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

V Praze dne 14. března 2002
                k č.j.: 8159/01-RNR

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

dne 5. března  2002 od 14:00 hodin, Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1

Přítomni členové Rady: 
JUDr. Pavel Rychetský (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), Doc. Ing. Jiří Volf
(náměstek  ministra  financí),  Ing.  Zdeněk  Novák  (1.  náměstek  ministra  kultury),  PaedDr.
Jaroslav  Müllner  (náměstek  ministra  školství,  mládeže  a  tělovýchovy),  PhDr.  Běla  Hejná
(náměstkyně  ministra  práce  a  sociálních  věcí),  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 a Michał
Chrząstowski (zástupci polské menšiny), Mgr. Jarmila Balážová, Stanislav Daniel a Rudolf
Tancoš (zástupci romské menšiny), PhDr. Agáta Pilátová (zástupkyně rusínské menšiny), Ing.
Naděžda Svatoňová (zástupkyně ruské menšiny), Vangelis Liolios (zástupce řecké menšiny),
PhDr. Pavol Niezgodský, Dr. Peter Lipták a Naďa Vokušová (zástupci slovenské menšiny),
Mikuláš Nekorjak (zástupce ukrajinské menšiny).

Dále přítomni: 
JUDr.  Petra  Smolíková  (náměstkyně ministra  kultury),  Mgr.  Lukáš Machoň (Ministerstvo
zahraničních věcí), JUDr. Pavel Rotyka (Ministerstvo spravedlnosti), Ing. Josef Kaňa (Senát P
ČR), JUDr. Tomáš Kraus (Federace židovských obcí), RNDr. Milan Pospíšil (Rada vlády ČR
– Meziresortní protidrogová komise), PhDr. Andrej Sulitka (ředitel sekretariátu Rady), Mgr.
Eva Holková a Ladislav Goral (pracovníci sekretariátu Rady).

                                                          * * * * *
Schválený program jednání
1. Návrh statutu Výboru Rady pro dotační politiku a Výboru Rady pro spolupráci s orgány

samosprávy a jejich jednacích řádů; zřízení výborů - rozprava,

2. Informace k nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze
státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace
příslušníků romské komunity,

3. Informace o výběrových dotačních řízeních (MK, MŠMT), 

4. Různé.

Schůzi zahájil a jednání řídil Pavel Rychetský, místopředseda vlády a předseda Rady. 

Ad 1
Písemné  připomínky k návrhům statutů  Výboru  Rady a jejich jednacím řádům  zaslali Irena 
Kuncová,  Rosemarie  Knapová (bez  připomínek)  a Vavřinec Fójcik.  Na jednání  Rady pak
písemné připomínky předložili nebo přednesli ústně zástupci resortů: MPSV, MV, MF, MK.
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Rozprava
Vavřinec Fójcik:
Jednací řád Výboru pro dotační politiku
- čl. 3 odst. 3 stanovit: že „spolupracovníci“ nemají hlasovací právo - akceptováno, stejná

připomínka byla akceptována i u jednacího řádu Výboru pro spolupráci s orgány samo-
správy; akceptováno,

- čl. 5: přečíslovat na čl. „4“; akceptováno.

Statut Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy
- čl. 3 písm. a): doplnit  „(celkem 11 členů)“,
- čl. 3 písm. b): pojem „zástupci orgánů samosprávy“ nahradit textem „členové krajských

nebo obecních zastupitelstev, případně zástupci Svazu měst a obcí v ČR;“ po rozpravě
neakceptováno,

- čl.  4  odst.  2:  druhou  větu  nahradit  textem  „Schůze  výboru  se  konají  podle  potřeby
zpravidla v období po volbách do krajských a obecních zastupitelstev, případně v době,
kdy  se  jedná  o  přípravě  zákonů  souvisejících  s národnostní  problematikou  i  činností
orgánů krajské a obecní samosprávy;“  po rozpravě neakceptováno.

Připomínky odboru nelegislativních agend, týkající se formální úpravy byly akceptovány.

MF:

Statut Výboru pro dotační politiku
- čl. 2 odst. 2: slova „rozdělení finančních prostředků“ nahradit slovy „poskytování dotací,“
- čl. 2 odst. 3: na začátku odstavce doplnit slova „na základě analýz a rozborů,“ 

dále doplnit ustanovení: 
„-  připravuje  pro  Radu  návrh  podmínek  pro  výběrová  dotační  řízení  pro  následující

rozpočtový rok,
-  připravuje pro Radu návrh kritérií  pro hodnocení  projektů  ve výběrových dotačních

řízeních,
-  spolupracuje  s Výborem pro dotační  politiku Rady vlády ČR pro záležitosti  romské

komunity,“
- čl. 3 odst. 3 písm. b): slova „veřejné moci“ nahradit slovy „státní správy“, 
- čl. 5 odst. 2:  slova na konci věty „které přijali“ vypustit. 

