Sekretariát
Rady vlády pro národnostní menšiny

V Praze dne 5. října 2005
k č. j: 17928/05-RNR

Z Á Z N A M
z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“) dne 4. října 2005
(Hrzánský palác, Praha 1)
Přítomní členové Rady:
JUDr. Pavel Němec (místopředseda vlády a ministr spravedlnosti a předseda Rady), Mgr. Ivo Hartmann, MBA
(náměstek místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti a místopředseda Rady), Ing. Jan Málek (náměstek ministra
financí), JUDr. Václav Henych (náměstek ministra vnitra), PaedDr. Jaroslav Müllner (náměstek ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy), Mgr. Petr Koutný (náměstek ministra kultury), Mgr. Linda Vávrová (Kancelář
prezidenta republiky), Mgr. Zuzana Gáborová (Kancelář veřejného ochránce práv), MUDr. A. Ivan Belkov
(zástupce bulharské menšiny), Ing. Władysław Adamiec a Mgr. Józef Szymeczek (zástupci polské menšiny), Ing.
Alexej N. Kelin (zástupce ruské menšiny), Cyril Koky (zástupce romské menšiny), Trifon Moras (zástupce řecké
menšiny), PhDr. Helena Nosková, CSc., PhDr. et PhMr. Štefan Medzihorský a Mgr. Vladimír Skalský (zástupci
slovenské menšiny a místopředseda Rady), Mgr. Branislava Kubešová (zástupkyně srbské menšiny), Mgr. Bohdan
Rajčinec (zástupce ukrajinské menšiny).
Přítomní hosté:
Mgr. Klára Tomková (odbor sociálních služeb MPSV), JUDr. Pavel Rotyka (Ministerstva spravedlnosti),
Mgr. Veronika Stromšíková (ředitelka odboru lidských práv MZV), PhDr. Václav Appl (odbor regionální a
národnostní kultury MK), Mgr. Jiří J. Hnát a Mgr. Blanka Bartíková (odbor hromadných sdělovacích prostředků,
Ministerstvo kultury), JUDr. Marie Marková (předsedkyně Rady pro národnostní menšiny Jihomoravského kraje),
Ladislav Goral a Milan Ferenc (zástupci romské menšiny), JUDr. Tomáš Kraus (tajemník Federace Židovských obcí),
Ota Raiter (zástupce Krajského úřadu – Liberecký kraj), doc. PhDr. Leoš Šatava (FF UK).
Sekretariát:
PhDr. Andrej Sulitka, RNDr. Milan Pospíšil, Mgr. Eva Holková, Mgr. Martina Jirasová (pracovníci sekretariátu
Rady).
Na jednání se omluvili:
JUDr. Roman Polášek (náměstek ministra spravedlnosti), Doc. JUDr. Pavel Svoboda (náměstek ministra
zahraničních věcí), MUDr. Marian Hošek (náměstek ministra práce a sociálních věcí), Ing. René Budjač (zástupce
Krajského úřadu – Ústecký kraj), PhDr. Václava Vokounová (zástupkyně magistrátu - Liberec), Ing. Jiří Carbol
(náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje), Mgr. Helena Balabánová (koordinátorka pro národnostní
menšiny a romské záležitosti Moravskoslezského kraje), Ladislav Bílý (zástupce romské menšiny), Herwig Sitek
(zástupce chorvatské menšiny), Ing. Štefan Végh (zástupce maďarské menšiny), Richard Šulko a Ing. Erich
Lederer (zástupci německé menšiny), Mgr. Rudolf Moliński (zástupce polské menšiny).

