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

V Praze dne 4. března 2005
k č.j.:  2949/05-RNR

Z Á Z N A M
z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) dne 2. března 2005 

(Úřad vlády, nábř. E. Beneše 4, Praha 1)

Přítomní členové Rady: 
JUDr. Pavel Němec (místopředseda vlády a ministr spravedlnosti), Mgr. Ivo Hartmann, MBA (náměstek

místopředsedy vlády a ministr spravedlnosti), Ing. Jan Málek (náměstek ministra financí), PaedDr. Jaroslav Müllner
(náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy), MUDr. Marián Hošek (náměstek ministra práce a sociálních
věcí),  JUDr.  Pavel  Zářecký (náměstek ministra  vnitra),  Pavlína  Kostková  (zástupkyně ředitele  politického odboru
Kanceláře prezidenta republiky),  Mgr.  Zuzana  Gáborová  (Kancelář  veřejného  ochránce  práv),  ThMgr.  Svatopluk
Karásek (zmocněnec vlády pro lidská práva).

Richard Šulko, Ing. Erich Lederer (zástupci německé menšiny), Władyslaw  Adamiec (zástupce polské menšiny),
Ladislav Bílý, Cyril Koky (zástupci romské menšiny), Natalije  Ivanicová (zástupkyně rusínské menšiny), Alexej
N. Kelin (zástupce ruské menšiny), Trifon Moras (zástupce řecké menšiny), PhDr. Helena Nosková, CSc., PhDr.
et PhMr. Štefan Medzihorský, Mgr. Vladimír Skalský (zástupci slovenské menšiny), Mgr. Branislava Kubešová
(zástupkyně srbské menšiny).
Přítomní hosté: 

JUDr. Pavel Rotyka (Ministerstvo spravedlnosti),  PhDr.  Jaroslav Balvín (magistrát  Hl.  m.  Prahy),  PhDr.
Václav Appl (odbor regionální a národnostní kultury MK), Mgr. Jiří Hnát (ředitel odboru hromadných sdělovacích
prostředků MK), JUDr. Blanka Bartíková (odbor hromadných sdělovacích prostředků MK), Mgr.  Jitka Kruková
(odbor lidských práv MZV), Linda Vávrová (Kancelář  prezidenta republiky),  Mgr.  Kateřina Jacques (sekretariát
zmocněnce pro lidská práva), Antonín Trš (vedoucí dramaturg Centra publicistiky, dokumentu a vzdělávání ČT), Filip
Novák (dramaturg ČT),  Mgr.  Ilja  Racek (ředitel  televizního  studia  Ostrava),  MUDr.  A.  Ivan Belkov (zástupce
bulharské menšiny),  Ivan Veselý (předseda občanského sdružení Dženo),  Josef Stojka (předseda Unie olašských
Romů), Ing. Jan Málek (ředitel odboru rovných příležitostí Úřadu vlády), PhDr. Andrej Sulitka, RNDr. Milan Pospíšil,
Mgr. Eva Holková, Mgr. Martina Jirasová (pracovníci sekretariátu Rady), Helena Pichová (stážistka v sekretariátu
Rady).

Na jednání se omluvili:
Mgr. Josef Kořenek (bývalý náměstek ministra kultury), JUDr. Tomáš Kraus (tajemník Federace Židovských

obcí),  Ing.  Silvio Bairov (zástupce  bulharské menšiny),  Jarmila  Balážová  (vedoucí  pracovní  skupiny Rady pro
národnostně menšinové vysílání ČT).

