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

      V Praze dne 17. října  2003
                                                                                                                      k č.j.: 7.902/03-RNR

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

dne 15. října 2003 od 11:00 hodin, Úřad vlády (nábř. E. Beneše 4, Praha 1, místnost č.147)

Přítomni členové Rady: 
Ing. Zdeněk Novák (první náměstek ministra kultury), PaedDr. Jaroslav Müllner (náměstek ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy), Ing. Pavel Šafařík (náměstek ministra financí), JUDr. Pavel Zářecký (náměstek ministra vnitra), MUDr.
Mario Džunev (zástupce bulharské menšiny), Herwig Sitek (zástupce chorvatské menšiny), PhDr. Evžen Gál (zástupce
maďarské menšiny), Irena Kuncová (zástupkyně německé menšiny), Michał Chrząstowski (zástupce polské menšiny),
Mgr. Jarmila Balážová a PhDr. Jana Horváthová (zástupkyně romské menšiny), PhDr. Agáta Pilátová (zástupce rusínské
menšiny), Alexej N. Kelin (zástupce ruské menšiny), Vangelis Liolios (zástupce řecké menšiny), Naďa Vokušová a Peter
Lipták (zástupci slovenské menšiny), Mikuláš Nekorjak (zástupce ukrajinské menšiny).

Přítomní hosté: 
PhDr. František Kozel (náměstek místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje), JUDr. Petra
Smolíková (náměstkyně ministra kultury), JUDr. Petra Pecharová (oddělení hromadných sdělovacích prostředků MK),
Milada Ketvitzerová (odbor galerií a muzeí MK), PhDr. Václav Appl (odbor regionální a národnostní kultury MK),
JUDr. Pavel Rotyka (MS), PhDr. Marie Rauchová (MŠMT),  Mgr. Petra Škopová (MZV), Ingrid Pavlová (německá
menšina), PhDr. Helena Nosková (slovenská menšina, Klub slovenské kultury), Ing. Karel Holomek (Společenství
Romů na Moravě), PhDr. Andrej Sulitka, Mgr. Eva Holková a Ladislav Goral (pracovníci sekretariátu Rady).

Omluveni:
PhDr. Petr Mareš (místopředseda vlády a předseda Rady), MUDr. Jan Jařab (zmocněnec vlády pro lidská práva),
Ing. Ludmila Müllerová (náměstkyně ministra práce a sociálních věcí), Mgr. Jakub Camrda (náměstek ministra
spravedlnosti), JUDr. Pavel Vošalík (náměstek ministra zahraničních věcí), Mgr. Zuzana Gáborová (kancelář ve-
řejného ochránce práv), Mgr. Rosemarie Knapová (zástupkyně německé menšiny), Mgr. Józef Szymeczek (zá-
stupce polské menšiny), Rudolf Tancoš (zástupce romské menšiny).

Program jednání:
1. Návrh zákona o zřízení Muzea romské kultury v Brně
2. Informace o dotačních programech MK a MŠMT ČR na podporu aktivit příslušníků ná-

rodnostních menšin v roce 2004
3. Návrh zástupců národnostních menšin do výběrové dotační komise Ministerstva kultury

pro oblast podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin
4.  Různé 

***
Schůzi zahájil náměstek místopředsedy vlády pro vědu a vývoj, lidská práva a  lidské zdroje
František Kozel. Omluvil nepřítomnost místopředsedy vlády pro vědu a vývoj, lidská práva a
lidské zdroje Petra Marše z důvodu jeho účasti na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR o návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2004. Další jednání řídila místopředsedkyně Rady
Jarmila Balážová a ředitel sekretariátu Rady Andrej Sulitka.