***
Program jednání:
1. Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;
2. Informace o výběrových dotačních řízeních v roce 2005 a 2006;
a) Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
(Ministerstvo kultury);
b) Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (Ministerstvo
kultury);
c) Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy);
d) Návrh na nominace členů do výběrových dotačních komisí Ministerstva kultury
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
3. Informace o národnostně menšinovém vysílání České televize – aktuální situace;
4. Projednání žádosti o finanční podporu na realizaci památníku Řeků v ČR;
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5. Různé.
***
P. Němec zahájil jednání Rady a zdůraznil, že hlavním úkolem schůze Rady je projednat
návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Dále informoval o
materiálech, které byly od posledního jednání Rady v květnu t.r. vládě předloženy:
 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků
národnostních menšin – usnesení vlády ze dne 11. května 2005 č. 556;
 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2004 – materiál
byl předložen na schůzi vlády pro informaci dne 25. května 2005, vláda vzala materiál
na vědomí;
 Zpráva o situaci národnostních menšin za rok 2004, návrh materiálu vláda projednala
dne 15. června 2005 a přijala usnesení č. 742; usnesení je publikováno též ve Věstníku
vlády pro orgány krajů a orgány obcí ze dne 20. září 2005;
 Změna Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a odvolání a jmenování nových
členů – návrh materiálu vláda projednala dne 15. června 2005 a přijala usnesení č. 746;
 Komentář České republiky ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové
úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy
Českou republikou – materiál projednala vláda dne 7. července 2005 a přijala usnesení
č. 858.
Tyto materiály jsou dostupné na webových stránkách Rady a rovněž v tištěné podobě.
V souvislosti s přípravou ratifikace Charty vydal Úřad vlády ČR sborník příspěvků ze
semináře konaného dne 7. června 2005 v Praze pod názvem K problematice ratifikace
Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v České republice (Úřad vlády,
Praha, srpen 2005). Publikace byla distribuována členům Rady, orgánům veřejné správy i
odborné veřejnosti.
Schválení programu jednání:
T. Moras požádal o zařazení nového bodu – projednání žádosti o finanční podporu na
realizaci památníku Řeků v ČR, a to před bod Různé (viz bod 4).
HLASOVÁNÍ: PRO - 19, ZDRŽEL SE - 0, PROTI - 0.

Ad 1 (Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, dále jen
„Charta“)
A. Sulitka zrekapituloval vývoj přípravy návrhu materiálu k ratifikaci Charty. Připomněl, že
Česká republika vyslovila souhlas s podpisem Charty s výhradou ratifikace (tzn. dokument
zatím není závazný) usnesením ze dne 16. září 2000 č. 1029. Dne 9. listopadu 2000 byla
Charta podepsána prostřednictvím Stálé mise České republiky při Radě Evropy. Zdrženlivý
postoj k ratifikaci Charty přetrvával v dalších letech z důvodu probíhajícího legislativního
procesu, v jehož rámci docházelo k systematickému zohledňování menšinových práv
v českém právním řádu. Jeho završení přinesl konec roku 2004, kdy byl přijat nový školský
zákon (561/2004 Sb.) a správní řád (500/2004 Sb.).
V rámci přípravy návrhu ratifikace Charty uskutečnila meziresortní pracovní skupina Rady
řadu jednání. Sekretariát Rady připravil, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí
a sekretariátem Charty při Radě Evropy, seminář, který se konal v Hrzánském paláci v Praze
dne 7. června 2005. Jeho cílem bylo prodiskutovat s experty Rady Evropy některé otevřené
otázky, které v souvislosti s přípravou ratifikace Charty v České republice vyvstávají a nalézt
inspiraci a poučení z příkladů její implementace v zemích, které ji již ratifikovaly. Seminář
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byl určen zejména zástupcům státní správy, jejichž resortů se problematika ratifikace Charty
bezprostředně dotýká, ale také zástupcům národnostních menšin. Výstupem z tohoto setkání
je sborník (viz výše).
Materiál Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků bude - po
projednání v Radě a zapracování připomínek či podnětů členů Rady - připraven pro
meziresortní připomínkové řízení. Po jeho vyhodnocení se předpokládá předložení návrhu
materiálu pro schůzi vlády v listopadu t.r. Pokud jej vláda schválí, bude předložen k ratifikaci
Parlamentu ČR.
Rozprava
J. Málek se dotázal, zda byla akceptována změna usnesení navržená MF, které doporučilo,
aby prostředky na provádění Charty, určené pro vybrané obce Těšínska, byly těmto obcím
poskytnuty formou účelové dotace. Prostředky by podléhaly finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem. A. Sulitka potvrdil, že po konzultacích se zástupci MF, odboru územních
rozpočtů, bylo navrženo nové znění usnesení, které bude do materiálu zapracováno.
J. Müllner uvedl připomínku MŠMT, které navrhuje nahradit větu na s. 26: „Funkci dozorčího
orgánu může plnit oddělení vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které za oblast menšinového vzdělávání přímo
zodpovídá, popř. jeho Poradní skupina pro otázky vzdělávání v jazycích národnostních
menšin.” takto: „Funkci dozorčího orgánu může plnit Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy.“ A. Sulitka potvrdil akceptaci této připomínky.
V. Skalský představil část připomínek zaslaných slovenskou menšinou sekretariátu Rady.
Patřil mezi ně mj. návrh na zřízení nového grantového programu (či alespoň okruh v rámci již
existujícho programu s příslušným navýšením závazného ukazatele) na podporu ochrany
regionálnych či menšinových jazyků. Dále doporučoval ratifikovat několik dalších bodů
Charty (případně v alternativách), a to v oblasti školství a médií. P. Němec reagoval na tyto
připomínky v obecné rovině, kdy uvedl, že je nutné, aby Chartu schválila všechna
zainteresovaná ministerstva. Zejména významný je názor MF, každé opatření je nutno
hodnotit z finančního hlediska. V souvislosti s ratifikací Charty se již počítá se navýšením
finančních prostředků, nebylo by však dobré tyto nároky zvyšovat, mohlo by to ohrozit přijetí
Charty. A. Sulitka navrhl vypořádat připomínky bilaterálně se sekretariátem Rady, což
V. Skalský přijal.
L. Šatava upozornil na vymezení pojmu regionální či menšinový jazyk. Označení „regionální“
neznačí ani tak koncentraci v regionu, jako pokus vytvoření alternativy k pojmům
„menšinový“, „méně užívaný“ apod. – zejména v případě některých specifických etnolektů
na pomezí dialektu/jazyka (kupř. kašubština v Polsku; okcitánština ve Francii apod.).
Srovnání na příkladu Německa (viz i sborník „K problematice ratifikace, s. 34/), kde je jako
„regionální“ jazyk označena dolnoněmčina; další jazyky – kupř. dánština, jež je zde v plně
analogické pozici jako polština v ČR – jsou označeny jako „menšinové“. Polština by proto
byla regionálním jazykem pouze, pokud bychom uvažovali o zahrnutí těšínského dialektu.
J. Szymeczek uvedl, že polská menšina ocenila postup v jednání k Chartě, nicméně uplatňuje
stále ještě připomínky, které zaslala sekretariátu Rady. Jednou z nejvýznamnějších je
nesouhlas se striktním vymezení obcí na území Těšínského Slezska. Podle navrhovaného
vymezení obcí, by polština nebyla chráněna v obcích, kde jsou plnotřídní polské školy
(Havířov – Bludovice, Dolní Lutyně, Karviná - Fryštát) a několik dalších malotřídek.
A. Sulitka reagoval na připomínky polské menšiny, komentoval jednotlivé návrhy k bodům.
Vyjádřil přesvědčení, že výše uvedenou připomínku lze akceptovat. Systém přerozdělování
prostředků na provádění Charty navržený MF umožňuje účelové přidělení dotace těm obcím,
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které si o ni zažádají a prokáží náklady spojené s touto agendou. Striktní výčet v tomto
případě není nutný. Vymezení regionu bude specifikováno ve spolupráci s L. Šatavou.
Usnesení č. 44
Rada schvaluje návrh materiálu přistoupení ČR k ratifikaci Evropské charty regionálních
či menšinových jazyků a žádá svého předsedu, aby - po zapracování připomínek, které byly
vzneseny v rozpravě - tento dokument připravil pro meziresortní připomínkové řízení; po
jeho vyhodnocení pak pro schůzi vlády.
HLASOVÁNÍ: PRO - 19, ZDRŽEL SE - 0, PROTI - 0.