Program jednání:

1.Jmenování místopředsedů Rady vlády pro národnostní menšiny;

2.Informace  zástupců  příslušných  resortů  o  dotačních  programech  zaměřených  na  podporu
kulturních aktivit  příslušníků národnostních menšin, podporu rozšiřování a  přijímání  informací
v jazycích národnostních  menšin,  podporu  vzdělávání  v  jazycích  národnostních  menšin,
mimoškolních  a  volnočasových  aktivit  dětí  a  mládeže  příslušníků  národnostních  menšin  a
multikulturní výchovy a podporu integrace příslušníků romské komunity;

3.Informace o připravované ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;

4.Rekonstrukce  výborů  Rady  a  dotačních  grémií  Ministerstva  kultury  a  Ministerstva  školství,
mládeže a tělovýchovy:

a) Výbor Rady pro dotační politiku,
b) Výbor Rady pro spolupráci s orgány samosprávy,
c) Dotační  komise  Ministerstva  kultury  pro  program  podpory  rozšiřování  a  přijímání

informací v jazycích národnostních menšin,
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d) Dotační komise Ministerstva kultury pro program podpory kulturních aktivit příslušníků
národnostních menšin,

e) Dotační  komise  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy pro  program  podpory
vzdělávání v jazycích národnostních menšin, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a
mládeže příslušníků národnostních menšin a multikulturní výchovy;

5. Informace zástupců Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o složení
a činnosti poradních sborů pro otázky národnostních menšin;

6. Různé.

*****

Jednání  zahájil  místopředseda  vlády a  ministr  spravedlnosti,  předseda  Rady,  Pavel
Němec,  který uvítal  členy Rady a  shrnul  kroky v menšinové politice  státu,  které byly od
poslední Rady (20. května 2004) učiněny. Následně představil Mgr. Ivo Hartmanna, MBA,
svého náměstka, jehož jmenoval místopředsedou Rady za státní správu a pověřil ho vedením
dalšího jednání.

Ivo  Hartmann seznámil  přítomné  s programem  jednání  a  vyzval  je  k případným
návrhům  na  změnu  programu.  Do  bodu  „Různé“  navrhl  dva  příspěvky:  „Národnostně
menšinové  televizní  vysílání“  a  „Problematika  přistěhovalectví“  –  příspěvek  Alexeje  N.
Kelina, zástupce ruské menšiny. Navržený program přítomní schválili.

AD 1   (Jmenování místopředsedů Rady)

Podle Statutu Rady jmenuje její předseda dva místopředsedy, a to jednoho za státní
správu  a  druhého  za  národnostní  menšiny.  Ivo  Hartmann proto  požádal  zástupce
národnostních  menšin  o  přednesení  návrhu  na  jmenování  druhého  místopředsedy  Rady,
zástupce národnostních menšin. Andrej Sulitka k tomu uvedl, že v pozvánce na jednání Rady
byli zástupci národnostních menšin požádáni o zaslání návrhu na jmenování místopředsedy
Rady  z  řad  zástupců  národnostních  menšin.  Sekretariát  Rady  obdržel  jeden  návrh  na
jmenování  místopředsedy z řad národnostních menšin.  Zástupci slovenské i ruské menšiny
navrhli  jmenovat  do  funkce  místopředsedy Rady Vladimíra  Skalského.  Richard  Šulko se
přihlásil s návrhem na druhého kandidáta, Ericha Lederera, který měl být sekretariátu zaslán
e-mailem a faxem. Erich Lederer však kandidaturu nepřijal.  Vladimír Skalský se přítomným
představil a poté byl zvolen místopředsedou Rady za národnostní menšiny.

HLASOVÁNÍ: PRO - 19, ZDRŽEL SE - 1, PROTI - 0.

Závěr:
Předseda Rady jmenuje do funkce místopředsedy Rady vlády pro národnostní menšiny
a) za státní správu Mgr. Ivo Hartmanna, MBA, náměstka místopředsedy vlády a ministra

spravedlnosti,
b) za národnostní menšiny Mgr. Vladimíra Skalského, člena Rady za slovenskou menšinu.
Jmenovací dekrety připraví sekretariát Rady bezprostředně po jednání Rady. 

