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

V Praze dne 27. listopadu 2001 
            k č.j.: 8769/01-RNR

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

dne 20. listopadu 2001 od 14:00 hodin, Úřad vlády, nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1

Přítomni členové Rady: 
JUDr. Pavel Rychetský (místopředseda vlády a předseda Rady), PhDr. Běla Hejná (náměst-
kyně ministra práce a sociálních věcí), JUDr. Pavel Zářecký (náměstek ministra vnitra), Paed-
Dr. Jaroslav Müllner (náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy), JUDr. Alois Cihlář
(náměstek ministra spravedlnosti), Helena Dluhošová (Kancelář prezidenta republiky), Mgr.
Zuzana Gáborová (Kancelář Veřejného ochránce práv), MUDr. Mario Džunev (zástupce bul-
harské menšiny), Herwig Sitek (zástupce chorvatské menšiny), PhDr. Evžen Gál (zástupce
maďarské menšiny),  Mgr. Rosemarie Knapová a Irena Kuncová (zástupkyně německé menši-
ny), Mgr.  Tadeusz Szkucik,  Ing. Vavřinec Fójcik  a Michał  Chrząstowski  (zástupci  polské
menšiny), Mgr. Jarmila Balážová, Rudolf Tancoš a Stanislav Daniel (zástupci romské menši-
ny), Ing. Naděžda Svatoňová (zástupkyně ruské menšiny), Vangelis Liolios (zástupce řecké
menšiny),  PaedDr.  Pavol  Niezgodský, 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 za-
hraničních věcí), Olga Nováková (Ministerstvo financí), Doc. PhDr. Jaromír Hořec (zá-stupce
za PhDr. Agátu Pilátovou), Roman Krištof (výkonný místopředseda Meziresortní komise pro
záležitosti romské komunity), Andrej Sulitka (ředitel sekretariátu Rady), Eva Holková a Ladi-
slav Goral (pracovníci sekretariátu Rady).

Na pozvání předsedy Rady:
Warwick Maynard (twinner  v odboru  pro  lidská  práva),  Anna-Marie  Andreoli  a  Jonathan
Lane (pracovníci britského ministerstva vnitra), Renata Hrubá (překladatelka).

* * * * *

Schválený program jednání
1. Informace o postupu prací na přípravě nařízení vlády o poskytování dotací ze státního roz-

počtu na aktivity národnostních menšin;
2. Rozprava k návrhu Jednacího řádu Rady vlády pro národnostní menšiny;
3. Různé (informace o přípravě výběrového dotačního řízení  na podporu vydávání  perio-

dického tisku národnostních menšin, jmenování místopředsedů Rady aj.).

Jednání řídil JUDr. Pavel Rychetský, místopředseda vlády a předseda Rady; přivítal přítomné
a informoval je o usnesení vlády č. 1034 ze dne 10. října 2001, kterým byla zřízena Rada vlá-
dy pro národnostní menšiny a rovněž schválen její statut, dále o usnesení vlády č. 1163 ze dne
7. listopadu 2001, o jmenování členů Rady, které přítomným současně představil. 

Členové  Rady vyjádřili  souhlas  s účastí  delegace  britského  ministerstva  vnitra  na  jednání
Rady a schválili navržený program jednání.
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V úvodu jednání členové Rady uctili minutou ticha památku zemřelé paní Mgr. Lydie Rajčin-
cové, bývalé členky Rady pro národnosti vlády ČR, která byla původně navrhována za ukra-
jinskou menšinu ke jmenování členkou nové Rady.

Ad 1
Andrej Sulitka informoval o přípravě návrhu nařízení vlády o poskytování dotací ze státního
rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin. Materiál byl zpracován za účasti členů
pracovní skupiny Rady a byl konzultován s pracovníky legislativního odboru vlády. Materiál
byl  zaslán  členům  Rady  e-mailem  nebo  faxem,  zbylým  členům  Rady  byl  rozdán  před
jednáním.

