
 

TED 8.1.2.9 Strana 1 
 

 

 

HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  

ZÁPIS z 12. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 19. 6. 2017 v 16:00 hod. 

3. patro, č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 
     

Přítomni:  PhDr. Lukáš Kaucký – předseda výboru, Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Štefan Tišer, 
Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D., MUDr. Andrej Pekar, PhDr. Petr Balla, Irena Nováková, Michal 
Chrzastowski , Ing. Alexandra Chochrunová, Ing. Igor Zolotarev, CSc., Mgr. Ing. Borislav Rudić, Mgr. Olga 
Mandová, Ing. Nguyen Viet Cuong, Mgr. František Bányai , Mgr. Jana Hajná – tajemník výboru. 

 přizvaní hosté - Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., ředitel Domu národnostních menšin o.p.s. 

Omluveni:  PhDr. Magdaléna Rychlíková, Ing. Vladislava Hujová, Bc. Štěpán Kavur, Michal Lašo 
Hosté:  viz prezenční l istina  
Jednání řídil: PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP a následně od bodu č. 7 Jaroslav 

Štěpánek, MBA, místopředseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele zápisu z 12. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

4. Příprava grantového řízení na r. 2018 

5. Přesun bodu č. 5 (Slovenská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace členky výboru za 
slovenskou národnostní menšinu) na následující jednání výboru 

6. Diskuse k možnému výjezdnímu zasedání či odborné exkurzi Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (2. 
pololetí r. 2017) 

7. Příprava 17. Setkání národnostních menšin 

8. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace 

9. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen "výbor") přivítal všechny přítomné a v 16:08 h zaháji l  
jednání - výbor byl v počtu 14 přítomných členů schopen usnášení. 

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru vyzval přítomné členy výboru, zda souhlasí s předloženým programem jednání. 
Poznámka: bod č. 5 - Slovenská národnostní menšina na území hl. m. Prahy (prezentace členky výboru za slovenskou 
národnostní menšinu) bude přesunut na následující jednání, z důvodu hospitalizace Dr. Rychlíkové v nemocnici.  
Dále bylo rovněž přistoupeno ke schválení zápisu z předchozího jednání výboru. 



 

TED 8.1.2.9 Strana 2 
 

Usnesení č. U-VN-0043 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
1.  program 12. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP s tím, že původně plánovaný bod s názvem 

"Slovenská národnostní menšina na území hl. m. Prahy (prezentace členky výboru za slovenskou 
národnostní menšinu)" bude přesunut na následující jednání 

pro:14 proti:0 zdržel:0 

2.  zápis z 11. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

pro:14 proti:0 zdržel:0 

3. Volba ověřovatele zápisu z 12. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru navrhl, aby ověřovatelem zápisu z 12. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP byla Mgr. 
Natalie Kalajdžievová, Ph.D. 

Usnesení č. U-VN-0044 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  

ověřovatelem zápisu z 12. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP Mgr. Natali i  Kalajdžievovu, Ph.D 

pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1 

4. Příprava grantového řízení na r. 2018 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru předal slovo Mgr. Hajné, aby přítomné seznámila s přípravami grantového řízení pro oblast 
národnostních menšin na rok 2018. 
Členové výboru obdrželi  návrh podmínek jednoletých i  víceletých grantů v elektronické podobě a současně v tištěné 
podobě přímo na samotném jednání. 
Mgr Hajná uvedla, že vedle jednoletých grantů je nově plánováno také zařazení víceletého financování  na 
kontinuální víceletou činnost prezentace národnostních menšin v Praze  : 
- plánováno vyhlášení jednoletých grantů jako vždy + nově víceleté s financováním na 4 roky (2018-2021) 
- vyhlášení plánováno na začátek září (předložení RHMP ), uzávěrka podání plánována na 1.11.2017 - pro obě GŘ 
Jednoleté granty: 
- opět vyhlašovány stejné programy (tj. Program č. 1 - Kulturní, společenská a osvětová činnost + Program č. 2 - 
Publikační činnost) 
- stejný okruh žadatelů (NNO národnostních menšin včetně DNM, v programu č. 2 mohou žádat i  fyzické osoby) + 
program č. 1 je nově otevřen i  pro projekty MČ  
- z technických důvodů bude na r. 2018 podávána žádost písemná i elektronická  v identické podobě - tj. všechny 
přílohy budou přihrány v elektronickém formuláři a současně podány v písemné podobě (i  přílohy k programu č. 2 - 
recenze a rukopis / nahrávka) 
- ostatní náležitosti jsou shodné s r. 2017 
Víceleté granty : 
- na 4 roky (2018-2021), vzor v kulturních grantech 
-  určeny na kontinuální víceletou činnost prezentace národnostních menšin v HMP - tj. akce kontinuálního 
charakteru nebo pravidelně se opakující 
- cílová skupina žadatelů stejná jako program č. 1 s výjimkou MČ (pro ty není víceleté GŘ aktuálně otevřeno) s tím, 
že žadatel musí vyvíjet nejméně 5 let kontinuální činnost v dané oblasti + do víceletého grantového řízení jsou 
zařazeny pouze projekty, které získaly z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti aktivit národnostních menšin podporu 
alespoň v posledních 4 letech. 
- jedná se o podporu akcí, které prezentují NM kulturu a je nutná jejich příprava v dostatečném předstihu 
- důležité je, že každoročně dochází k vyúčtování čerpání za kalendářní rok - tj. zajištěna kontrola čerpání dotace a 
realizace projektu 
- žádost opět podána v písemné i elektronické podobě se všemi povinnými přílohami (jedná se tedy o identické  
žádosti) 