AD 2   (Dotační programy resortů)

 Program podpory kulturních aktivit národnostních menšin
Václav Appl, z odboru regionální a národnostní kultury MK informoval o výsledcích

dotačního  řízení  v  programu  zaměřeném  na  podporu  kulturních  aktivit  příslušníků
národnostních  menšin  v  roce  2005  (přehled  viz  příloha  č.  1).  V souvislosti  s velkým



množstvím  projektů,  které  jsou  do  grantového  řízení  přihlašovány a  omezených financí,
navrhl  Václav Appl  členům Rady ke  zvážení  následující  opatření:  omezit  počet  projektů
podávaných jednou organizací v rámci jednoho výběrového řízení ze tří na dva.  Tím lze i
motivovat organizace, aby projekty lokálního rázu podávaly na úrovni krajských a obecních
výběrových řízení.
Rozprava

Richard Šulko uvedl,  že  na úrovni  samospráv  je  větší  pravděpodobnost,  že  dotaci
zájemci nepřidělí, on sám má takovou osobní zkušenost.  Cyril Koky doplnil poznámkou, že
ne  všechny  kraje  vyhlašují  výběrová  dotační  řízení  pro  národnostní  menšiny.  Jiří  Hnát
upozornil  na  obtížnost  aplikovatelnosti  návrhu  Václava  Appla  pouhým usnesením  Rady,
protože pravidla pro dotační výběrová řízení jsou stanovena nařízením vlády. To stanoví, že
organizace může v daném programu předložit 3 projekty. Bylo by proto nutné iniciovat změnu
nařízení vlády, pro kterou by MK a Rada společně specifikovaly podmínky. Vladimír Skalský
hodnotil případné důsledky takého opatření, které by vedlo ke kumulaci aktivit do jediného
projektu, čímž se nevyřeší problém objemu požadovaných finančních prostředků. Navíc by
takový  krok  mohl  být  při  tvorbě  státního  rozpočtu  brán  jako  jistý  ústupek  menšin  a
symbolické stvrzení  toho,  že  více financí  není  třeba.  Erich  Lederer poukázal  na  problém
centralizovaných celostátních organizací, které v případě omezení počtu projektů budou mít
problémy vyhovět všem svým pobočkám s podáváním projektů. Václav Appl přesto apeloval
na menšiny, aby se snažily své požadavky směřovat  na kraje, a tak docílit  změny v jejich
přístupu k menšinové problematice.

Závěr:
Rada nepřijala žádné usnesení ve smyslu návrhu změny pravidel pro dotační řízení na MK.

 Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
O výsledcích  dotačního řízení  MK v programu podpory rozšiřování  a přijímání informací
v jazycích národnostních menšin v roce 2005 informoval Jiří Hnát, ředitel odboru hromadných
sdělovacích prostředků MK (přehled dotací byl rozdán členům Rady v průběhu jednání).

Rozprava
Cyril Koky se dotázal na důvody neudělení dotace periodiku Amaro Gendalos na rok 2005.
Jiří  Hnát uvedl,  že  důvodem byly formální  nedostatky v projektu.  Podmínky výběrového
řízení  na  rok  2006  budou  uvedeny na  internetových  stránkách  MK  přibližně  v říjnu  t.r.
Výjimku při  nedodržení  formálních náležitostí  (dodání  projektu  den po termínu ukončení
přijímání  projektů),  udělilo  MK  na  podnět  dotační  komise  vydavateli  periodika
Landeszeitung. Udělená dotace bude v tomto případě vydavateli poskytnuta během března, po
kontrole  vyúčtování dotace  za  rok  2004.  Cyril  Koky se  dále  dotázal,  jak  bude  naloženo
s prostředky, které dosud nebyly rozděleny. Jiří Hnát uvedl, že v průběhu roku budou využity
dle aktuálních potřeb a na žádost těch organizací, kterým dotace v tomto roce byla přidělena.

 Program  podpory  vzdělávání  v  jazycích  národnostních  menšin,  mimoškolních  a
volnočasových aktivit dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin a multikulturní
výchovy 

O  přípravě výběrového dotačního  řízení  v  programu podpory vzdělávání  v  jazycích
národnostních menšin, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže příslušníků
národnostních  menšin  a  multikulturní  výchovy  na  rok  2005  informoval  Jaroslav
Müllner. V prvním kole výběrového řízení se u řady organizací prokázaly nedostatky ve



vyúčtování  dotací  z loňského  roku,  ve  většině  případů  nebyla  dodržena  rozpočtová
skladba. Pokud není vyúčtování v pořádku, nelze projekty těchto organizací zařadit do
výběrového řízení. Je předpoklad, že v 1. kole nebudou finanční prostředky vyčerpány a
bude vyhlášeno 2. kolo.