Statut výboru pro spolupráci s orgány samospráv,
- čl. 2 odst. 2: doplnit nové ustanovení

„d) spolupráce s Výborem Rady vlády pro národnostní menšiny pro dotační politiku.“

Jednací řád Výboru pro dotační politiku
- čl. 5 přečíslovat na čl. „4.“

MPSV:
Statut Výboru pro samosprávu
- čl.  2  bod 1 písm.  c):  oblast  multikulturní  výchovy přiřadit  pod nové  písmeno a slovo

„nebo“ vypustit.

MV:
Statut výboru pro dotační politiku 
-    čl. 1 odst. 1: legislativní zkratku „Výbor pro dotace“ je potřeba důsledně dodržovat v dal-

ším textu. 
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Jednací řád Výboru pro dotační politiku
- čl. 3 odst. 3 a 4: stanovit, že „spolupracovníci“ nemají hlasovací právo; stejná připomínka

se vztahuje k příslušnému ustanovení jednacího řádu Výboru pro samosprávu,
- čl. 5: přečíslovat na čl. „4.“

MK
- čl. 3 odst. 3: vypustit slova „a jeho spolupracovníků“,
- čl. 3 odst. 4: vypustit slova „i jeho spolupracovníci“.

Uvedené připomínky byly akceptovány. 

Hlasování členů Rady pro schválení návrhů statutů a jednacích řádu výborů: 
25 členů pro, 1 se zdržel.

Usnesení č. 8
a) sekretariát Rady vypracuje konečné znění statutů a jednacích řádů výborů podle při-

pomínek členů Rady,
b) členové  Rady předloží  do  22.  března 2002 návrhy  na  členy  obou výborů;  o  složení

členů výborů pak rozhodne Rada na svém příštím jednání.

Ad 2
Pavel  Rychetský informoval  o  nařízení  vlády,  kterým  se  stanoví  podmínky  a  způsob
poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na
podporu integrace příslušníků romské komunity. Vypořádání připomínek se uskutečnilo dne
3. ledna 2002, návrh byl projednán v pracovních komisích Legislativní rady vlády. Dne 20.
února t.r. byl návrh nařízení schválen usnesením vlády č. 159.

Ad 3 
Zdeněk Novák informoval o výsledcích výběrového dotačního řízení na MK „Konkurzu na
podporu  aktivit příslušníků  národnostních menšin žijících v ČR“, které se konalo 24. – 25.
ledna 2002. Předloženo bylo celkem 152 projektů, celková výše požadavků byla přes 34 mil.
Kč. rozdělena byla částka ve výši 7,3 mil. Kč. Výsledky jsou zveřejněny na www stránkách
MK.
Úspěšným žadatelům jsou postupně vydávána rozhodnutí (pokud odevzdali řádné vyúčtování
dotace z loňského roku).

Podle  Jaroslava Müllnera vyčlenilo MŠMT v roce 2001 na podporu vzdělávání příslušníků
národnostních menšin 15 mil. Kč; dotace byly určeny na vydávání informačních materiálů pro
učitele, publikace se zaměřením na multikulturní výchovu, semináře a další projekty.
Začátkem dubna t.r. bude vyhlášeno další kolo výběrového řízení na romské projekty.

Ad 4
 V  poradním  sboru  MK  pro  kulturu  národnostních  menšin  budou  mít  své  zástupce

příslušníci  národnostních  menšin  podobně jako v Radě (připravuje  se  také  nový statut
tohoto  orgánu).  Rozšíření  zástupců  příslušníků  národnostních  menšin  se  připravuje
rovněž  v po-radním sboru MŠMT pro národnostní školství (připravuje se schůze tohoto
sboru na 21. března t.r.).

Usnesení č. 9
Členové Rady – zástupci  národnostních  menšin zašlou  návrhy kandidátů do poradních
orgánů  příslušných ministerstev za svou menšinu sekretariátu Rady do 22. března t.r.
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 Petra  Smolíková   informovala  o  administraci  schválených  dotací  na  vydávání  perio-
dického tisku národnostních menšin v roce 2002; rozhodnutí o přidělených dotacích jsou
již připravena, postupně budou zasílány finanční částky na účet vydavatelů, první splátku
dotace zatím obdržel vydavatel tiskoviny Głos Ludu, další budou zaslány v krátké době. 

Rozprava
Naďa Vokušová upozornila na rozpory ve formuláři rozhodnutí o přidělení dotace, konkrétně
podmínka o omezení úhrady mezd, dále pak nemožnost úhrady zahraničních pracovních cest,
předložení  fotokopií  všech  účetních  dokladů  k vyúčtování,  jakož  i  vyžadování  povinnosti
vypracovat každoročně výroční zprávu. Vzhledem k tomu, že národnostní tiskoviny vycházejí
periodicky, Rosemarie Knapová považuje časový posun zaslání finančních částek (březen) za
neúnosný vzhledem k závazkům vydavatele (povinnost platit pravidelně např. nájemné, mzdy
a odvody).
Rozpravu  ukončil  Pavel  Rychetský s tím,  že  doporučil  všem  vydavatelům  řešit  otázku
poskytování dotací individuálně.