 

TED 8.1.2.9 Strana 3 
 

- stejné přílohy jako v jednoletých grantech, ale navíc ještě žadatel doloží naprostou transparentnost hospodaření 
- tj. předloží a zveřejní výroční zprávy (platí i  pro subjekty, kterým tato povinnost nevyplývá ze zákona) - viz 
předložené podmínky grantového řízení. 
Dále zodpověděla dotazy vztahující se k víceletým grantům: 
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. - vznesl dotaz vztahující se k podmínce, že se budou do víceletého grantového řízení 
zařazeny pouze projekty, které získaly z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti aktivit národnostních menšin podporu 
alespoň v posledních 4 letech.  
Mgr. Hajná uvedla, že vzhledem k tomu, že se jedná o první vyhlášení víceletých grantů v oblasti národnostních 
menšin, tak jsou podmínky nastaveny přísněji. Ze zkušenosti vidí, že dva roky může být vše v pořádku a nemusí to 
platit pro třetí - čtvrtý rok čerpání. Vzorem byly podmínky ostatních grantových pracovišť, kde jsou víceleté granty - 
zejména kulturní.  
M. Chrzastowski vznesl dotaz, zda je při podání víceletého grantu možné podat žádost o grant na jednoletý (např. 
zjištěno, že v dalším roce potřeba navýšení financí). Mgr. Hajná upřesnila, že pokud bude již podán projekt ve 
víceletých, tak se nepodává žádost o podporu na tentýž projekt na jednoleté granty - tam je možné žádat o podporu 
na jiný projekt. Předseda výboru doplnil, že pokud je v průběhu trvání víceletého grantu potřeba ze strany žadatele o 
navýšení financování, tak žadatel může požádat o navýšení, ale není nárokové (tj. nemusí být vyhověno). Opět 
žádost prochází procesem schvalování a vztahuje se na budoucí roky (tj. ne na uplynulé období trvání grantu).  
Mgr. Kalajdžievová, Ph.D. vznesla dotaz, zda je určen finanční strop o jakou sumu lze žádat, dále zda je možné zasílat 
žadatelům, kteří neuspěli  alespoň několikařádkovou informaci (rozvinout zdůvodnění), proč neuspěli  a současně 
upozornila, že řídící rady spolků bývají v délce trvání 4 roky, což by mohlo někdy způsobovat problémy při zajištění 
víceletého grantu. 
Mgr. Hajná uvedla, že finanční strop není stanoven. V případě víceletých grantů by se mělo jednat o takové 
akce/činnost, které jsou kontinuální a dlouhodobé, tudíž by se jich neměly dotknout vnitřní organizační záležitosti 
spolků. Měly by být takového charakteru, že o ně bude usilovat jakékoliv vedení spolku. Co se týká zdůvodnění 
nepřidělení grantu, tak je vždy uvedeno přímo v příloze usnesení (v poznámce u projektu) a paní I. Fiedlerová 
(administrace grantového řízení) zasílala informaci žadatelům. Ti samozřejmě mohou vždy kontaktovat oddělení 
národnostních menšin a cizinců, kde jim bude podrobnější informace sdělena. Pro další grantové řízení však bere 
tento podnět jako reflexi, aby byla uvedena bližší specifikace zdůvodnění nepřidělení grantu pro lepší pochopení. 
Předseda výboru doplnil  o zkušenosti s víceletými granty z oblasti kultury - např. fungování projektu nejméně 4 roky 
má opodstatnění - osvědčilo se, je pak možné hodnotit udržitelnost. Může se také stát, že řada projektů se bude 
dlouhodobě pohybovat v režimu jednoletých, jelikož nesplní podmínky víceletého grantu. 