 Program podpory poskytování zvláštních  sociálních služeb  v  sociálně vyloučených
romských komunitách

Informace  MPSV  o programu  podpory  poskytování  zvláštních  sociálních  služeb
v sociálně vyloučených romských komunitách, kterou měl přednést Marián Hošek, se na
program jednání nedostala. Její plné znění je v příloze č. 2.

AD 3   (Charta)

Za sekretariát Rady podala informaci o připravované ratifikaci Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků  Martina Jirasová. Informace byla předána v písemné podobě členům
Rady  během  jednání.  Informaci  doplnila  Jitka  Kruková  z MZV,  v tom  smyslu,  že  se
předpokládá předložení materiálu na schůzi vlády do konce září t.r.
Rozprava
Štefan Medzihorský vznesl dotaz na upřesnění pojmu „nedělní škola“. Sekretariát Rady tímto
pojmem  označil  vzdělávání  v jazyce  menšiny,  které  není  součástí  běžné  školní  výuky a
většinou  probíhá  o  víkendech.  Pavel  Zářecký připomněl  komplikovanost  implementace
Charty a dotázal  se, jaká je jistota předložení materiálu k danému datu. Zástupkyně MZV
potvrdila, že termín není fixní, protože se počítá s řadou jednání, která mohou celý proces
prodloužit.

Závěr
Sekretariát Rady očekává do 15. března 2005 odpovědi na upřesňující otázky, které byly
rozeslány  zástupcům  národnostních  menšin.  Ty  budou  použity  při  přípravě  ratifikace.
Podkladové materiály k ratifikaci Charty budou projednávány na příštích jednáních Rady.

AD 4   (Rekonstrukce výborů a grémií)

Zástupci národnostních menšin byli požádáni, aby zaslali písemné návrhy svých kandidátů do
výborů Rady a dotačních grémií resortů. O členech výborů rozhoduje Rada. Po projednání v
Radě  pak  členy  jmenuje  její  předseda.  V  případě  dotačních  komisí  resortů  Rada  pro
projednání navrhuje resortům ke jmenování zástupce národnostních menšin.

Jde o poradní orgány Rady:
 Výbor Rady pro dotační politiku,
 Výbor Rady pro spolupráci s orgány samosprávy, 

a resortní dotační komise:
 Dotační  komise  Ministerstva  kultury  pro  program  podpory rozšiřování  a

přijímání  informací  v  jazycích národnostních  menšin a dotační  komise  téhož
resortu  pro  program  podpory  kulturních  aktivit  příslušníků  národnostních
menšin 

 Dotační  komise  MŠMT  pro  program  podpory  vzdělávání  v  jazycích
národnostních  menšin,  mimoškolních  a  volnočasových  aktivit  dětí  a  mládeže
příslušníků národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Vyhodnocení  návrhů  zaslaných  sekretariátu  Rady  přednesl  Andrej  Sulitka (návrh  složení
výborů a komisí viz příloha č. 3). Z jednání  vyplynulo,  že návrhy členů výborů a komisí  za
některé národnostní menšiny zatím nejsou potvrzeny. Konkrétně jde o bulharskou, rusínskou a



ukrajinskou menšinu.  Ivan Belkov konstatoval, že v tuto chvíli  nemá mandát k tomu, aby za
bulharskou menšinu podal konsensuální návrh. Přislíbil, že rozhodnutí sdělí sekretariátu Rady po
společném jednání bulharských organizací,  které se uskuteční na přelomu března a dubna t.r.
Natalije Ivanicová sdělila, že členové za rusínskou menšinu budou známi po 8. březnu t.r., kdy
proběhne jednání  v rámci rusínských organizací.  Zástupce ukrajinské menšiny na Radě nebyl
přítomen,  ani  nedoručil  sekretariátu  žádné  vyjádření.  Sekretariát  Rady  bude  v této  věci
kontaktovat člena Rady, Bohdana Rajčince.

