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

V Praze dne 7. října 2002
                   k č.j.: 8.198/02-RNR

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

dne 3. října  2002 od 11:00 hodin, Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1

Přítomni členové Rady: 
PhDr. Petr Mareš, místopředseda vlády a předseda Rady, MUDr. Jan Jařab (zmocněnec vlády
pro  lidská  práva  a  místopředseda  Rady),  PhDr.  Helena  Dluhošová  (Kancelář  prezidenta
republiky), Mgr.  Zuzana  Gáborová (Kancelář  Veřejného ochránce práv),  Ing.  Pavel  Šafařík
(náměstek ministra financí), Ing. Zdeněk Novák (první náměstek ministra kultury), JUDr. Alois
Cihlář  (náměstek  ministra  spravedlnosti),  JUDr.  Pavel  Zářecký (náměstek  ministra  vnitra),
MUDr.  Mario  Džunev  (zástupce  bulharské  menšiny),  Herwig  Sitek  (zástupce  chorvatské
menšiny), PhDr. Evžen Gál (zástupce maďarské menšiny), Mgr. Rosemarie Knapová a Irena
Kuncová (zástupkyně německé menšiny), Mgr. Tadeusz Szkucik, Ing. Vavřinec Fójcik a Michał
Chrząstowski (zástupci polské menšiny), Mgr. Jarmila Balážová, Bc. mjr. Stanislav Daniel a
Rudolf  Tancoš  (zástupci  romské  menšiny),  PhDr.  Agáta  Pilátová  (zástupkyně  rusínské
menšiny), Ing. Naděžda Svatoňová (zástupkyně ruské menšiny), PhDr. Pavol Niezgodský a Dr.
Peter Lipták (zástupci slovenské menšiny), Mikuláš Nekorjak (zástupce ukrajinské menšiny).

Dále přítomni: 
JUDr.  Petra  Smolíková  (náměstkyně  ministra  kultury),  PhDr.  Zuzana  Malcová  (ředitelka
odboru regionální a národnostní kultury MK) a Jana Linhartová (odbor hromadných sdělo-
vacích prostředků MK), Ing. Pavel Šafařík (náměstek ministra financí), PhDr. František Kozel
(ředitel  kanceláře  místopředsedy vlády pro  vědu,  výzkum a  lidské  zdroje),  JUDr.  Tomáš
Kraus (tajemník Federace židovských obcí),  PhDr. Karel Tomek a PhDr.  Marie Rauchová
(odbor předškolního, základního, základního uměleckého a jazykového vzdělávání MŠMT),
Mgr. Petra Škopová (Ministerstvo zahraničních věcí),  PhDr. Andrej  Sulitka, RNDr. Milan
Pospíšil, Mgr. Eva Holková a Ladislav Goral (pracovníci sekretariátu Rady).

Omluveni:
PaedDr. Jaroslav Müllner (náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy), JUDr. Pavel
Vošalík (náměstek ministra zahraničních věcí), Vangelis Liolios (zástupce řecké národnostní
menšiny) a Naďa Vokušová (zástupkyně slovenské národnostní menšiny).

* * * * *
Schválený program jednání

1. Čerpání  dotace ze  státního  rozpočtu na vydávání periodického tisku národnostních
      menšin  za první pololetí 2002

2. Informace o přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2003 - specifické ukazatele
zaměřené na aktivity národnostních menšin

3. Vyhlášení konkurzů Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy na projekty pro rok 2003 - podpora aktivit příslušníků národnostních menšin
v ČR (kulturní  aktivity, periodický tisk,  vzdělávání,  integrace příslušníků romské
komunity)

4. Informace o připravované rekonstrukci složení Rady
5. Plán činnosti výborů Rady 
6. Různé

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

Ad 1
Petra Smolíková uvedla materiál „Přehled čerpání dotace ze státního rozpočtu na vydávání
periodického tisku národnostních menšin za první pololetí 2002“, který členové Rady obdrželi
jako podklad na jednání Rady, a zmínila rovněž „Záznam z jednání Výboru Rady pro dotační
politiku ze dne 11. září  2002“. Jako zásadně problematické se jeví čtyři periodika:  Roden
glas, Romano kurko, Vesti a Slovenské rozhľady. 

V rozpravě k tomuto bodu programu informoval  Vladimír Skalský o jednáních předsedkyně
Výboru Rady pro dotační politiku (dále jen „Výbor“) s náměstkyní ministra kultury v této věci
(záznam byl v průběhu jednání rozdán členům Rady). 