Ad 2 (Informace o výběrových dotačních řízeních v roce 2005 a 2006)
Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
(Ministerstvo kultury)
J. Hnát z odboru hromadných sdělovacích prostředků Ministerstva kultury informoval o
průběhu výběrových dotačních řízení v roce 2005. V průběhu roku byla vyhlášena dvě kola
dotačního řízení. V prvním kole byla rozdělena částka 28 570 tis. Kč. O poskytnutí zbývající
prostředků, 1 529 tis. Kč, rozhodne výběrová komise 5. října 2005. V průběhu roku byl
J. Hnát požádán o rozdělení částky 200 tis. Kč, která byla vyhrazena jako rezerva na tento
rok. Částka byla poskytnuta bulharskému časopisu Roden Glas. Uvedl také, že v letošním
roce proběhla na MK kontrola NKÚ, která zjistila, že u čtyř projektů nebyly dodrženy
podmínky udělení dotace. U všech 4 projektů došlo v průběhu roku k vyřešení situace.
U třech z nich nebylo vydávání periodik přerušeno a dotace na tento rok jim byla poskytnuta.
Návrh státního rozpočtu na rok 2006 počítá s částkou 30 mil. Kč, částka navrhovaná Radou
(40 mil. Kč) bohužel schválena nebyla. Hodnocení čerpání dotací proběhne v průběhu
prosince t.r.
a)