Rozprava
Naďa Vokušová upozornila na ustanovení § 8 odst. 2, podmínku dofinancování projektu ve
výši  30%,  kterou  většina  vydavatelů  menšinového  tisku  nebude  schopna  splnit  vzhledem
k tomu, že kromě dotace nemají žádné jiné příjmy. Dále navrhla vypustit v § 10 odst. 2, vy-
pracování veřejné výroční zprávy považuje za velmi náročné, jakož i vypsat aktivity sdružení
přímo do žádosti o dotaci; v § 15 navrhla zařadit neperiodický tisk za bod d) knihovny.
V § 15 odst. 5 navrhuje Vavřinec Fójcik zařadit mezi prokazatelné náklady také náklady na
distribuci tiskovin. Mario Džunev se zajímal o ustanovení § 4 odst. 3, v jaké míře bude Rada
určovat kritéria pro hodnocení projektů.  Dále se dotázal, zda nebude možné učinit pro ob-
čanská sdružení, která nevyvíjejí činnost nejméně 1 rok, výjimku z § 6 odst.5 a dále zda členy
pracovní skupiny mohou být jenom zástupci národnostních menšin v Radě.

Pavel Rychetský ukončil rozpravu rekapitulací: 
 kritéria hodnocení projektů stanoví příslušné ministerstvo, které bude dotaci administrovat

po konzultaci s Radou, 
 k udělení výjimky z činnosti sdružení, trvající méně než jeden rok bude nutná konzultace

s MK, 
 za členy pracovní skupiny mohou být delegováni příslušníci národnostních menšin, kteří

nemusí být členy Rady.

Závěr - usnesení č. 1
a) Rada bere na vědomí návrh nařízení vlády o poskytování dotací ze státního roz-

počtu na aktivity příslušníků národnostních menšin;
b) Rada pověřuje  sekretariát zapracovat  do návrhu připomínky  členů Rady (připo-

mínky mohou členové Rady zaslat ještě dodatečně, nejpozději však do 10. prosince);
tyto budou zahrnuty do celkového vypořádání připomínkového řízení;

c) členové Rady obdrží kompletní materiál před jeho odevzdáním na schůzi vlády.

Ad 2
Pracovní návrh Jednacího řádu Rady byl zaslán jejím členům před jednáním Rady. Podkladem
pro zpracování materiálu byl vzorový statut a dále vzorový jednací řád pro poradní orgány
vlády. 

Rozprava
Vangelis  Liolios navrhl  čl.  2  odst.  7  rozšířit  o  pozvání  zástupců  výborů  pro  národnostní
menšiny na úrovni obcí, krajů či statutárních měst. Podle  Nadi Vokušové by se tajné volby
(čl.4 odst. 2) měly omezit, a především v případě rozhodování o finančních prostředcích by
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měly být veřejné. Jaroslav Müllner se dotázal, proč je v čl. 2 odst. 7 specificky vyjmenovaná
účast  náměstka primátora a tajemníka Federace židovských obcí  na jednáních Rady.  Peter
Lipták navrhl v čl. 4 odst. 1 vypustit druhou větu.

Pavel Rychetský ukončil rozpravu rekapitulací:
 zástupci příslušného výboru pro národnostní menšiny na úrovni obcí, krajů či statutárních

měst budou zváni na jednání Rady pouze v případě, že se bude projednávat problematika,
týkající se konkrétního výboru; týká se to rovněž náměstka primátora hl. m. Prahy, který
byl doposud pravidelně zván jako host na jednání Rady,

 v čl. 4 odst. 2 bude text v závorce vyškrtnut,
 v čl. 4 odst. 1 bude celá druhá věta vyškrtnuta.

Závěr - usnesení č. 2
a) Rada schvaluje Jednací řád Rady;
b) Rada ukládá sekretariátu vypracovat konečné znění Jednacího řádu podle připomí-

nek členů Rady.

Ad 3
 Pavel Rychetský    požádal  britské  hosty o  informaci o  činnosti  jejich pracovní skupiny. 
Twinner v odboru pro lidská práva Warwick Maynard vysvětlil účel pobytu celkem 25 exper-
tů v ČR; tito působí na různých ministerstvech. Jeho úkolem je zajistit  implementaci dvou
směrnic EU – č. 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohle-
du na jejich rasu nebo etnický původ,  a č.  2000/78/ES,  o rovném zacházení  v oblasti  za-
městnání bez ohledu na příslušnost, náboženství, věk nebo pohlaví. Výsledkem jeho působení
v ČR jsou návrhy legislativních změn, které by měly být provedeny v českém právním řádu.
Návrh předloží jako doporučení vládě a jednotlivým ministrům, jak zlepšit postavení menšin
v ČR. 
Rudolf Tancoš upozornil v diskusi na obtížné postavení Romů ve společnosti a na problema-
tiku jejich migrace do Velké Británie. Podle jeho názoru se v romské komunitě vnímají aktivi-
ty EU jako nevstřícné kroky. Konkrétně Romové chápou britské kontroly na letišti v Ruzyni
jako ponižující. 
Vavřinec Fójcik pozval britskou delegaci do Českého Těšína, kde by se mohla blíže seznámit
s postavením polské menšiny v ČR. V této souvislosti by jim rád také tlumočil výhrady vůči
schválenému zákonu o právech příslušníků národnostních menšin v ČR.

