
S e k r e t a r i á t
Rady vlády pro národnostní menšiny
      V Praze dne 22. ledna  2003
                                                                                                           k č.j.: 7.862/03-RNR

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

dne 20. ledna 2003 od 10:30 hodin, Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1

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),
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  a  Mgr.  Rosemrie  Knapová  (zástupkyně  německé  menšiny),  Mgr.  Józef
Szymeczek a Michał Chrzastowski (zástupci polské menšiny), Mgr. Jarmila Balážová, PhDr.
Jana Horváthová a Rudolf Tancoš (zástupci romské menšiny), Alexej N. Kelin (zástupce ruské
menšiny), Peter Lipták  (zástupce slovenské menšiny), Mikuláš Nekorjak (zástupce ukrajinské
menšiny).

Dále přítomni: 

PhDr. František Kozel (náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje),
JUDr. Pavel Rotyka (MS), PhDr. Václav Appl (odbor regionální a národnostní kultury MK),
PhDr. Karel Tomek (MŠMT), Jana Linhartová (MK), Mgr. Markéta Šobrová (MŠMT), Mgr.
Petra Škopová (MZV), JUDr. Tomáš Kraus (židovská komunita), Mgr. Hana Halová (radní,
Magistrát hl. m. Prahy), Josef Stojka (Unie olašských Romů), RNDr. Milan Pospíšil, Mgr.
Eva Holková a Ladislav Goral (pracovníci sekretariátu Rady).

Omluveni:

PhDr.  Petr  Mareš  (místopředseda  vlády  a  předseda  Rady),  Ing.  Ludmila  Müllerová
(náměstkyně ministra práce a sociálních věcí), Ing. Pavel Šafařík (náměstek ministra financí),
Mgr.  Rosemarie  Knapová,  Michał  Chrząstowski  (zástupce  polské  menšiny),  PhDr.  Pavol
Niezgodský a Naďa Vokušová (zástupci slovenské menšiny), Vangelis Liolios (zástupce řecké
menšiny, P. Anton Otte (Ackermann-Gemeinde Praha), Josef Stojka (olašská komunita) PhDr.
Andrej Sulitka (sekretariát Rady).

***
Program jednání:

1. Informace  o  aktuální  situaci  německé národnostní  menšiny  a  o vybraných otázkách
chorvatské a polské národnostní menšiny v ČR

2. Informace  o  výběrovém  dotačním řízení  MK ČR na projekty v programu na podporu
kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin v roce 2003

     3.   Různé 

                                                                         ***

Schůzi zahájil a jednání řídil Jan Jařab, zmocněnec vlády pro lidská práva.
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Ad 1

Vzhledem k nepřítomnosti předsedy Rady Petra Mareše a jeho přání zúčastnit se projednávání
Informace o  aktuální   situaci   německé národnostní   menšiny  a  o vybraných otázkách
chorvatské  a  polské  národnostní  menšiny  v ČR navrhl  Jan  Jařab tento  bod  stáhnout
z programu jednání.  Dalším důvodem k tomuto  kroku bylo stanovisko MZV, pro něž  má
uvedený  dokument  zásadní  význam,  a  jehož  zástupci  jej  nestihli  před  jednáním  Rady
projednat.  Walter  Piverka upozornil  na  to,  že  bude  obtížné  předložit  materiál  v  příslušné
formě Koordinační radě Česko-německého diskusního fóra, která má jednat 14. února 2003 v
Mnichově

Usnesení č. 25 k programu jednání Rady
Rada souhlasí  s prozatímním vyřazením bodu č. 1 programu jednání,  s tím, že písemné
připomínky, které byly dodány do jednání Rady dne 20. ledna 2003, budou do materiálu
zapracovány. K Informaci bude svoláno v nejbližší době další jednání Rady.
HLASOVÁNÍ ČLENŮ RADY: 15 PRO, 0 PROTI, 3 SE ZDRŽELI.

K materiálu  obdržel  sekretariát  Rady písemné připomínky od členů Rady Herwiga Siteka,
Tadeusze  Szymeczka,  Ireny Kuncové  a  Zdeňka  Nováka.  Následně  svá  stanoviska  zaslali
rovněž Dora Müllerová a Walter Piverka. Připomínky budou do materiálu bezprostředně po
jednání Rady zapracovány.

Ad 2
Zdeněk Novák informoval o výsledcích výběrového dotačního řízení na projekty v programu
podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin v roce 2003, které se  konalo ve
dnech  9.  –  10.  ledna  t.r.  Počet  předložených  projektů  107,  doporučených  77,  celková
doporučená dotace činí 8 300 tis. Kč. Přehled dotací bude členům Rady zaslán se záznamem
z jednání (viz příloha).