Závěr
Vzhledem k tomu,  že  návrhy na  členy  výborů a komisí  zatím nejsou kompletní,  nebyli
členové oficiálně jmenováni. Sekretariát Rady uvědomí Radu o definitivním složení grémií,
až získá potřebné podklady a vyzve Radu, aby „per rolam“ stvrdila příslušné usnesení.
AD 5   (Činnost poradních sborů k záležitostem národnostních menšin na resortech)
Zástupce MŠMT, Jaroslav Müllner, informoval o interní změně na ministerstvu, kdy je zřízení
komisí řízeno přímo z kabinetu ministryně, zodpovědnou osobou je PhDr. Martin Profant. Ve
věci  poradního  sboru  se  nepředpokládají  žádné  zásadní  změny,  předběžný  termín  další
schůzky je 28.  4. 2005. Příslušné národnostní menšiny by měly do týdne potvrdit  či  nově
nominovat své zástupce do poradního sboru pro národnostně menšinové školství. Kontaktní
osobou na MŠMT je Marie Rauchová (e-mail: marie.rauchova@msmt.cz), za sekretariát Rady
Andrej Sulitka (sulitka@vlada.cz).
Zástupci romské menšiny potvrdili nominace Ing. Josefa Holka.

Závěr
Příslušné  národnostní  menšiny  do  týdne  potvrdí  či  nově  nominují  své  zástupce  do
poradního sboru pro národnostně menšinové školství.

AD 6   (Různé)

 Problematika přistěhovalectví - příspěvek Alexeje N. Kelina „Cizinec není našinec“.

Text  příspěvku  Alexeje N. Kelina obdrželi  členové Rady na jednání. Příspěvek se zabývá
problematikou  přistěhovalectví,  přístupu  státu  a  pověřených úředníků  (kteří  jsou  snadno
korumpovatelní) k osobám, které do ČR přicházejí. Kritizuje dosavadní politiku státu, která
podle něj vede k tomu, že ti, kdo zde chtějí poctivě žít a pracovat jsou odrazováni a ti, kdo
jsou  zvyklí  všechno  řešit  cestami  ne  zcela  legálními,  mají  otevřené  dveře.  V  závěru
vystoupení  navrhl,  aby Rada  vlády doporučila  způsob,  kterým by mohlo  dojít  k  iniciaci
účinných změn v legislativě. Rada by např. mohla zřídit dočasnou pracovní skupinu, do které
by byli přizváni experti. Ta by pak pracovala na modelu přijatelném pro ČR, který by umožnil
předcházet budoucím střetům, současně umožnit  vyřešení současné demografické situace a
výrazně přispět  k  akceleraci  ekonomiky. Měl  by vycházet z  kombinace multikulturního  a
asimilačního (občanského) modelu. Za velice podstatné pokládá, aby stát měl právo (a také
tak učinil) definovat základní hodnoty, které by přistěhovalci museli akceptovat, pokud by se
chtěli do ČR přistěhovat.

Rozprava
Pavel Zářecký reagoval na příspěvek v tom smyslu, že kritéria pro přijetí  přistěhovalců již
součástí zákonů jsou. Žádný právní předpis však nemůže zajistit, že nebude korupce. Hlavní
problém  není  v právní  úpravě,  ta  je  velmi  obdobná  jako  v jiných  státech  EU,  právními
předpisy však nelze vyloučit špatné rozhodnutí individuálních osob. Příklady z praxe, které
byly uvedeny, jsou však závažné a ze strany MV je možnost přezkoumat každý konkrétní
případ, u kterého je podezření na pochybení ze strany státu. Do diskuse dále přispěl  Štefan
Medzihorský, Jaroslav Müllner, Ivo Hartmann, Trifon Moras, Cyril Koky a Andrej Sulitka.



Závěr
Rada  nepřijala  žádné  usnesení  ve  smyslu  zřízení  pracovní  skupiny  pro  problematiku
přistěhovalců. Problém je považován za závažný, spadá však pod gesci MV a MPSV. Do
budoucna by bylo možno uvažovat o přizvání zástupců odpovědných odborů z MV a MPSV
na jednání Rady a prodiskutovat otázku s nimi.