Ad 1
Andrej Sulitka uvedl, že ve smyslu usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 822, ke Zprávě o
situaci národnostních menšin v ČR za rok 2002, připravil odbor galerií a muzeí MK návrh zá-
kona o zřízení  Muzea romské kultury v Brně. Jako podklad na jednání Rady byla členům
Rady zaslána pracovní verze návrhu zákona se žádostí o zaslání připomínek. 
Návrh zákona uvedl Zdeněk Novák;  konstatoval, že MK již rozeslalo do mezirezortního při-
pomínkového řízení upravený text návrhu zákona o zřízení Muzea romské kultury. Vzhledem
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k tomu, že předkladatelem návrhu zákona je ministr kultury ve spolupráci s místopředsedou
vlády pro vědu a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, uvítá připomínky členů Rady. 
Podle  Andreje  Sulitky konkrétní  připomínky,  zaslané  písemně  sekretariátu  Rady  před
jednáním, se týkají zejména formulace § 1, rozšíření působnosti vědeckovýzkumné činnosti
Muzea. Stanovisko k návrhu zákona před jednáním Rady zaslali: Jana Horváthová, Karel Ho-
lomek, Zuzana Gáborová, Irena Kuncová, Agáta Pilátová a Vangelis Liolios. Písemné připo-
mínky předá sekretariát Rady MK.  
Po krátké rozpravě přijala Rada hlasováním (17 pro, 0 proti, 0 se zdržel) tento závěr:
Usnesení č. 32
a) Rada ukládá sekretariátu Rady bezprostředně postoupit MK připomínky členů Rady k

návrhu zákona o zřízení Muzea romské kultury v Brně;
b) Rada doporučuje  předložit  návrh zákona o zřízení  Muzea romské  kultury  v Brně k

projednání vládě po zapracování připomínek.

Ad 2
Andrej Sulitka informovat členy Rady, že v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2004,
který vláda projednala a postoupila Poslanecké sněmovně, jsou zapracovány položky na ak-
tivity národnostních menšin takto:
Rozpočtová kapitola Ministerstva kultury:
- podpora kulturních aktivit národnostních menšin                        8 000 tis. Kč

(požadováno bylo 10 000 tis. Kč)
- podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin     30 000 tis. Kč

(požadováno bylo 40 000 tis. Kč)
- podpora projektů integrace příslušníků romské komunity             2 000 tis. Kč

(požadováno bylo 3 000 tis. Kč)
Rozpočtová kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
- program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy              19 635 tis. Kč 
- program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity                     14 700 tis. Kč
Rozpočtová kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí:
- podpora projektů integrace příslušníků romské komunity                     16 245 tis. Kč
Rozpočtová kapitola Všeobecná pokladní správa:
- program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách 30 000 tis. Kč
- podpora projektů „Integrace romské komunity“        20 000 tis. Kč
- Světový romský festival KHAMORO Praha            1 500 tis. Kč
Andrej Sulitka dále připomněl, že přehled o vyhlášených konkurzech odboru regionální a ná-
rodnostní kultury MK na rok 2004 je publikovány v časopise Místní kultura č. 10/2003.
Za odbor regionální a národnostní kultury MK doplnil informaci Václav Appl, který zdůraz-
nil, že uzávěrka pro předložení projektů na kulturní aktivity do konkurzu na rok 2004 je 15.
listopadu 2003. 
Za odbor hromadných sdělovacích prostředků MK informovala o dotačním programu Petra Smo-
líková; termín pro předložení projektů v rámci programu podpory rozšiřování a přijímání informa-
cí v jazycích národnostních menšin je stanoven do 31. října 2003. 
Podle Jaroslava Müllnera připravuje MŠMT vyhlášení konkurzu na projekty v rámci programu
podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2004, konkrétně: 
a) program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy

2004 bude vyhlášen do 15. prosince 2003; termín podání projektů a žádostí do 12. ledna 2004,
b) program na podporu romské integrace 2004  bude vyhlášen do 15. listopadu  2003; termín 

podání projektů a žádostí do 15. prosince 2003.
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Výběrové řízení  u obou programů se bude konat do  20. ledna 2004.
Jaroslav  Müllner  v  této  souvislosti  upozornil,  že  do  konkurzního  řízení  jsou  opakovaně
předkládány nedostatečně  zpracované  projekty,  proto  MŠMT nabízí  pro žadatele  o  dotaci
uspořádat metodický seminář o způsobech věcného i technického zpracování projektu a se-
stavování rozpočtu na uskutečnění projektu. Termín konání semináře bude upřesněn při vy-
hlášení dotačních programů.

Rozprava
Naďa Vokušová vyslovila nespokojnost s tím, že celková finanční částka na podporu rozši-
řování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin zůstává již 3 roky nezměněna.
Konstatovala,  že  výše  dotace  vydavatelům  národnostně  menšinových  periodik  je  poddi-
menzována, nereflektuje ani inflační vývoj. 

