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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP  

ZÁPIS ze 17. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 4. 6. 2018  

Zasedací místnost č. 430, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký – předseda výboru, Štefan Tišer, MUDr. Andrej Pekar, Mgr. Natalie 

Kalajdžievová, Ph.D., PhDr. Petr Balla, Irena Nováková, Ing. Igor Zolotarev, CSc., PhDr. 
Magdaléna Rychlíková, Mgr. Olga Mandová, Ing. Alexandra Chochrunová, Mgr. František Bányai, 
Mgr. Jana Hajná – tajemník výboru 

Omluveni: Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Petr Štěpánek, CSc.,  Ing. Vladislava Hujová, Bc. Štěpán Kavur,  
Michal Chrzastowski, Ing. Nguyen Viet Cuong 

 hosté – Jan Wolf, radní hl. m. Prahy 
Nepřítomni: Michal Lašo, Mgr. Ing. Borislav Rudić 
Hosté: Božena Filová, romská koordinátorka (MHMP), Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., ředitel Domu 

národnostních menšin o.p.s. a Mgr. Radek Novák, ekonom Domu národnostních menšin o.p.s., 
RNDr. Milan Pospíšil, tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny, PhDr. Andrej Sulitka, CSc. 
(stálý host) a dále viz prezenční listina    

Jednání řídil: PhDr. Lukáš Kaucký, předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP      
 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

3. Volba ověřovatele zápisu ze 17. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

4. Příprava grantového řízení na rok 2019 

5. Informace k přípravě materiálu Strategie romské integrace hl. m. Prahy 

6. Příprava obsahové části webových stránek hl. m. Prahy k oblasti národnostních menšin 

7. Ukrajinská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace členky výboru za ukrajinskou 
národnostní menšinu  

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

9. Různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

 1. Úvod 

 Předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen "výbor") PhDr. Lukáš Kaucký přivítal všechny 
přítomné a konstatoval, že výbor není v čase svého zahájení schopný usnášení (7 přítomných členů z 19).  
Zahájil v  16.10 hodin jednání s tím, že budou přítomní členové seznámeni s informativními záležitostmi, o 
nichž není zapotřebí hlasovat.  

V rámci programu jednání tedy byly zatím na základě výše uvedeného projednány jednotlivé body programu 
následovně: 

 a) Příprava grantového řízení na rok 2019 
  Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Mgr. Hajná informovala přítomné o předloženém návrhu podmínek jednoletého grantového řízení pro 
oblast národnostních menšin pro rok 2019 a dále víceletého grantového řízení 2019-2022. Z hlediska 
obsahového zaměření programů grantového řízení pro oblast národnostních menšin (tj. jednoleté a dále 
víceleté granty) nebyla navržena žádná změna, ale upozornila na úpravu ve formálních požadavcích, které 
více upřesňují hodnotící kritéria pro stanovení podpory (str. 12), dále je upřesněna kapacita elektronických 
příloh (str. 10 poznámka pod čarou), více jsou rozpracovány položky, jež nelze hradit z grantů (str. 12) a na 
konci podmínek je stručné shrnutí postupu pro podání žádosti. Vše by mělo napomoci v lepší orientaci 
žadatelů při zpracování žádosti o grant. Současně upozornila, že budou zapracovány připomínky, které 
doporučí odbor legislativní a právní MHMP, a to i takové, které zohledňují nařízení GDPR. 
Víceleté financování bylo aktualizováno z hlediska termínů a jinak zůstalo zachováno ve stejné formulaci. 
Všichni členové výboru obdrželi návrh podmínek na další rok v elektronické podobě v předstihu 
v podkladech na jednání a měli tedy možnost zaslat své připomínky.  
Dr. Kalajdžievová vznesla dotaz, zda je možné zahrnout do povinného spolufinancování projektu i práci 
dobrovolníků.  
Mgr. Hajná uvedla, že je to možné, ale je nutné zajistit (předložit) potřebné doklady, které upřesní po 
projednání s odborem kontrolních činností MHMP. Samozřejmě bude tato varianta upravena tak, aby 
nedocházelo k jejímu zneužívání – např. úpravou využití této formy spolufinancování do určité výše (např. 
10 % z nákladů).    
 