 Národnostně menšinové televizní vysílání

V říjnu 2003 se obrátil místopředseda vlády a ministr spravedlnosti na generálního ředitele ČT,
Jiřího  Janečka,  se  žádostí  o  uskutečnění  společného  jednání  managementu  ČT  se  zástupci
národnostních menšin. Jednání se zúčastnili: Antonín Trš, vedoucí dramaturg Centra publicistiky,
dokumentu a vzdělávání ČT, Filip Novák, dramaturg ČT a Ilja Racek, ředitel televizního studia
Ostrava. Na jednání k tomuto bodu byli dále pozváni: Jarmila Balážová (omluvila se), vedoucí
pracovní  skupiny  Rady  pro  národnostně  menšinové  vysílání  ČT,  a  Ivan  Veselý,  který  v
uplynulých dnech zaslal  generálnímu řediteli  ČT podnět  v  záležitosti  romského televizního
magazínu  Romale.  Podnět  zaslal  na  vědomí  také  Radě  a  příslušným orgánům Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Antonín Trš prezentoval skladbu menšinového vysílání na ČT od roku 1996 (Svět bez hranic,
Velký vůz, Rozhovory, Babylon), s tím, že zdůraznil jeho integrační charakter. Představil nový
pořad,  který  by  měl  mít  výhradně  multikulturní  rozměr  –  Kosmopolis.  Dále  vyjádřil
přesvědčení, na kterém se shodla i Rada ČT, že ČT v rámci svých možností povinnost vůči
menšinám  plní.  Nadnárodní  přístup  k menšinovému  vysílání  dokládá  ČT  zapojením  do
Evropské Unie vysílatelů EBU – podskupiny pro multikulturní programy. Tato skupina vytváří
pořady formátu „City Folk“,  představující  život menšin (v širším slova smyslu) ve velkých
městech prostřednictvím půlhodinových dokumentů. Přínosem je koordinovanost skupiny, která
si každoročně stanovuje téma, kterým se produkované pořady mají zabývat a vzájemně si je pak
poskytuje do vysílání národních televizí. Pro tento rok je tématem „Změna identity“. 
Ilja Racek představil  pořady produkované ostravským studiem ČT:  Babylon a  zpravodajský
pořad  v polštině  (vysílán  pouze  na  území  Těšínského  Slezska).  Uvažuje  se  o  možném
prodloužení vysílacího času Babylonu z 19 min. na 25. Výhled na větší prostor pro menšinové
vysílání skýtá plánované rozšíření vysílacích kanálů o digitální kanál ČT 3. Na něm by pak měly
být všechny menšinové pořady reprízovány.

Diskuse
Ivan Veselý vystoupil s prezentací svého příspěvku, který byl v písemné podobě předán členům
Rady. Kritizuje v něm ČT za ukončení spolupráce se sdružením Dženo, které do roku 1999
dodávalo ČT „na klíč“ menšinový pořad pro romskou menšinu – Romale, a vyžaduje jeho
obnovení. Antonín Trš vysvětlil rozhodnutí o neobnovení spolupráce s tím, že koncepce ČT se
od 90. let stala více multikulturní. Přestala proto podporovat magazín vysílaný exkluzivně pro
jednu menšinu, jehož sledovanost byla navíc velmi nízká (65 tis. diváků v premiéře, 30 tis. v
repríze).  Dalším  důvodem  byly  obtíže  při  komunikaci  s dodavatelem,  kdy  připomínky
dramaturgie často nebyly akceptovány. Závěr debaty byl značně vyhrocený a skončil u osobních
invektiv ze strany diskutujících.
Richard  Šulko vznesl  dotaz,  zda  by bylo  možno  informovat  menšiny o  vysílacích  časech
jednotlivých pořadů pro ně určených.  Antonín Trš potvrdil,  že  na základě dohody by bylo
možné  takovou  praxi  zavést,  upozornil  však  na  to,  že  velmi  často  dochází  ke  změnám
v programu. 
Další diskuse se odvíjela na téma koncepce vysílání pro menšiny. Svými názory přispěl Alexej
N.  Kelin (navrhl  zasadit  se  o  to,  aby tyto pořady nebyly „ghettem“ pro menšiny, ale  byly
zajímavé a živé i pro majoritu),  Vladimír Skalský (navrhl pověřit pracovní skupinu Rady pro
spolupráci  s ČT sepsáním dopisu  pro  Radu ČT  o  koncepci  vysílání  pro  menšiny),  Helena