Usnesení č. 10
a) Rada  bere  na  vědomí  informaci  o  administraci  schválených  dotací  na  vydávání

periodického tisku příslušníků národnostních menšin s tím, že doporučuje příjemcům
dotací projednat podmínky přidělení dotací se zástupcem Ministerstva kultury,

b) doporučuje Ministerstvu kultury předložit  obecný návrh  podmínek přidělení dotací na
příští jednání Rady.

 Andrej  Sulitka   informoval  o  záležitosti ČT;  dne  10.  ledna  2002 byl  požádán dopisem
generální ředitel ČT o zaslání přehledu programů s národnostně menšinovou tematikou
v ČT, včetně uvedení podílu menšin na jejich přípravě a periodičnosti pořadů a proměn
cyklických pořadů o menšinách. Neúplnou informaci obdržel sekretariát Rady po několika
urgencích  místo  31.  ledna  až  20.  února.  Sekretariát  Rady postoupil  zaslané  materiály
Jarmile  Balážové  a  Nadě  Vokušové,  které  připraví  podklad  na  příští  jednání  Rady,  a
navrhnou další postup. 

 Lukáš Machoň   informoval o Rezoluci Výboru ministrů 2000(2) týkající se plnění závazků
z Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Českou republikou ze dne 6. února
2002.  V dokumentu  je  Česká  republika  hodnocena  kladně,  zlepšení  by  bylo  žádoucí
v oblasti  úředního jednání v jazycích menšin,  otevřený problém je diskriminace Romů.
Členové Rady obdrželi materiál před jednáním Rady. Česká republika bude informovat
Výbor ministrů o nápravě nedostatků do 6. února 2003.

Závěr
Rezoluci Výboru ministrů 2000(2) vzala Rada na vědomí.  

 Příprava zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2001: Andrej Sulitka infor-moval o
časovém harmonogramu přípravy zprávy. Je třeba dodržet následující termíny:

- 19. dubna – rozeslání pracovního návrhu členům Rady k připomínkám, 
- 29. dubna – shromáždění připomínek,
- do 15. května – projednání Radou,
- do 27. května – meziresortní připomínkové řízení,
- 31. května – předložení materiálu pro schůzi vlády.

Závěr
Podklady k připravované zprávě zašlou členové Rady do 2. dubna 2002 (v elektronické    
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i tištěné podobě).
 Pavel Rychetský   informoval o přípravě legislativních opatření proti diskriminaci z důvodu

rasy, národnosti i pohlaví, která se připravuje mj. i v souvislosti se vstupem ČR do EU
(implementace  směrnice  č.  43/2000/ES).  Vláda  uložila  místopředsedovi  vlády  a
předsedovi  Rady  vlády  ČR  pro  lidská  práva  (v  součinnosti  s dalšími  členy  vlády)
zpracovat věcný záměr této právní úpravy do konce roku 2002. Postup implementace je
možný buď zapracováním do již existujících platných právních norem nebo vytvořením
nového „střechového“ zákona.  Jan Jařab nabídl, že připravený materiál zašle sekretariát
všem členům Rady.

 Stanislav Daniel   informoval o jednání vydavatelů romského periodického tisku a zástupců
romské menšiny, které se konalo dne 27. února t.r. v sekretariátu Rady; současně požádal
předsedu  Rady  o  souhlas  s  vytvořením  pracovní  skupiny  Rady  (5  členů)  k dané
problematice, konkrétně: Jarmila Balážová (vedoucí pracovní skupiny), Ondřej Giňa ml.,
Gejza Horváth, Vojtěch Lavička a Martina Pokutová. 

Hlasování členů Rady o vytvoření pracovní skupiny: 
23 členů pro.

Usnesení č. 11
a) Rada  schvaluje  zřízení  pracovní  skupiny  pro  řešení  situace  ve  vydávání  romských

periodik,
b) předseda Rady jmenuje Jarmilu Balážovou vedoucí pracovní skupiny pro řešení situace

ve vydávání romských periodik.

 Michał  Chrząstowski   se  zajímal  o  stav  jednání  ohledně  objektu,  určeného  pro  Dům
národnostních menšin v Praze.  Andrej Sulitka informoval, že objekt bude v krátké době
pře-veden do vlastnictví hl. m. Prahy, poté bude možné zahájit rekonstrukci objektu.

Příští jednání Rady se uskuteční začátkem května 2002. 

Zaznamenali: Mgr. Eva Holková
                      PhDr. Andrej Sulitka

Schválil: JUDr. Pavel Rychetský, místopředseda vlády a předseda Rady
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