Ad 3
Rozpravu o stávajícím složení členů výběrové dotační komise MK pro oblast podpory rozši-
řování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin řídila  Jarmila Balážová. Kon-
statovala, že důvody námitky Martiny Pokutové, členky komise za romskou menšinu, která
vyjádřila nesouhlas s členstvím osob v komisi, zainteresovaných na vydávání vlastního menši-
nového periodika, považuje za opodstatněné. Je-li člen komise osobně zaangažován na vy-
dávání periodika, jeho postoj jako člena komise nezaručuje objektivitu rozhodování. 
Andrej Sulitka uvedl, že členové Rady, zástupci národnostních menšin, obdrželi kopii dopisu
Petry Smolíkové, která v podání sekretariátu Rady reagovala na námitku Martiny Pokutové a
navrhla  projednání  návrhu na znovuustavení  výběrové dotační  komise MK na posuzování
projektů  pro  oblast  podpory  rozšiřování  a  přijímání  informací  v  jazycích  národnostních
menšin. Sekretariát Rady však obdržel konkrétní návrh na změnu člena komise pouze od zá-
stupce ruské menšiny Alexeje N. Kelina. 
Peter Lipták vyslovil názor, že složení výběrové dotační komise by měly stanovit nové zásady
tak, aby byla zajištěna obměna členů komise. Jeho názor podpořil také  Mikuláš Nekorjak s
tím, že je to stanovisko Asociace národnostních sdružení. 
Petra Smolíková připomněla, že ve smyslu nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnost-
ních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, zřizuje poskytovatel výbě-
rovou dotační komisi, jejíž členy - zástupce národnostních menšin - navrhuje Rada. Proto, má-
li dojít ke změně ve složení členů komise za jednotlivé menšiny, očekává konkrétní návrh Ra-
dy. Vzhledem k termínu vyhlášení konkurzu na projekty v roce 2004 návrh případné změny
ve složení členů komise je třeba potvrdit nejpozději do 14 dnů.
Pavel Zářecký upozornil, že z procesního hlediska nelze v tomto případě očekávat, že vláda
stanoví v nových zásadách zastoupení členů komise za jednotlivé menšiny. Nominace členů
komise, zástupců za jednotlivé menšiny je vnitřní věcí menšin.    
Vzhledem k tomu, že písemný návrh se zdůvodněním na jmenování nového člena komise zaslal
před jednáním Rady jenom Alexej N. Kelin za ruskou menšinu (místo stávající členky Naděždy
Svatoňové navrhuje jmenovat Andreje Fozikoše), z další diskuse vyplynulo, že Rada může roz-
hodnout pouze o této změně. V rámci rozpravy přednesl další návrh na změnu Mario Džunev,
který navrhl za bulharskou menšinu místo Stely Davidové jmenovat členem komise Alexandra
Slavkova. Svůj návrh odůvodnil tím, že v současnosti vycházejí dva bulharské časopisy, při-
čemž uvedený kandidát není zaangažován na vydávání jednoho či druhého časopisu. V této sou-
vislosti Andrej Sulitka požádal Maria Džuneva o dodatečné zaslání písemného návrhu, včetně
upřesnění kontaktní adresy kandidáta. Mario Džunev přislíbil, že tak učiní bezprostředně.
Závěr - Rada rozhodla hlasováním (14 PRO, 2 SE ZDRŽELI) takto:
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Usnesení č. 33
a) Rada navrhuje MK odvolat zástupce za bulharskou a ruskou národnostní menšinu ve vý-

běrové dotační komisi pro posuzování projektu v programu podpory rozšiřování a přijímání
informací v jazycích národnostních menšin;

b) Rada navrhuje MK jmenovat za bulharskou národnostní menšinu Alexandra Slavkova a
za ruskou národnostní menšinu Andreje Fozikoše novými členy výběrové dotační komise
pro posuzování projektu v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích
národnostních menšin. 

Ad 4
Různé

Za sekretariát Rady přednesl Andrej Sulitka následující sdělení:
 Na schůzi vlády dne 13. října 2003 předložil předseda Rady jako informaci členům vlády

návrh materiálu Informace o stálé expozici k historii chorvatské národnostní menšiny na
jižní Moravě v obci Jevišovka. Materiál obdrželi členové Rady na jednání.