Usnesení č. U-VN-0044 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace k přípravám grantového řízení pro oblast národnostních menšin pro rok 2018 a aktuální návrh  
podmínek grantového řízení pro uvedenou oblast (jednoleté a víceleté financování) 

I I .   d o p o r u č u j e  
předložený návrh podmínek grantového řízení pro oblast národnostních menšin (jednoleté a víceleté  
financování) předložit k projednání Radě HMP v aktuální podobě / zapracovat následující připomínky 

pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

5. Přesun bodu č. 5 (Slovenská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace členky výboru za slovenskou 
národnostní menšinu) na následující jednání výboru 

Předkladatel: PhDr. Magdaléna Rychlíková, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru navrhl původně plánovaný bod přesunout na další jednání výboru (tj. 13. jednání výboru v září 
2017), a  to z důvodu nemoci Dr. Rychlíkové, která se nemohla účastnit jednání a prezentovat svoji  informaci. 
Současně tedy bylo hlasováno o úpravu programu a přesun bodu na následující jednání. 

Usnesení č. U-VN-0044 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
úpravu programu jednání s tím, že původně plánovaný bod č. 5 - informace o slovenské národnostní menšině  

na území hl. m. Prahy prezentované členkou výboru za slovenskou národnostní menšinu, bude přesunut na  
následující jednání 
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pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

6. Diskuse k možnému výjezdnímu zasedání či odborné exkurzi Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (2. pololetí r. 
2017) 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru uvedl, že je možné zrealizovat během 2. pololetí 2017 externí akci nebo výjezdní zasedání v rámci 
činnosti výboru a vyzval členy výboru k podání návrhů. Otevřel diskusi k námětům. 
Mgr. Bányai pozval členy výboru na jednání v prostorách radnice Židovské obce v Praze. 
Ing. Škrak uvedl, že byl požádán ředitelem Slovenského domu v Praze Dr. Skalským (ten se nemohl zúčastnit 
jednání), aby tlumočil  pozvání k realizaci jednání výboru v prostorách Slovenského domu v Praze. Na jednání by 
proběhla  prezentace o slovenské národnostní menšině v Praze. Jednání by mohlo být realizováno v září. 
M. Chrzastowski vznesl námět, že by bylo možné uskutečnit výjezdní zasedání v Brně – městem realizujícím velké 
akce v oblasti národnostních menšin a tudíž by bylo možné srovnání práce. Dále je možné se seznámit s činností 
Muzea romské kultury.  
Mgr. Štědroň, Ph.D. podpořil  výjezdní zasedání v pravém slova smyslu (tj. mimo Prahu), jelikož návštěva Muzea 
romské kultury by byla velkým benefitem 
Předseda výboru poděkoval za návrhy a přistoupil  k hlasování s návrhem realizace 2 výjezdních zasedání výboru v 
rámci 2. pololetí 2017 - září ve Slovenském domě v Praze a l istopadu na radnici Židovské obce v Praze, kde by rovnou 
proběhla prezentace o židovské komunitě v Praze.  
Výjezdní zasedání v Brně a výměna zkušeností je velmi dobrý nápad, ale není si  jistý, zda bude možné tuto variantu 
aktuálně uskutečnit vzhledem k časovým možnostem. V září bude tedy upřesněno, kdo by měl zájem z členů výboru 
jet, aby bylo možné zajistit organizační stránku (např. dopravu). 
16:35 h příchod členky výboru paní I. Novákové. 

Usnesení č. U-VN-0044 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   n a v r h u j e  

v rámci činnosti Výboru pro národnostní menšiny ZHMP realizovat v 2. pololetí r. 2017 následující externí akce: 
září - výjezdní zasedání ve Slovenském domě v Praze 
l istopad - výjezdní zasedání v prostorách radnice Židovské obce v Praze 