Ve smyslu návrhů opatření u čtyř výše uvedených periodik Rada přijala následující usnesení:

Usnesení č. 17 (revokováno usnesením č. 18)
Vzhledem ke zjištěným nedostatkům v čerpání  dotace ze  státního  rozpočtu na  vydávání
periodického tisku národnostních  menšin za první  pololetí  2002 u periodik  RODEN GLAS,
ROMANO KURKO,  VESTI a SLOVENSKÉ ROZHĽADY Rada  doporučuje  poskytovateli  dotace
Ministerstvu kultury, aby u těchto příjemců dotace  – vydavatelům periodických tiskovin
pozastavil poslední splátku dotace na IV. čtvrtletí roku 2002 a podal návrh na provedení
finanční kontroly využití dotace ze státního rozpočtu.
HLASOVÁNÍ ČLENŮ RADY: 13 PRO, 1 PROTI, 6 SE ZDRŽELO.

Na žádost  Naděždy Svatoňové Rada v závěru jednání přijala revokaci uvedeného usnesení
(HLASOVÁNÍM: 18 PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI) v tomto smyslu:

Usnesení č. 18
a) Rada doporučuje poskytovateli  dotace Ministerstvu kultury ČR pozastavit  příjemcům

dotace  –  vydavatelům  periodických  tiskovin  RODEN GLAS,  ROMANO KURKO a  SLOVENSKÉ

ROZHĽADY poslední splátku dotace na IV. čtvrtletí roku 2002 a podat návrh na provedení
finanční kontroly využití dotace ze státního rozpočtu;

b) Rada doporučuje poskytovateli dotace Ministerstvu kultury ČR s příjemcem dotace –
vy-davatelem periodického tisku VESTI nově projednat zjištěné rozpory v čerpání dotace
a rozhodl o pozastavení či nepozastavení poslední splátky dotace na IV. čtvrtletí roku
2002; Rada současně žádá poskytovatele dotace, aby ji o svém rozhodnutí informoval. 

HLASOVÁNÍ ČLENŮ RADY O PŘIJETÍ USNESENÍ: 21 PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL.

Ad 2
Za resort kultury k dotačnímu programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích
národnostních menšin uvedla Petra Smolíková, že původní požadavek vyslovený Výborem na
celkovou částku 36 000 tis. Kč není ve stávajícím návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na
rok 2003; tato položka je ve stejné výši jako v roce 2002, tj. 30 000 tis. Kč. Ministr kultury je
však připraven akceptovat návrh na zvýšení položky na tento program, pokud bude navýšen
celkový rozpočet kapitoly Ministerstva kultury.

Zdeněk Novák uvedl, že na dotační program MK na podporu kulturních aktivit příslušníků
národnostních menšin je v návrhu státního rozpočtu částka 8 000 tis. Kč a na program podpo-
ry integrace příslušníků romské komunity 2 000 tis. Kč. Ministr kultury bude při projednávání
státního rozpočtu na rok 2003 uplatňovat požadavek na zvýšení uvedených položek v původ-
ně navrhované výši (tj. 9 000 tis. Kč resp. 3 000 tis. Kč). Navrhl, aby předseda Rady podpořil
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ministra kultury při jednání vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2003. Rada v této sou-
vislosti přijala usnesení:

Usnesení č. 19
Rada  ukládá  předsedovi  Rady  v součinnosti  s ministrem  kultury  zapracovat  v návrhu
státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole Ministerstva kultury specifický závazný ukazatel
„Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin“ ve výši 36 000
tis. Kč. 
Důvody pro tuto žádost jsou:
- rozšíření dotačního programu z periodik na další média (televizní nebo rozhlasové vysílání

v jazycích národnostních menšin nebo informace o národnostních menšinách ve společnosti,
- vznik dalších periodik „nových“ národnostních menšin zastoupených v Radě, 
- skutečnost, že po dva roky je výše dotace stejná, tj. nebyla vzata v úvahu míra inflace za

uvedenou dobu,
- vydávání periodik je pro zástupce národnostních menšin jednoznačnou prioritou.

HLASOVÁNÍ ČLENŮ RADY: 22 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Karel Tomek informoval členy Rady, že resort školství má ve své kapitole aktuálního návrhu
státního rozpočtu finanční částku na dotační program podpory vzdělávání v jazycích národ-
nostních  menšin  a  multikulturní  výchovu  ve  výši  20  000  tis.  Kč  a  na  program podpory
integrace romské komunity částku 15 000 tis. Kč.

