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

V Praze dne 19. dubna 2017 

Z ÁP I S   

z jednání Pracovní skupiny pro řešení situace německých (a dalších) hrobů na  
hřbitovech v České republice (PSF)  

Dne 18. dubna 2017, 13:30 hod.; Forum, Vladislavova 4, Praha 1 

Účast: 

PSF: Roman Bláha (nezávislý badatel), Stanislav Děd (oblastní muzeum v Chomutově), Martin 

Dzingel (Rada vlády pro národnostní menšiny, německá menšina), Alexandr Kelin, (Rada vlády 

pro národnostní menšiny), Anastázie Kopřivová (host, ruská menšina), Tomáš Kraus (Rada 

vlády pro národnostní menšiny, stálý host, židovská komunita), Tomáš Kotrlý, Milan Mičo 

(Ministerstvo pro místní rozvoj), Milan Pospíšil (sekretariát Rady) 

Hosté:  Olga Nováková, Martina Fišmanová (Ministerstvo financí)  

Sekretariát Rady: Klára Jůnová 

*** 

Program 

1. Příručka pro obce – redakční úpravy 

2. Různé 

*** 

Jednání moderoval Milan Pospíšil. 

Ad 1 Příručka pro obce – redakční úpravy 

Na začátku zasedání představil M. Pospíšil postup jednání a bylo domluveno, že výsledný 
text bude rozposlán k připomínkám krajům, a to prostřednictvím Asociace krajů. Do té doby, 
než bude schválena konečná podoba brožury, nebude text postoupen na jednání Rady vlády 
pro národnostní menšiny. Předpokládaný termín pro zasílání připomínek krajů se odhaduje 
na konec května, a to proto, aby mohla být konečná podoba brožury předložena na 
červnovém jednání Rady vlády pro národnostní menšiny.  

M. Pospíšil interpretoval připomínky k textu vznešené Ing. Vyhnisovou (Ministerstvo financí), 
jež se nemohla jednání účastnit a poslal za sebe náhradu. Požadovala změny v některých 
pasážích textu. Upravená verze byla při dnešním jednání již předložena. Změny textace se 
týkaly především nedovysvětlených pasáží, což bylo vyřešeno poznámkami pod čarou na 
str. 5 a 6. Komentář na str. 6 se vztahoval k památkovým předpisům, kde byly uvedeny dva 
nejzákladnější legislativní předpisy. Poslední poznámka p. Ing. Vyhnisové se týkala prosby o 
začlenění seznamu dotačních programů napříč resorty, které mohou být využívány 
v problematice údržby hrobů. K tomuto požadavku seznamu dotačních programů však byly 
vzneseny poznámky a to především v souvislosti s nesouvislostí těchto programů 
s problematikou válečných hrobů (program Ministerstva obrany Péče o válečné hroby). 
Z tohoto důvodu by mohl být uvedený seznam pro obce zmatečný. Někteří z přítomných také 
namítali, že je seznam dotačních programů nadbytečný, na druhou stranu ne všechny obce 
mají informace o tom, jakým způsobem by měly o hroby pečovat a kde získat podporu. 
Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že seznam dotačních programů zůstane součástí brožury 



jakožto poznámka o možnosti získání finanční podpory. Pro vyjmutí Přílohy 3 bylo především 
Ministerstvo pro místní rozvoj, které teprve případný dotační titul připravuje. 

Další připomínky k textu se týkaly nadpisu (názvu brožury). Spojení „(a další)“ podle slov 
některých přítomných působí zmatečně. Bylo proto navrženo, aby zůstal nadpis bez závorek 
a celé spojení bylo vysvětleno v úvodu textu, kde je také okomentováno, čeho přesně se 
příručka týká. Stejný systém by měl být uplatněn i na str. 3, kde by uvedená poznámka pod 
čarou měla být včleněna do textu jako odstavec 3 úvodu. 

Další poznámky se týkaly formulace některých vět a částí textů: 

1. Doplnit text úvodu o národnostních menšinách a vypustit pozn. pod čarou č. 1 (původní). 

2. Pozn. pod čarou 2: … na církevních nebo židovských hřbitovech … 

3. Bod 1 odr. a): … uživatele hrobového místa umožnit znovu pronajmout si hrobové místo … 

4. Bod 1 pozn. b): vyškrtnout slova „bez nabyvatele“ a „důsledně“. 

5. Zkrátit text odr. i) (současné) od slov německé hrobky vypustit. 

6. Doplnit odrážku j) o údajích katastru nemovitostí (dodá MMR) 

7. Na str. 5: upravit větu nadpisu oddílu 3)…na zpustlých hřbitovech … 

8. Na str. 6 by mělo být doplněno konkrétní číslo paragrafu, který je v textu parafrázován 
(MMR) 

9. Pro lepší logičnost je lepší přehodit body a) a b) v závěrech (str. 5) 

10. upravit bod c) … nerespektuje se doporučení … doplnit daná doporučení Koordinační 
Rady a vložit je do dokumentu jako Přílohu 3 

Úprava číslování se týká celého textu. Ten by měl být řazen na základě vícestupňového 
číslování. Dále je také nutné řešit celkovou úpravu textu. Především pak lépe oddělit 
obrazovou část týkající se příkladů z praxe. Formát brožury by měl zůstat stejný, tzn. formát 
A5, ale s větším písmem (velikost fontu 12?). Náklad tisku bude stanoven dle počtu míst, na 
která bude brožura distribuována, přičemž předpoklad je cca 1.000 výtisků na náklady MMR.  

Při zasedání padl také návrh na překlad brožury do německého jazyka, čímž by se zvýšil 
zájem německé stany a danou problematiku. Návrh byl kvitován s povděkem. 

Na závěr jednání proběhlo hlasování pro schválení dalšího postupu přípravy brožury. Pro 
byli všichni přítomní (9/0/0). 

 

Ad 2 Různé 

Vznesen byl také dotaz ohledně problematiky ruských hrobů a personální situace na 
Olšanských hřbitovech v Praze, a to směrem k MMR. V tomto ohledu je tato problematika 
prozatím řešena pouze na osobní úrovni ministryně pro místní rozvoj.  

Za správnost: RNDr. Milan Pospíšil v.r. 

 tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny 

Zapsali Klára Jůnová a Milan Pospíšil 



 


