
S e k r e t a r i á t
Rady vlády pro národnostní menšiny
      V Praze dne 5. února  2003
                                                                                                          k č.j.: 7862/03-RNR

Z  Á  Z  N  A  M
z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen „Rada“)

dne 3. února 2003 od 10:30 hodin, Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1

Přítomni členové Rady: 

PhDr.  Petr  Mareš  (místopředseda  vlády  a  předseda  Rady),  Ing.  Ludmila  Müllerová
(náměstkyně ministra práce a sociálních věcí), Ing. Pavel Šafařík (náměstek ministra financí),
PaedDr. Jaroslav Müllner (náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy), JUDr. Pavel
Zářecký (náměstek  ministra  vnitra),  JUDr.  Pavel  Vošalík  (náměstek  ministra  zahraničních
věcí),  MUDr.  Jan  Jařab  (zmocněnec  vlády  pro  lidská  práva),  PhDr.  Helena  Dluhošová
(Kancelář prezidenta republiky), Mgr. Zuzana Gáborová (Kancelář Veřejného ochránce práv),
MUDr.  Mario  Džunev  (zástupce  bulharské  menšiny),  Herwig  Sitek  (zástupce  chorvatské
menšiny),  Irena Kuncová (zástupkyně německé menšiny),  Mgr.  Józef  Szymeczek a  Michał
Chrząstowski (zástupci  polské menšiny), Mgr.  Jarmila  Balážová a Rudolf  Tancoš (zástupci
romské menšiny), Alexej N. Kelin (zástupce ruské menšiny), Vangelis Liolios (zástupce řecké
menšiny),  Peter  Lipták a  Naďa Vokušová (zástupci  slovenské  menšiny),  Mikuláš  Nekorjak
(zástupce ukrajinské menšiny).

Dále přítomni: 

JUDr. Pavel Rotyka (MS), PhDr. Václav Appl (odbor regionální a národnostní kultury MK),
Gabriela Jáčová (MZV), Walter Piverka (Egerländer Gmoi z  ́Schlagenwald, Horní Slavkov),
PhDr. Andrej Sulitka, RNDr. Milan Pospíšil, Mgr. Eva Holková a Ladislav Goral (pracovníci
sekretariátu Rady).

Omluveni:

Ing. Zdeněk Novák (první náměstek ministra kultury), Mgr. Rosemarie Knapová (zástupkyně
německé menšiny), PhDr.  Evžen Gál  (zástupce maďarské menšiny), Mgr.  Tadeusz Szkucik
(zástupce polské menšiny), PhDr. Jana Horváthová (zástupkyně romské menšiny), PhDr. Agáta
Pilátová  (zástupkyně  rusínské  menšiny),  PhDr.  Pavol  Niezgodský  (zástupce  slovenské
menšiny).  

***
Program jednání:

 Informace o aktuální situaci německé národnostní menšiny a o vybraných otázkách chor-
vatské a polské národnostní menšiny v ČR

Schůzi zahájil a jednání řídil Petr Mareš, místopředseda vlády a předseda Rady.

V úvodu Petr Mareš vysvětlil důvody, které vedly k finální úpravě textu. Jde o informaci pro
členy vlády, tj. bez návrhu usnesení, proto tento materiál nemůže obsahovat konkrétní návrhy
opatření.  Zrekapituloval  zaslané připomínky členů Rady (zástupců národnostních menšin i
zástupců resortů), jakož i na jednání Rady přizvaných dalších zástupců německé národnostní
menšiny (Dora  Müllerová  a  Walter  Piverka).  Upozornil  zvláště,  že  zástupci  německé ná-
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rodnostní  menšiny  v Radě  zaujali  k některým formulacím  v textu  rozdílná  stanoviska.  Za
Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR byl totiž vysloven nesouhlas s „hledáním
cesty  k humanitárnímu  gestu“  a  vysloveno  doporučení  zabývat  se  „perspektivami  bu-
doucnosti“. Zástupce Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku oproti tomu
považuje  za  významné,  aby materiál  obsahoval  i  návrhy opatření,  jak  byly v dosavadních
podáních formulovány.