 Ve smyslu usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 822, ke Zprávě o situaci národnostních
menšin v ČR za rok 2002, je připravován pro schůzi vlády návrh materiálu o opatření
směřujícím ke zmírnění osobních újem občanů ČR v důsledku druhé světové války proti
tzv. nepřátelskému obyvatelstvu na území dnešní České republiky. Příprava tohoto materi-
álu není doposud ukončena. 

 Na jednání  Rady obdrželi  přítomní členové kopii  dopisu pplk.  Bc. Stanislava Daniela,
zmocněnce ministra vnitra pro otázky ochrany národnostních menšin před projevy diskri-
minace, který kriticky reaguje na uveřejňování článků v časopise Romano hangos, zamě-
řených proti Policii ČR. Redakce uveřejňuje na pokračování polemiku k této problematice.
Stanovisko členů Rady lze zaslat též sekretariátu Rady. 

 Spolu se zápisem z předchozího jednání  Rady obdrželi  členové podnět Výboru pro od-
škodnění romského holocaustu. Návrh se týká pietní úpravy míst někdejších sběrných cikán-
ských táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, či vykoupení a demolice současné
velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku. Na tento podnět nikdo z členů Rady nereagoval.

 Polské vysílání ČT - v rámci regionálních pořadů zahájilo od začátku září 2003 ostravské
studio ČT vysílání každý čtvrtek zpravodajsko-publicistický pořad v polském jazyce. Ve-
dení ČT však zatím na podněty pracovní skupiny zástupců národnostních menšin nereaguje.

 Poradní výbor pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin RE požádal se-
kretariát  Rady o  uspořádání  semináře.  Seminář  se  uskuteční  dne  2.  prosince  2003  na
zámku  v  Kolodějích.  Cílem  je  prodiskutovat  aktuální  otázky postavení  národnostních
menšin v rámci přípravy druhé periodické zprávy o plnění zásad stanovených Rámcovou
úmluvou. V souladu s kontrolními mechanizmy Úmluvy druhou periodickou zprávu má
Česká  republika předložit RE do 1. dubna 2004. Sekretariát Poradního výboru RE navrhl,
aby účastníky semináře byli členové Rady, členové Výboru Rady pro spolupráci s orgány
samosprávy, Rady vlády pro záležitosti  romské komunity a další  zástupci  orgánů státní
správy. Sekretariát Rady rozešle do konce října t.r. pozvánky na seminář s návrhem progra-
mu.   

 Mgr. Martina Radková, náležející k bulharské menšině v Brně, vznesla písemnou připo-
mínku ke Zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2002; žádá o doplnění údajů
v části „Národnostní menšiny ve vlastním pohledu“ o aktivitách bulharské menšiny. Údaje
budou zahrnuty do dalšího přehledu o aktivitách národnostních menšin. 

Jana Horváthová a Vangelis Liolios informovali, že ve dnech 20. - 23. října 2003 se koná v
Brně v Knihovně Jiřího Mahena TÝDEN NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN pod záštitou 1. náměstka primá-
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tora města Brna Rostislava Slavotínka. Akce se zúčastní soubory národnostních menšin: bul-
harské, maďarské, německé, romské, řecké a slovenské.  
Peter Lipták požádal zástupce MZV v Radě o sdělení, zda návrh Maďarské republiky o pro-
sazení odkazu na národnostní menšiny v Evropské ústavě má podporu jiných zemí, a zda se
bude o otázce národnostních menšin v této souvislosti dále jednat. Zástupce MZV přislíbil o
tom informovat na příštím jednání.
Evžen Gál, stávající zástupce maďarské národnostní menšiny, poděkoval za dosavadní spolu-
práci v Radě. V příštím období bude působit v zahraničí, proto abdikoval na členství v Radě.
Svaz Maďarů žijících v českých zemích již navrhl Štefana Végha jako nového zástupce ma-
ďarské národnostní menšiny v Radě. 

Zpracovali: Eva Holková, Andrej Sulitka

Schválil: František Kozel, náměstek místopředsedy vlády pro vědu a vývoj, lidská práva 
   a lidské zdroje
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