Závěr
Pavel Rychetský zdůraznil, že ve věci britských kontrol na letišti v Ruzyni je v stálém
kontaktu s britským velvyslancem v Praze. Na jednání Rady začátkem roku 2002 může
také pozvat novou velvyslankyni Velké Británie, pokud se tak nestane na jednání Mezi-
resortní komise pro záležitosti romské komunity.

 Pavel Rychetský    požádal Radu o projednání  návrhů ke  jmenování  místopředsedů Rady.
Ve smyslu Statutu Rada má dva místopředsedy. Za státní správu navrhl zmocněnce vlády pro
lidská práva MUDr. Jana Jařaba. Proti  tomuto návrhu  nevznesl nikdo z členů  Rady námitky.
Současně požádal zástupce národnostních menšin, aby sami navrhli zástupce ze svých řad.
Návrh přednesla pouze  Naďa Vokušová, která doporučila na funkci místopředsedy z řad zá-
stupců národnostních menšin zástupkyni romské menšiny Jarmilu Balážovou.
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Závěr - usnesení č. 3
a) Rada bere na vědomí rozhodnutí  předsedy Rady jmenovat  MUDr.  Jana Jařaba,

zmocněnce vlády pro lidská práva, místopředsedou Rady;
b) Rada bere na vědomí kandidaturu Mgr. Jarmily Balážové do funkce místopředsed-

kyně Rad jako zástupkyně národnostních  menšin s tím,  že  členové Rady zašlou
další návrhy sekretariátu Rady nejpozději do 10. prosince.

 Andrej Sulitka   informoval o vyhlášení dotačního výběrového  řízení na projekty  vydávání
periodického tisku národnostních menšin. Dne 25. října byly písemně osloveny organizace
příslušníků národnostních menšin o jeho vyhlášení a požádáni o zaslání projektů včetně po-
vinných příloh do 23. listopadu. Vyhlášení dotačního řízení bylo zveřejněno také na www
stránce Úřadu vlády. Andrej Sulitka navrhl zřídit pracovní skupinu Rady, která projedná došlé
žádosti a projekty na vydávání periodického tisku národnostních menšin, připraví jejich roz-
bor a bude odpovědna za přípravu podkladů na jednání Rady dne 18. prosince. 

Závěr - usnesení č. 4
a) Rada zřizuje pracovní skupinu, která vypracuje rozbor žádostí a projektů vydavate-

lů periodického tisku národnostních menšin na rok 2002 a vypracuje návrh rozdě-
lení dotací pro jednání Rady dne 18. prosince 2001. Na tomto jednání Rada navrh-
ne výši dotací poskytovateli Ministerstvu kultury; 

b) členy pracovní skupiny budou zástupci národnostních menšin - za každou menšinu
jeden zástupce; 

c) zástupci menšin v Radě zašlou své návrhy na členství v pracovní skupině sekreta-
riátu Rady do 22. listopadu.

 Pavel Rychetský   informoval  přítomné, že ministr vnitra jmenoval  člena Rady mjr. Stani-
slava Daniela, pracovníka Kriminálního prezídia, svým zmocněncem pro otázky ochrany ná-
rodnostních menšin před projevy rasové nesnášenlivosti.

 Naďa Vokušová    navrhla, aby na MV byla zřízena komise pro národnostní menšiny. Sta-
novisko k tomuto podnětu připraví zástupce MV na příští jednání Rady. 

 Vavřinec Fójcik    požádal o informaci  týkající se  grantů MŠMT pro rok 2002. Informaci 
podá náměstek MŠMT Jaroslav Müllner na příštím jednání Rady.

 Mario Džunev    požádal o vysvětlení čl. 3 odst. 2 Rámcové úmluvy o ochraně národnost-
ních menšin. Podnět upřesní na příštím jednání Rady.

 Lukáš Machoň    informoval o Stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně 
národnostních menšin, který projednával 15. listopadu 2001 Stanovisko ČR. Výsledky jednání
zatím nebyly zveřejněny. 

Příští jednání Rady se uskuteční dne 18. prosince 2001.

Zaznamenali: Eva Holková
          Andrej Sulitka

Schválil: Pavel Rychetský, místopředseda vlády a předseda Rady
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