Rozprava
Walter  Piverka ocenil  vůli  Rady projednávat  otázky nastolené  v  materiálu,  vyjádřil  však
obavu,  že  jde  o pouhé odsouvání  problémů do budoucnosti.  Proto na jednání  Rady nově
předložil návrh opatření, kterými by se podle jeho názoru měla vláda zabývat. Předpokládá, že
již z tohoto jednání by měl vzejít návrh dalšího postupu Rady při řešení všech nyní otevřených
otázek, protože je nanejvýše aktuální dodržet i pořadí jednotlivých nezbytných kroků, o nichž
bude Rada jednat s příslušnými resorty (MF, MPSV, MŠMT, MZV). Nesouhlasil  zejména
s formulací textu, že nápravu individuálních křiv příslušníků německé menšiny lze hledat v
 rámci platných právních předpisů, protože už 12 let o to neúspěšně usilují. Z tohoto hlediska
shledává postavení příslušníků německé menšiny jako nerovno-právné. 
V diskusi byly objasňovány některé dílčí výhrady Waltera Piverky k textu, konkrétně garance
podpory  uchování  a  rozvoje  kultury  a  tradic  německé  menšiny,  otázka  postavení  ZŠ  B.
Bolzana v Táboře, publikací resortů kultury a školství k česko-německé otázce apod. 
Pavel Zářecký v odpovědi Waltru Piverkovi zdůraznil,  že nelze hovořit  o nerovnoprávném
postavení  občanů ČR hlásících se německé národnosti.  Je  nelogické zpochybňovat  rovno-
právnost občanů v současnosti, řekl; navrhovaná opatření ve vztahu k příslušníkům německé
národnostní  menšiny,  jak  jsou  jimi  předkládány,  se  netýkají  nerovnoprávnosti  postavení
občanů ČR německé národnosti. 
Irena Kuncová vysvětlila, že pokud občané ČR německé národnosti chtěli řešit některé křivdy
z minulosti cestou občansko-právní, byli vždy neúspěšní. Proto se - po četných negativních
zkušenostech - rozhodlo Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku k podání
Petičnímu výboru Parlamentu ČR a dalším orgánům státu.  Vyslovila především nesouhlas
s formulací  textu  v  závěru  části  7.1.3.  Informace.  Tento  návrh  podpořil  rovněž  Walter
Piverka, a to v tom smyslu, aby se první věta závěrečného odstavce v části 7.1.3. Informace
„Z  uvedených  podání  zástupců  německé  národnostní  menšiny  …“  z textu  vypustila  a
stylisticky upravila další část textu tohoto odstavce. V další diskusi tento návrh členové Rady
akceptovali. 
Alexej N. Kelin informoval, že nápravu křivd vůči některým příslušníkům ruské menšiny řeší
jejich menšina konsensuálně jako politickou a občanskou záležitost (nikoliv jako národnostně
menšinovou). V další rozpravě, která se týkala podnětu ke zpracování materiálu o aktuální
situaci  německé menšiny a  o  vybraných otázkách chorvatské  a  polské menšiny,  možností
prezentace  ostatních  menšin,  se  přihlásil  dále  Mario  Džunev,  který  podpořil  ve  vztahu
k jednotlivým menšinám přístup postupných kroků. Nicméně  Peter Lipták konstatoval, že i
projednávaný materiál by měl obsahovat návrh opatření. 
Petr  Mareš uvedl,  že  chápe  obavy příslušníků  německé  menšiny,  zda  budou  v další  fázi
rozpracovány návrhy opatření pro státní správu. Projednávaný materiál  je vhodný podklad,
aby se  k tomu mohlo přistoupit. V této souvislosti přijala Rada následující usnesení:
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Usnesení č. 27 
Rada  bere  na  vědomí  INFORMACI O AKTUÁLNÍ SITUACI NĚMECKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A O

VYBRANÝCH OTÁZKÁCH CHORVATSKÉ A POLSKÉ NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ČESKÉ RE-PUBLICE a žádá
předsedu, aby tento materiál po úpravách ve smyslu rozpravy předložil pro schůzi vlády jako
informaci členům vlády.
HLASOVÁNÍ ČLENŮ RADY: 21 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Usnesení č. 28
Rada ukládá předsedovi, aby do 30. června 2003 ve spolupráci s příslušnými ministerstvy
připravil návrhy opatření uvedené v části 7 pracovní verze Informace, která byla členům
Rady zaslána jako podklad pro jednání dne 20. ledna 2003; po projednání s resorty bude
materiál posléze připraven pro schůzi vlády ČR. 
HLASOVÁNÍ ČLENŮ RADY: 21 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Zaznamenali: Andrej Sulitka
        Milan Pospíšil

Schválil: PhDr. Petr Mareš, místopředseda vlády a předseda Rady

3