Ad 3
 Jana  Horváthová   informovala členy Rady o  situaci,  týkající  se  Muzea romské  kultury

v Brně.  Vzhledem  k tomu,  že  činnost  muzea  je  financována  z největší  části  z dotací
poskytnutých resortem kultury, čímž dochází ke krácení dotací pro další žadatele dotací,
rozhodli  se  zástupci  muzea  pro  transformaci  z nestátní  neziskové  organizace  na
příspěvkovou  organizaci  resortu  kultury,  která  by mj.  měla  stálou  položku  v rozpočtu
resortu  kultury.  Současně  Jana  Horváthová  požádala  Radu  o  doporučení  této  žádosti.
Podle  Pavla Zářeckého je k tomuto doporučení nutné získat další informace, týkající se
tohoto  muzea.  Zdeněk  Novák uvítal  rozhodnutí  představitelů  muzea  řešit  jeho
institucionální  postavení;  ve  stručnosti  zrekapituloval  jeho  založení  a  vývoj.  Bude
zapotřebí vyřešit problém budovy, ve které instituce sídlí. Objekt je majetkem města Brna,
na  jeho  rekonstrukci  a  technické  vybavení  vláda  věnovala  42  000  tis.  Kč.  Město  je
ochotno budovu převést do majetku nově vzniklé příspěvkové organizace. Jak informoval
Zdeněk Novák, bude možno transformaci provést prostřednictvím nařízení vlády, přičemž
zřizovatelem  Muzea  bude  ministerstvo  kultury.  Nařízení  by  mělo  obsahovat  také
rámcovou náplň činnosti Muzea. Na příští jednání Rady připraví Muzeum romské kultury
ve spolupráci s resortem kultury a sekretariátem Rady návrh příslušného nařízení.  Peter
Lipták pokládal  za  vhodné  zlepšit  informovanost  členů  Rady o  Muzeu  uspořádáním
výjezdního jednání Rady přímo v Muzeu romské kultury v Brně. Jan Jařab přislíbil zjistit
možnosti financovat toto jednání z rozpočtu Úřadu vlády.
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 Helena Dluhošová   informovala o  činnosti  mezinárodní  pracovní  skupiny zabývající  se
otázkou holocaustu Romů TASKS FORCE, jejíž členem je za ČR i ona. Organizace vypisuje
také  granty,  z  čehož  vyplývá,  že  jí  lze  zasílat  projekty,  a  to  prostřednictvím  českého
zástupce. Projekty by měly obsahově být zaměřeny na oblast vzdělávání nebo i výzkumu.
Informaci doplnil  Tomáš Kraus, tím, že v Evropě byl 27. leden prohlášen Mezinárodním
dnem Holocaustu. Bylo by vhodné, aby se k této akci připojila také ČR a zařadila tento
den mezi své památné dny. Podle Heleny Dluhošové byl tento návrh prosazen v říjnu 2002
v rámci resortu školství.

Usnesení č. 26
Rada  vyjadřuje  názor,  že  by  bylo  vhodné  zařadit  27.  leden  mezi  památné  dny  České
republiky a doporučuje předsedovi Rady, aby učinil kroky vedoucí k vyhlášení 27. ledna za
památný den.
HLASOVÁNÍ ČLENŮ RADY: 20 PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO.

 Milan  Pospíšil   informoval  o  aktualizaci  kontaktních  údajů  z  Výborů  pro  národnostní
menšiny na úrovni krajů a obcí po podzimních volbách; aktualizace není ještě ukončená,
po zapracování všech změn bude členům Rady zaslán aktualizovaný adresář.

 K Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků obdržel sekretariát Rady celkem
17 stanovisek,  po jejich zapracování  bude  materiál  předložen Výboru Rady vlády pro
spolupráci s orgány samospráv, rovněž tak bude rozeslán členům Rady.

 Mario Džunev   přislíbil pro členy Rady připravit informaci, týkající se literatury, získané
ze studijního programu EUROINTEGRACE.

 Peter Lipták   se dotázal zástupce resortu kultury na další průběh dotačního programu na
podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin na rok 2003.
Vydavatelé zatím neobdrželi rozhodnutí o přidělení dotace.  Václav Appl informoval, že
resort nemá prozatím dokončenou konkretizaci finančních položek na jednotlivé agendy, a
tudíž  nemůže  schválené  finanční  částky zasílat.  Milan  Pospíšil přislíbil  informovat  se
v této věci u náměstkyně ministra kultury Petry Smolíkové. Tento problém se týká všech
vydavatelů.  Tadusz  Szymeczek projevil  naději,  že  bude  možno  získat  zálohu  na
přislíbenou dotaci.

Zaznamenali: Eva Holková
Milan Pospíšil

Schválil: MUDr. Jan Jařab, zmocněnec vlády pro lidská práva

Příloha

Výběrové  dotační  řízení  Ministerstva  kultury  ČR  na  projekty  v  programu  na  podporu
kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v České republice v roce 2003
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