Rozprava:
C. Koky podal návrh na změnu spoluúčasti menšinových organizací při vydávání
národnostního tisku tak, aby státní dotace pokrývala 90 % celkových nákladů.
Š. Medzihorský uvedl, že dochází ke krácení dotací pro slovenské časopisy. Přestože došlo
v tomto roce k mírnému navýšení, nemůže to pokrýt potřeby slovenské menšiny. Navrhl
navýšit dotace na slovenské časopisy. H. Nosková reagovala na vyjádření Š. Medzihorského
v tom smyslu, že nesouhlasí s navýšením dotací, navrhovala by spíše analýzu přínosu
uvedených periodik a dle toho rozhodnout o jejich podpoře. V. Skalský doplnil předchozí dva
názory a konstatoval, že nejsou v rozporu. Přesto byla při posledních škrtech v rozpočtu
slovenská menšina „poškozena“.
J. Hnát připomněl, že stávající právní úprava dává možnost, aby poskytovatel dotace navýšil
podíl dotace, což se v minulých letech také dělo. Osobně však není příznivcem plošného
navyšování podílu z dotací. Zároveň přiznal, že od roku 2002, kdy přešla na MK tato agenda,
došlo k dvojnásobnému nárůstu žadatelů o tuto dotaci, ta však nebyla navýšena. A. Sulitka
doplnil informaci o stejném požadavku ze strany německé menšiny. T. Moras uvedl, že řecká
menšina má také problémy s vydáváním časopisu, dotace v současnosti pokrývá cca 48%
celkových nákladů. Kdyby dotace skutečně pokrývala 70 % nákladů, stačilo by to.
J. Hnát konstatoval, že procenta jsou stanovována s ohledem na celkovou částku, kterou je
možné přerozdělit. Do výběrového řízení se v současnosti přihlašují i žadatelé s projekty na
využívání nových médií (internet, internetové rádio apod.). Celková částka na dotace opravdu
přestává být dostačující.
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Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (Ministerstvo
kultury)
V. Appl informoval o finančních prostředcích poskytnutých v roce 2005. Celkem byla
rozdělena částka 9 522 tis. Kč. Upozornil však, že MK má problém s dodržováním dotačních
pravidel ze strany sdružení, která mají podávat půlroční zprávy o plnění dotací. Ty jsou
podmínkou pro přidělení dotace na druhé pololetí. Informace o výběrových řízeních na rok
2006 jsou na www stránkách ministerstva.
Rozprava:
V. Skalský komentoval situaci, která je několikaletým problémem, nedaří se navýšit celkové
dotační částky v kapitole MK státního rozpočtu. Dotázal se, zda MK plánuje návrh navýšení
přijatý Radou prosazovat dále. P. Koutný uvedl, že MK mělo velký problém při plánování
rozpočtu na rok 2006 se zajištěním prostředků ve stejné výši jako v roce 2005.
Nepředpokládá proto, že by bylo možné dotace dále navýšit.
b)

Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
J. Müllner uvedl, že proběhla 3 výběrová dotační kola, z nichž 2 jsou již uzavřena. Třetí kolo
bylo vyhlášeno 20. září 2005 s termínem uzávěrky přihlášek 20. října 2005. Je zaměřeno na
jednorázové akce realizovatelné v roce 2005 a na projekty, které zahájí svou činnost v roce
2005 a budou pokračovat v roce 2006. Bližší informace o programech jsou na stránkách
ministerstva. Výběrové řízení na příští rok by mělo být vyhlášeno v polovině listopadu 2005.
(Podrobnější informace viz příloha č. 2).
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
c)

d)

Návrh na nominace členů do výběrových dotačních komisí Ministerstva kultury
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;

A. Sulitka prezentoval zaslané nominace.
Usnesení č. 45
Rada doporučuje Ministerstvu kultury a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
nominace členů za národnostní menšiny do:
Výběrové dotační komise Ministerstva kultury na podporu rozšiřování a přijímání
informací v jazycích národnostních menšin (seznam viz příloha č. 1),
b) Výběrové dotační komise Ministerstva kultury na podporu kulturních aktivit
příslušníků národnostních menšin (seznam viz příloha č. 1),
c) Výběrové dotační komise Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v programu
vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (seznam viz
příloha č. 1).
a)