  b) „Informace k přípravě materiálu Strategie romské integrace hl. m. Prahy“ 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 
B. Filová seznámila přítomné s postupem zpracování materiálu Strategie romské integrace HMP s tím, že 
aktuálně již probíhá finalizace dokumentu, kdy budou zapracovány připomínky ze strany příslušných odborů 
MHMP, aby na zářijovém jednání mohl být materiál předložen výboru s tím, že bude v dostatečném 
předstihu členům zaslán. 
Pan Š. Kavur (veřejnost) vznesl dotaz, kdy materiál připomínkovaly NNO. 
B. Filová připomenula workshop, který byl zaměřen na přípravu koncepčního materiálu, kde byli zástupci 
NNO. 
Mgr. Hajná upřesnila, že při zahájení zpracování materiálu byly NNO přizvány na workshop, aby se mohly 
podílet na strategii. Následně byl materiál zpracováván a byl zejména zapojen Poradní sbor pro záležitosti 
romské menšiny HMP. Nyní jsou zapracovávány podklady a připomínky z odborů MHMP a následně ho 
obdrží členové Výboru pro národnostní menšiny HMP, kde má romská národnostní menšina člena z řad 
odborníků a současně zástupce za organizace, který by měl již zajistit připomínky ze strany romských 
spolků. 
Pan Š. Tišer vznesl dotaz, kdy bude materiál zaslán a bylo mu upřesněno, že na konci měsíce srpna. 
Předseda výboru připomenul, že je materiál připomínkován a on sám jej také ještě nedostal k prostudování 
a čeká až na kompletně hotový dokument, který bude k dispozici pro možnost vyjádření na zářijové jednání 
výboru a zástupci národnostních menšin jej budou moci připomínkovat. 
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Pan J. Holý (veřejnost, organizace Pro a Sportovní asociace národnostních menšin z.s.) vznesl výtku směrem 
k romské koordinátorce, že nekomunikuje s romskými organizacemi a neobdržel odpověď na dopis. 
B. Filová s tímto nesouhlasila a uvedla, že neobdržela žádný dopis v uvedené záležitosti a ani 
nezaznamenala žádnou snahu o komunikaci. 
Předseda výboru nabídl možnost samostatného jednání, které bude věnováno tomuto tématu, a to 
s ohledem na ostatní členy výboru a průběh jednání. 
V průběhu výše uvedených bodů v čase 16:10 – 16:20 přišly na jednání další členky výboru (příchod paní I. 
Novákové, Dr. Rychlíkové, Mgr. Kalajdžievové, Ph.D a Ing. Chochrunové) a tím se zvýšil počet na 11 členů a 
výbor byl schopen usnášení. 
Předseda výboru tedy přistoupil k plánovanému programu jednání včetně schvalovacích procedur - tj. dle 
programu – hlasování o programu jednání, zápise z předchozího jednání a dalších bodech, jak byly 
stanoveny v programu: 

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Usnesení č. U-VN-0055 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   schva lu je  
1.  program 17. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

pro:11 proti:0 zdržel:0 
2.  zápis z 16. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

pro:11 proti:0 zdržel:0 

3. Volba ověřovatele zápisu ze 17. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Usnesení č. U-VN-0056 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   schva lu je  
ověřovatelem zápisu ze 17. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP PhDr. Magdalénu  
Rychlíkovou 
pro:11 proti:0 zdržel:0 

4. Příprava grantového řízení na rok 2019 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Viz úvodní část, kdy Mgr. Hajná informovala o přípravě grantového řízení pro oblast národnostních menšin - r. 
2019 a víceleté granty 2019-2022. Na základě přednesené informace bylo přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VN-0057 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   bere na vědomí  
informace k přípravám grantového řízení pro oblast národnostních menšin pro rok 2019 a aktuální  
návrh podmínek grantového řízení pro uvedenou oblast (jednoletých a víceletých) 
pro:11 proti:0 zdržel:0 
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I I .   doporučuje  
předložený návrh podmínek grantového řízení pro oblast národnostních menšin (jednoleté a víceleté)  
předložit Radě HMP  
pro:11 proti:0 zdržel:0 

