpozději od 3. ročníku základní školy. Více než 92% žáků si volí 

za první cizí jazyk angličtinu. Zmiňované ustanovení je v rámcovém vzdělávacím programu od 

roku 2005, a to z toho důvodu, že při přestupu na jinou školu může být problém se zajištěním 

výuky jiného cizího jazyka. Počítá se s revizí rámcového vzdělávacího programu zhruba 

v horizontu dvou let. Ministerstvo samozřejmě může zvážit vznesenou připomínku v úpravě 

příslušných formulací vztahujících se k výuce prvního cizího jazyka.  

 A. Kelin vznesl dotaz adresovaný ministerstvu vnitra ohledně zamítnutí žádostí o české 

občanství některým příslušníkům ruské menšiny. V. Henych upozornil na možnost podání 

rozkladu a přezkoumání každého jednotlivého případu ministrem vnitra. 

 

Předseda Rady následně jednání Rady ukončil. Příští jednání Rady se bude konat v dubnu 2017. 

Termín bude s časovým předstihem upřesněn. 

JUDr. Jan Chvojka, v.r. 

předseda Rady vlády pro národnostní menšiny 

Zpracovali R. Weinerová a M. Martínek 