HLASOVÁNÍ: PRO - 19, ZDRŽEL SE - 0, PROTI - 0.
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Ad 31)
A. Sulitka informoval, že dne 25. srpna 2005 se v sekretariátu Rady uskutečnila pracovní
schůzka s ředitelem Televizního studia Ostrava, p. Iljou Rackem. Bylo dohodnuto, že 6. října
2005 se na Úřadu vlády uskuteční jednání pracovní skupiny Rady pro národnostně menšinové
vysílání. Dopisem sekretariátu Rady byli členové pracovní skupiny za každou menšinu
vyzváni, aby nejpozději do 30. září 2005 zaslali konkrétní podněty k dané problematice. Na
jednání 6. října 2005 budou pak upřesněny priority a perspektivy národnostně menšinového
televizního vysílání, které budou prezentovány na semináři/slyšení Rady České televize dne
19. října 2005.
Rozprava:
A. Sulitka uvedl, že sekretariát obdržel pouze tři podněty, apeloval při tom na členy Rady, aby
vzhledem k velkému významu této záležitosti zaslali své podněty.
Závěr
Rada bere tuto informaci na vědomí.
Ad 4
Členové Rady obdrželi před jednáním Rady projekt na vybudování Památník Řekům v ČR.
Projekt uvedl T. Moras. Zdůraznil, že památník bude připomínat osudy řeckých emigrantů,
kteří v důsledku občanské války v Řecku v letech 1946-1949 opustili své domovy a v letech
1949-1950 se usídlili v tehdejším Československu, jež jim poskytlo politický azyl. Šlo o více
než 12 000 osob. Dnes žije v českých zemích cca 5 000 Řeků. Návrh projektu se žádostí o
poskytnutí státní dotace ve výši 260 000,- Kč zaslal předseda Správní rady Asociace řeckých
obcí v ČR, p. Christos Bialas místopředsedovi vlády, ministru spravedlnosti a předsedovi
Rady vlády pro národnostní menšiny, JUDr. Pavlu Němcovi. Celkové náklady na památník
činí 330 000,- Kč.
Rozprava:
I. Hartmann uvedl, že návrh je přijatelný, hlavní slovo bude však mít ministerstvo financí.
J. Málek potvrdil možnost přidělení takovéto dotace, částka není příliš vysoká, záleží však na
rozhodnutí pana ministra.
Usnesení č. 46
Rada ukládá svému předsedovi, aby požádal 1. místopředsedu vlády a ministra financí,
Mgr. Bohuslava Sobotku, o poskytnutí dotace Asociaci řeckých obcí v ČR z vládní
rozpočtové rezervy, kapitoly Všeobecná pokladní správa, ve výši 260 tis. Kč, a to jako
účelové státní dotace na realizaci památníku Řeků v českých zemích.
HLASOVÁNÍ: PRO - 18, ZDRŽEL SE - 0, PROTI - 0.

Ad 5
 Na základě podnětu Ministerstva zahraničních věcí požádal sekretariát Rady dopisem ze
dne 15. července 2005 zástupce národnostních menšin v Radě o zaslání nominace na cenu
Maxe van der Stoela v oblasti národnostních menšin. Dne 10. srpna 2005 se v sekretariátu
Rady konala pracovní schůzka zástupců, kteří zaslali návrh. Z předložených návrhů byl
pak na základě tajného hlasování nominován doc. PhDr. Karel Kaplan. Návrh byl

1)

Pracovní schůzka plánovaná na 6. října 2005 na Úřadu vlády byla dne 5. října 2005 zrušena, protože jednání
s Radou ČT bylo odloženo. O náhradním termínu bude informovat členy pracovní skupiny sekretariát Rady. Je
možné i nadále zasílat sekretariátu Rady podněty pro jednání s Radou ČT.
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11. srpna 2005 postoupen Odboru lidských práv Ministerstva zahraničních věcí. MZV
návrh akceptovalo a postoupilo ho Stálé misi ČR ve Vídni.
Rozprava


Podnět A. Kelina k situaci migrantů a korupci, která je spojena se získáváním státního
občanství apod. Navrhl změnit legislativní opatření tak, aby jasně určovala kritéria pro
udělování občanství a toto nebylo pouze na „libovůli“ úředníků. Navrhl pozvat na některé
z příštích zasedání Rady policejního presidenta. V. Henych se dotázal na konkrétní
případy korupce při udělování státního občanství. Uvedl dále, že praxe, která je zavedena
v České republice je běžná i v jiných zemích, ve všech státech je rozhodování na orgánech
státu. Právní nárok na občanství nevzniká automaticky po splnění určitých podmínek.
Dále uvedl, že inspekce MV nemůže prověřovat udělování státního občanství.