Nosková (navrhla, že je třeba diskutovat o tom, co pro členy Rady znamená multikultura, popř.
ujednotit se na chápání tohoto pojmu).
Jaroslav  Balvín informoval  o  snahách Magistrátu  hl.  m.  Prahy obnovit  videodokumenty o
národnostních  menšinách,  jejichž  průkopníkem bylo  Romale.  Prezentace  těchto  dokumentů
probíhá na konferencích o národnostních menšinách. Tématem nadcházející konference bude
„Identita národnostních menšin“. Další informace předal sekretariátu Rady písemně (viz příloha
č. 4).
Richard Šulko vznesl technický dotaz, jak je možné získat některé starší pořady.  Antonín Trš  
nastínil možnosti služby „Teleexport“, které jsou však velmi drahé. Zároveň navrhl zástupcům
menšin napsat písemnou žádost o slevu z ceny zaslaných materiálů.  
Cyril Koky se dotázal, na základě předchozí diskuse o pořadu Romale, proč nemohou menšiny
participovat na vlastním pořadu. Zástupci ČT potvrdili možnost účasti, kterou naopak velmi
vítají a snaží se jí vyhledávat. Příkladem je Babylon, kdy spolupráce s menšinami funguje velmi
dobře. Ne vždy je však o spolupráci zájem ze strany menšiny.

Závěr
Rada  připraví  dopis,  který  bude  zaslán  vedení  ČT  se  záměrem  rozvinout  diskusi  nad
koncepcí vysílání pro menšiny.

 Plánované akce sekretariátu Rady ve spolupráci s Podvýborem pro národnostní menšiny
Petičního výboru PS P ČR

Andrej Sulitka informoval o iniciativě Václava Votavy, předsedy Podvýboru pro národnostní
menšiny Petičního výboru Poslanecké sněmovny P ČR, a dalších členů podvýboru, uspořádat
setkání s Hanou Halovou, radní hl. m. Prahy a předsedkyní Komise pro záležitosti národnostních
menšin.  Cílem setkání  je informovat se o aktivitách hl.  m. Prahy ve vztahu k národnostním
menšinám (zvláště řešení záležitosti Domu národnostních menšin v Praze); termín setkání zatím
není pevně stanoven, předpokládá se březen/duben t.r.
Rovněž  na  základě  iniciativy  Václava  Votavy,  se  plánuje  seminář  k  aktuálním  otázkám
postavení  národnostních  menšin  v ČR  (termín  bude  upřesněn  -  duben/květen  t.r.).  Akci
uspořádá Podvýbor pro národnostní menšiny Petičního výboru Poslanecké sněmovny P ČR ve
spolupráci se sekretariátem Rady v Poslanecké sněmovně; počítá se s účastí cca 75 osob, tj.
zástupci národnostních menšin i zástupci orgánů veřejné správy, do jejichž působnosti spadají
záležitosti národnostních menšin.

Přílohy:
1) Výsledky  výběrového  řízení  MK  v programu  „Podpora  kulturních  aktivit

příslušníků národnostních menšin“
2) Informace  MPSV  o programu  „Podpora  poskytování  zvláštních  sociálních

služeb v sociálně vyloučených romských komunitách“
3) Seznam navržených členů do výborů Rady a dotačních grémií resortů
4) Informace pro Radu vlády pro národnostní menšiny z hlediska hl. m. Prahy

Zpracovali: Mgr. Martina Jirasová
RNDr. Milan Pospíšil

Schválil: Mgr. Ivo Hartman, MBA
náměstek místopředsedy vlády 
a ministra spravedlnosti