5. Informace k přípravě materiálu Strategie romské integrace hl. m. Prahy 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Viz úvodní část, kdy B. Filová podala k bodu informace a na základě této přednesené informace bylo  
přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VN-0058 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   bere na vědomí  
aktuální informace romské koordinátorky k přípravě materiálu Strategie romské integrace hl. m.  
Prahy 
pro:11 proti:0 zdržel:0 

6. Příprava obsahové části webových stránek hl. m. Prahy k oblasti národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Novák informoval o přípravě obsahové stránky webové prezentace HMP k oblasti národnostních 
menšin – konkrétně o struktuře a obsahu jednotlivých záložek s tím, že členové výboru obdrželi v rámci 
podkladů aktuální návrh. Základ tvoří informace, které jsou uvedeny ve schválené Koncepci politiky HMP ve 
vztahu k národnostním menšinám, ale jsou samozřejmě potřebné aktualizace. Odkazy s kontakty nejsou 
uvedeny záměrně s ohledem na nařízení GDPR. Dalším zdrojem pro zpracování byla publikace Průvodce 
právy příslušníků národnostních menšin v ČR (vydaná Úřadem vlády ČR – Sekretariátem Rady vlády pro 
národnostní menšiny). Závěrem byli členové výboru požádáni, zda mohou zaslat do 30.6.2018 (včetně) své 
připomínky, návrhy na doplnění – úpravy k předloženým podkladům vztahujícím se k obsahu a struktuře 
připravovaných webových stránek, a to na e-mail: jana.hajna@praha.eu. 
 

Usnesení č. U-VN-0059 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   bere na vědomí  
informace k přípravám obsahové části webových stránek hl. m. Prahy k oblasti národnostních menšin 
pro:11 proti:0 zdržel:0 
 

7. Ukrajinská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace členky výboru za ukrajinskou národnostní 
menšinu  

Předkladatel: Mgr. Olga Mandová, členka Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Olga Mandová přednesla informace o ukrajinské národnostní menšině na území ČR, zejména pak 
v rámci Prahy – historie a současnost, významné osobnosti, spolková činnost, kulturní aktivity. 

 

mailto:jana.hajna@praha.eu
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Usnesení č. U-VN-0060 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   bere na vědomí  
informace o ukrajinské národnostní menšině na území hl. m. Prahy prezentované členkou výboru za  
ukrajinskou národnostní menšinu - Mgr. Olgou Mandovou 
pro:10 proti:0 zdržel:0 
 

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

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Štědroň, Ph.D. informoval o plánovaných akcích, do kterých je DNM o.p.s. aktivně zapojen. Jedná se 
zejména o Muzejní noc – sobota 9.6. od 17h.  Mgr. Mandová upřesnila programové a organizační 
informace k akci. 
Kaleidoskop na Praze 4 – rovněž sobota 9.6. a DNM o.p.s. je rovněž zapojen do akce Zažít město jinak, která 
se koná 15.9. 
Dr. Sulitka uvedl, že Národopisné muzeum Národního muzea také u Letohrádku Kinských realizuje 
programy zaměřené na prezentaci folkloru (např. i v rámci Muzejní noci). 

Usnesení č. U-VN-0061 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   bere na vědomí  
aktuální informace k aktivitám Domu národnostních menšin o.p.s 
pro:11 proti:0 zdržel:0 

 
Předseda výboru poděkoval přítomným, popřál příjemné období letních prázdnin, kdy výbor nebude mít 
své jednání. Informoval, že následující jednání je naplánováno na 17.9.2018 a bude se konat v prostorách 
DNM o.p.s. 
Jednání bylo ukončeno v 17:05 hodin. 
 

 

 
 

 
 
 
 

PhDr. Lukáš Kaucký 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 

 

 
 
 
Ověřil: PhDr. Magdaléna Rychlíková, členka Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   
Zapsal: Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   