C. Koky vznesl dotaz směřovaný na vládního zmocněnce pro lidská práva, v jakém stádiu
je jednání ohledně vepřína v Letech u Písku. Vzhledem k tomu, že vládní zmocněnec
nebyl přítomen na jednání Rady, I. Hartmann potvrdil, že jsou vedena jednání a přislíbil,
že podrobnější informace bude dodána nejpozději na příštím zasedání Rady.



C. Koky se dále dotázal, jak MŠMT reflektuje rozpadání sítě romských asistentů a jaké
učiní kroky pro její udržení. J. Müllner uvedl, že MŠMT si nechalo udělat průzkum o
stavu asistentů učitele na konci minulého školního roku. Informace byly zprostředkovány
krajskými úřady. Existuje riziko, že by kraje či obce (zřizovatelé této funkce) snížily počty
asistentů z nedostatku finančních prostředků. Na příští rok se proto plánuje oddělení
těchto rozpočtů a centrální financování asistentů ze státního rozpočtu. Problém
financování asistentů v církevních školách je již vyřešen.



T. Kraus požádal Radu, aby se podílela na monitorování vývoje kolem causy koncertu
v Křtěnicích, kde pod „dohledem“ policie hajlovala skupina stoupenců hnutí skinheads.
V. Henych v této souvislosti uvedl, že dva policisté byli degradováni za to, že nezasáhli.



A. Sulitka reagoval na dotaz H. Noskové, na možnost podílení se moravistického hnutí na
dotačních programech národnostních menšin. Uvedl, že diskuse na toto téma se objevují
v pravidelných cyklech, ale otázka postavení Moravanů a Slezanů není předmětem
národnostně menšinové politiky. J. Hnát ovšem doplnil, že žádost na projekt podpory
kulturních aktivit národnostních menšin mohou podat různá občanská sdružení.

Zpracovali:

Mgr. Martina Jirasová
RNDr. Milan Pospíšil
PhDr. Andrej Sulitka, CSc.

Schválil:

Mgr. Ivo Hartman, MBA
náměstek místopředsedy vlády
a ministra spravedlnosti,
místopředseda Rady
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Příloha č. 1
Nominace členů komisí
Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o

Výběrová dotační komise Ministerstva kultury v programu podpory rozšiřování a
přijímání informací v jazycích národnostních menšin

menšina

zástupce

bulharská

Silvio Bairov

chorvatská

Kandidát nebyl navržen

maďarská

Jan Kokeš

německá

Erika Vosáhlová

polská

Helena Legowicz

romská

Cyril Koky

rusínská

Volodymir Pohoyda

ruská

Alexander Barabanov

řecká

Nataša Bortelová

slovenská

Štefan Mezihorský

srbská

Karin Kubešová

ukrajinská

Jitka Krmíčková

pracoviště

Zástupce
Jiří J. Hnát

Ministerstvo
kultury
Václav Appl
Úřad vlády

Milan Pospíšil

kontakt
Bulharský kulturně osvětový klub
Stratilova 6, 772 00 Olomouc
tel. 723 588 083; sibos@volny.cz
člen Svazu Maďarů
Jordana Jovkova 23; 143 00 Praha 4
gsm: 606 606 330
I. viceperezidentka Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Lidická 7a; 787 01 Šumperk
gsm. 602 700 499
erika.vosahlova@tiscali.cz
Hlavní 97, Albrechtice
Kontaktní adresa: Kongres Poláků
Komenského 4; 737 01 Český Těšín
Koordinátor romských poradců - Středočeský kraj
Zborovská 11; 150 21 Praha 5
tel. 257 280 640; fax. 257 280 116; gsm: 606 681 960; koky@kr-s.cz
Společnost přátel Podkarpatské Rusi
Občanské sdružení Artek
Zvoníčkova 3, 162 00 Praha 6
gsm: 776 017 319
Řecká obec Krnov
Sídliště pod Cvilínem J/49; 794 00 Krnov
tel.554 611 962; gsm: 605 294 818
Podnikatelský institut PYRAMIDA, s.r.o.
Karlštejnská 30, 158 00 Praha 5
tel. 251 611 455, fax 251 612 282, gsm: 724 051 762
medzihorsky@pyramida-institut.cz
Srbské sdružení Sáva
Žitná 16; 120 00 Praha 2
UIČR
Mánesova 10, 120 00 Praha 2
bytem: Masarykovo náměstí 428, 752 01 Kojetín

kontakt
ředitel odboru hromadných sdělovacích prostředků
Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
tel./fax: 257 085 315; jiri.hnat@mkcr.cz
odbor regionální a národnostní kultury
Maltézské náměstí 1; 118 11 Praha 1
tel. 257 085 265; vaclav.appl@mkcr.cz
sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny
nábř. E. Beneše 4; 118 01 Praha 1
tel. 224 002 687, gsm: 724 214 557; e-mail: pospisil.milan@vlada.cz
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o