V rozpravě  Vavřinec Fójcik vznesl  požadavek, aby resort  školství,  mládeže  a  tělovýchovy
reflektoval potřeby polského národnostního školství tak, že finančně podpoří ty obce, kde jsou
zřízeny vedle „českých“ škol i polské, které vykazují zvýšené náklady i normativ na žáka.
Karel Tomek vysvětlil, že jde především o problém legislativní, dotace školám jsou projedná-
vány v současnosti nejdříve na úrovni okresů a krajů. Je otázka, jakým způsobem může být
uskutečněna rekompenzace těm obcím, kde jsou oba typy škol a školských zařízení. Petr Mareš
konstatoval,  že  tato  otázka  je  vysoce  aktuální  a  připomenul,  že  v nejbližší  době  se  mají
zástupci polské národnostní menšiny setkat s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

Ad 3
Zdeněk Novák informoval,  že  návrhy na vyhlášení  výběrových dotačních řízení  MK byly
projednány Výborem (11.  září  t.r.).  Texty konkurzů resort  bezprostředně po jednání  Rady
připraví pro zveřejnění. Dále uvedl, že projekty bude hodnotit zvlášť výběrová dotační komi-
se na program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin a zvlášť výběrová 
dotační komise na program podpory integrace příslušníků romské komunity. 

Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  předalo  návrh  textů  konkurzů  těsně  před
jednáním Rady, dokumenty byly členům distribuovány na místě; jde o program na podporu
vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovu a program na podporu
integrace  romské  komunity.  Andrej  Sulitka upozornil  na  pozdní  termíny  uzávěrek  pro
předložení projektů, vyhodnocení a zveřejnění výsledků dotačních řízení MŠMT ve srovnání
s termíny resortu kultury.  Karel Tomek přislíbil,  že MŠMT ve spolupráci se sekretariátem
provede úpravu termínu. Rada v této věci přijala usnesení:

Usnesení č. 20
a) bere na vědomí návrhy vyhlášení výběrových dotačních řízení resortů kultury a školství,

mládeže  a  tělovýchovy  a  ukládá  sekretariátu  Rady  dopracovat  znění  textu  MŠMT
společně s jeho zástupcem;

3



b) pověřuje sekretariát Rady, aby všechny uvedené dokumenty zveřejnit na webové stránce
Rady.

HLASOVÁNÍ ČLENŮ RADY: 22 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL.

Ad 4
Petr Mareš uvedl, že v souladu se Statutem Rady se připravuje rekonstrukce Rady. Přehled
nominací na jmenování členy Rady za jednotlivé menšiny i za orgány veřejné správy obdrželi
členové Rady v průběhu jednání.  V této  souvislosti  poděkoval  stávajícím členům Rady za
práci v tomto poradním orgánu vlády pro záležitosti národnostních menšin.

Delší rozprava, kterou vyvolal  Mario Džunev, se týkala problému statutu státního občanství
ČR  pro  případného  člena  Rady.  Bylo  připomenuto,  že  Statut  Rady  se  řídí  zákonem  č.
273/2001  Sb.,  o  právech  příslušníků  národnostních  menšin,  jenž  v  §  2  definuje  pojem
národnostní menšina jako společenství občanů České republiky; zákon však nevylučuje účast
občanů  jiných  států  na  aktivitách  příslušných  národnostních  menšin.  Naděžda  Svatoňová
v této věci zpochybnila nominace ostatních kandidátů za ruskou národnostní menšinu, ne však
odkazem na jejich státní občanství, nýbrž na státní občanství navrhovatelů. 

Ad 5
V rozpravě vznesl  Peter Lipták požadavek, aby byly dodány kontakty na výbory pro národ-
nostní menšiny. Tento požadavek byl jednomyslně přijat.

Usnesení č. 21
Rada ukládá sekretariátu Rady, aby spolu se záznamem z tohoto jednání Rady rozeslal i
informace o všech výborech pro národnostní menšiny, existujících na regionální i lokální
úrovni.

Ad 6
Vavřinec Fójcik poděkoval Radě – a zvláště zástupcům veřejné správy - za dosavadní činnost
ve prospěch příslušníků národnostních menšin.

Zaznamenali: RNDr. Milan Pospíšil
PhDr.  Andrej Sulitka

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

Přílohy:

1. Vyhlášení konkurzů Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
na projekty pro rok 2003 - podpora aktivit příslušníků národnostních menšin v ČR
(kulturní aktivity, periodický tisk, vzdělávání, integrace příslušníků romské komunity)

2. Poradní orgány pro národnostní menšiny – kraje, magistráty, obce
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