pro: 15, proti: 0, zdržel se: 0 

7. Příprava 17. Setkání národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru se z důvodů dalších pracovních povinností nemohl nadále účastnit jednání a požádal o vedení 
jednání místopředsedu výboru - J. Štěpánka, MBA. 
16:40 h odešel z jednání předseda výboru a současně Ing. Nguyen. V 16:50 odešel také Ing. Zolotarev (přítomno 12 
členů výboru). 
Mgr. Štědroň, Ph.D. seznámil přítomné s prvotním návrhem tématu letošní konference v rámci 17. Setkání 
národnostních menšin. Navrhované téma je Kulturní zařízení národnostních menšin a instituce pracující s tématem 
národnostních menšin, které by bylo rozdělené na panely: např. blok k tématu 10. výročí činnosti Domu 
národnostních menšin o.p.s. (dále jen "DNM"), dále podobná zařízení v zahraničí a rovněž blok k organizacím v rámci 
ostatních krajů ČR (uvedl příklady organizací). 
Termín konference je aktuálně naplánován na čtvrtek 30.11.2017. 
M. Chrzastowski připomenul, aby nedocházelo k míchání typů prezentovaných organizací. 
Dr. Sulitka uvedl, že je dostatek takových institucí tohoto zaměření přímo v Praze, které se mohou prezentovat a měl 
by být vymezen rámec pro pražský okruh organizací. DNM je na prvním místě, ale vedle toho vznikají další Slovenský 
dům v Praze, Bulharský dům - bohatě by se naplnil  program. Ponechal by mezinárodní srovnání v tomto případě.  
Dále pokračovala diskuse k tématu zaměření konference a jejímu nosnému rámci. 
Pan Rusenko (veřejnost, zástupce organizace PRO) se zmínil  o své návštěvě v Muzeu romské kultury a uvedl, že by 
bylo dobré zrealizovat návštěvu muzea, a  to i  pro  sociálně slabé.  
Pan Š. Tišer chtěl informovat o záležitostech vztahujících se přímo k DNM, ale byl upozorněn místopředsedou, že 
aktuálně je předmětem jednání jiné téma (akce Setkání národnostních menšin). Vznesl tedy s ohledem na 
projednávaný bod námět, aby se konference zaměřila také na prezentaci památníku v Letech. 
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Usnesení č. U-VN-0044 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace Mgr. Jakuba Štědroně, Ph.D. (ředitele DNM) k přípravám realizace 17. Setkání národnostních menšin 

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0 

8. Dům národnostních menšin o.p.s. - aktuální informace 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Štědroň, Ph.D. informoval o jednotlivých akcích, které jsou ze strany DNM plánovány. Aktuálně se jedná o 
zahájení oslav 10. výročí činnosti - 21.6.2017 vernisáž výstavy mapující historii  a činnost DNM, koncert vážné hudby. 
Dále se DNM připravuje na zářijové akce jejichž hlavním motivem bude také 10. výročí - koncert a doprovodný 
program v Praze Michli  (v rámci Zažít město jinak) - spolupráce s MČ Praha 4 (16.9.), dále na Náměstí Míru program 
ve spolupráci s MČ Praha 2 k oslavám 10. výročí činnosti (30.9.). DNM bude opět poslední sobotu v srpnu zapojen do 
akce Barevná devítka - Etnofest, akce ve spolupráci s MČ Praha 9. 
Ozvěna 10. výročí bude ještě na konferenci (Setkání národnostních menšin). Další akce jsou zveřejněny na webových 
stránkách DNM. 
Požádal M. Chrzastowského, aby informoval členy výboru o akci realizované v součinnosti s DNM - Setkání kultur. 
Ten připomenul  třetí ročník návštěvy polské scény Těšínského divadla. Propojeno se 130. výročím Klubu Polského v 
Praze. 

Usnesení č. U-VN-0044 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

aktuální informace o činnosti a provozních záležitostech DNM 

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0 

9. Různé 

Místopředseda výboru předal slovo Dr. Pospíšilovi (sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny), aby mohl 
informovat o schválené Zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2016, kterou členové výboru obdrželi  v 
tištěné podobě. 
Dr. Pospíšil  (tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny) informoval, že Zpráva o situaci národnostních menšin v 
ČR za rok 2016 byla předložena na jednání vlády a ta k ní přijala usnesení č. 452 ze dne 14.6.2017.  Připomenul 
strukturu zprávy a zmínil  specifika zprávy za r. 2016. Zpráva je rovněž zveřejněna na webových stránkách Úřadu 
vlády (Rada vlády pro národnostní menšiny). 
Závěrem ocenil  samosprávy, kde došlo k velkému nárůstu finanční podpory v oblasti národnostních menšin za 
posledních 6 let. 
Ocenil  možnost víceletého financování, kterou vnímá jako průlom. 
Místopředseda poděkoval všem přítomným a ukončil  jednání výboru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil:  Mgr. Ph.D. Natalie Kalajdžievová, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP  
Zapsal: Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   
Čas jednání: od 16:08 do 17:12 hodin 

PhDr. Lukáš Kaucký 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 
 

Jaroslav Štěpánek, MBA 
Místopředseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 
 