Výběrová dotační komise Ministerstva kultury v programu podpory kulturních aktivit
(zástupci menšin) s některými novými návrhy
menšina
bulharská
chorvatská
maďarská

německá

polská
romská
rusínská
ruská
řecká
slovenská
srbská
ukrajinská

o

zástupce

kontakt
předsedkyně Bulharského kulturního svazu
Sirma Zidaro-Kounová
Českých legií 3, 702 00 Ostrava
předseda Sdružení občanů chorvatské národnosti
Herwig Sitek
K nádraží 349, 783 73 Grygov
tel. 585 393 525
členka Svazu Maďarů žijících v českých zemích
Katalin Becske
K Botiči 2, 101 00 Praha 10
gsm: 602 843 523; e-mail kati@qtstudio.cz
Prezidentka Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Na Ořechovce 58, 160 00 Praha 6
Irena Kuncová
tel. 224 317 714, 224 320 645; fax 224 321 431, 461 316 304
gsm: 724 216 45
bytem: Dr. Loubala 8, 571 01 Moravská Třebová
Bezručova 10, 737 01 Český Těšín,
Rudolf Moliński
gsm: 604 141 148
Romské OS Karlovy Vary
Ladislav Bílý
Nejdecká 247/10, 360 05 Karlovy Vary
gsm: 603 756 155, e-mail: ros.kv@worldonline.cz
Kateřina Romaňáková členka Společnosti přátel Podkarpatské Rusi
Ruská tradice
Andrej Fozikoš
José Martího 375/4; 162 00 Praha 6
Panajota Osladilová
Sv. Ducha 8, 794 01 Krnov
Slovenský literární klub v ČR
Dušan Malota
Salmovská 11, 120 00 Praha 2
byt: Loudova 2431/6, 130 00 Praha 3
Srbské sdružení Sáva
Branislava Kubešová Žitná 565/16, 120 00 Praha 2
tel: 222 232 630
Ukrajinská iniciativa v ČR
Jana Ivakinova
Mánesova 10; 120 00 Praha 2
uicr-porohy@quick.cz

pracoviště

zástupce

Ministerstvo
kultury

Václav Appl

Úřad vlády

Andrej Sulitka

Kontakt
odbor regionální a národnostní kultury
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Tel. 257 085 265, vaclav.appl@mkcr.cz
sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny
nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1
tel. 224 002 618, gsm: 724 050 336; e-mail: sulitka@vlada.cz

Komise Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v programu vzdělávání v jazycích
národnostních menšin a multikulturní výchovy (zástupci národnostních menšin)
menšina

zástupce

německá

Irena Kuncová

polská

Marta Kmeťová

slovenská

Helena Nosková

Organizace
Prezidentka Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Na Ořechovce 58, 160 00 Praha 6
tel. 224 317 714, 224 320 645; fax 224 321 431, 461 316 304
gsm: 724 216 45
bytem: Dr. Loubala 8, 571 01 Moravská Třebová
Polské pedagogické centrum
Ostravská 21, 737 01 Český Těšín
tel/fax:558 746 267
Klub slovenské kultury
Lipanská 4, 130 00 Praha 3
tel/fax 224 215 085, gsm 724 025 170, noskova@usd.cas.cz,
klubKSK@tiscali.cz
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Příloha č. 2
Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2005
Program byl v roce 2005 vyhlášen v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování dotaci ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace Rómů.
Do dnešního dne byla vyhlášena tři kola dotačního výběrového řízení, z nichž dvě byla již
administrována, jednotlivým subjektům byla zaslána Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státních
prostředků a na účet jim byly zaslány finanční prostředky na realizaci projektů. Informace o vyhlášení
programů, potřebné formuláře a podrobné instrukce byly zveřejněny na webových stránkách
MSMT (http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?CAI=2924), ve složce základní školství - dotační
programy. I když program administruje jiný odbor oproti minulému období, zachovali jsme stejné
umístění informací, aby informace pro realizátory projektů byly dostupné.
Termíny vyhlášení a administrace jednotlivých kol:
I. kolo bylo vyhlášeno 25. 1. 2005, termín uzávěrky přihlášek byl 18. 2. 2005, výsledky byly
oznámeny na webových stránkách 6. 5. 2005, administrace, vystavení rozhodnutí a zasílání finančních
prostředků realizátorům probíhalo do konce června 2005 (s výjimkou dvou projektů, v jejichž žádosti
byly nedostatky a byly dokončeny po jejich odstranění).
II. kolo bylo vyhlášeno 21. 6. 2005, termín uzávěrky přihlášek byl 20. 7. 2005, výsledky byly na web.
stránkách zveřejněny 31.8. 2005, administrace a rozesílání rozhodnutí včetně přidělení finančních
prostředků bylo ukončeno 4. 10. 2005.
III. kolo bylo vyhlášeno 20. 9. 2005 s termínem uzávěrky přihlášek 20. 10. 2005.
Výběrové řízení tohoto programu MŠMT na rok 2006 bude vyhlášeno v průběhu listopadu.
Tématické okruhy jednotlivých kol dotačního výběrového řízení jsou uvedeny v příloze. První kolo
bylo zaměřeno především na projekty realizované a realizovatelné v roce 2005, ve druhém kole byly
posuzovány rovněž projekty, jejichž programový záměr zakládal pokračování v dalším roce. Třetí
kolo výběrového řízení je zaměřeno na jednorázové akce realizovatelné v roce 2005 a na projekty,
které zahájí svou činnost v roce 2005 a budou pokračovat v roce 2006.
Finanční prostředky přidělené v jednotlivých kolech:
I. kolo
II. kolo
III. kola

6 692 000,- Kč
6 291 106,- Kč
6 651 894,- Kč

celkem 31 projektům
celkem 18 projektům Zůstává do

Výsledky všech kol výběrového řízení jsou zveřejňovány na webových stránkách MSMT,
úspěšným předkladatelům je zasílán dopis. Rozhodnutí o přidělení dotace a finanční prostředky.
Podpořené projekty byly zaměřeny na různé tématické okruhy a cílové skupiny.
Projekty zaměřené na řeckou menšinu (2 projekty), na slovenskou menšinu (5 projektů), na
bulharskou menšinu (2 projekty), na maďarskou menšinu (2 projekty), na polskou menšinu (7
projektů), na německou menšinu (3 projekty) na rozvoj romské komunity a romský jazyk (7 projektů),
na ruskou menšinu (1 projekt) a na ukrajinskou menšinu (1 projekt). Mezi doporučenými projekty je
16 zaměřených na multikulturní výchovu a vzdělávání a na problematiku migrace, 4 se zabývají
tématikou holocaustu, jeden projekt je zaměřen na problematiku vzdělávání asistentů pro děti žáky a
studenty se sociálním znevýhodněním.
V průběhu výběrového řízení byla jeho účastníkům poskytována individuální konzultace k
jednotlivým podaným přihláškám a projektům.
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Nejčastějším důvodem pro nepřidělení dotace byly závažné chyby ve formálních náležitostech
přihlášky a povinných dokumentů, zmatečný rozpočet projektu, nedostatečně specifikované cíle
projektu a prostředky k jejich dosažení, nedostatečná garance odborného zpracování projektu.
Tematické okruhy I. - III. kola výběrového řízení
V I. a II. kole byly vyhlášeny 3 shodné tematické okruhy a v I. kole jeden, ve druhém kole dva
specifické okruhy. Společné okruhy:
1. Jazykové vzdělávání dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin
2. Společensko kulturní, sportovní a další vzdělávací aktivity pro děti a mládež příslušníků
národnostních menšin a většinové společnosti ve vztahu k menšinám.
3. Tvorba a realizace vzdělávacích programů (včetně výukových materiálů k těmto programům),
které směřují k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti.
V 1. kole bylo dále vyhlášeno téma „podpora škol s významným zastoupením žáků z etnických
minorit", ve II. kole téma „Vzdělávání asistentů pedagoga pro děti žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním a jeho předpoklady", „Multikulturní přístup a vzdělávání".
Ve III. kole jsou také vzhledem k časovým možnostem realizace vyhlášena témata zaměřená na
jednorázové aktivity a zahájení dlouhodobých projektů:
1. Jednorázové vzdělávací akce zaměřené na problematiku vzdělávání v jazycích národnostních
menšin a multikulturní výchovu.
2.
Jednorázové společensko-kulturní, sportovní a další vzdělávací aktivity pro děti a mládež
příslušníků národnostních menšin a většinové společnosti ve vztahu k menšinovým společnostem.
3. Tvorba a realizace vzdělávacích programů (včetně výukových materiálů k těmto programům),
které směřují k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti.
4.
Nové přístupy ke vzdělávání v souvislosti s výchovou k toleranci a zabraňováni násilí a
genocidy.).
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