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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP   

ZÁPIS ze 7. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 5. 9. 2016 od 16:00 hod. 

zasedací místnost Saparia, a.s., AREÁL SAPA, Libušská 319/126, Praha - Libuš 
     

Přítomni: PhDr. Lukáš Kaucký, Mgr. Petr Štěpánek, CSc., Mgr. Ph.D. Natalie Kalajdžievová, PhDr. Petr Balla, Irena Nováková, 
Michal Chrzastowski, Ing. Igor Zolotarev, CSc., PhDr. Magdaléna Rychlíková, Mgr. Ing. Borislav Rudić, Mgr. Olga 
Mandová, Ing. Nguyen Viet Cuong, Mgr. František Bányai, Mgr. Jana Hajná  

Omluveni: MUDr. Andrej Pekar, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP, Ing. Vladislava Hujová, Jaroslav Štěpánek, MBA, 
Ing. Alexandra Chochrunová, Bc. Štěpán Kavur, Štefan Tišer, Michal Lašo  

Hosté: radní hl. m. Prahy Jan Wolf, starosta MČ Praha – Libuš Mgr. Jiří Koubek, Ing. Milena Kuchařová, asistentka předsedy 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP, Ing. Pavol Škrak, asistent předsedy Výboru pro národnostní menšiny ZHMP, 
Mgr. David Beňák, zástupce náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády, Mgr. Zdeněk Doubravský, 
Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, RNDr. Milan Pospíšil, tajemník Rady vlády pro národnostní 
menšiny, Bc. Radek Juriš, předseda Správní rady DNM, Mgr. Jakub Štědroň, ředitel DNM , Doc. PhDr. Jaromír Slušný, 
CSc., předseda Programové rady DNM, , PhDr. Andrej Sulitka, CSc., člen Programové rady DNM,  
Hosté z řad veřejnosti 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 7. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

4. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015 

5. Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2015 

6. Vietnamská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace člena výboru za vietnamskou národnostní menšinu 

7. 16. Setkání národnostních menšin 

8. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen Výboru) přivítal na jednání radního hl. m. Prahy Jana Wolfa, starostu 
MČ Praha - Libuš Mgr. Jiřího Koubka, dále přítomné členy Výboru a současně i hosty.  
Konstatoval, že Výbor je v počtu 12 přítomných členů schopen usnášení. 
Poděkoval zástupcům vietnamské národnostní menšiny za poskytnutí prostor na jednání Výboru formou výjezdního zasedání v 
Areálu Sapa. 

2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda Výboru vznesl dotaz, zda má některý z členů návrh na změnu programu jednání. 
Ing. Zolotarev, CSc. vznesl návrh k zařazení samostatného bodu jednání k tématu Programové rady Domu národnostních menšin 
o.p.s. (dále jen PR DNM) a předal předsedovi Výboru písemnost - Žádost o revokaci rozhodnutí Správní rady DNM k jmenování 
nové PR DNM. 
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Předseda Výboru navrhl, aby byl bod zařazen v rámci bodu č. 8 Různé a případně rozveden na dalším jednání Výboru. Důvodem 
je, že se s obsahem žádosti musí seznámit a stejně tak členové Výboru.  
Ing. Zolotarev s návrhem souhlasil. 
Ing. Zolotarev, CSc. současně požádal o doplnění zápisu z minulého jednání Výboru, konkrétně u bodu č. 10 (DNM - aktuální 
informace), kdy je na str. 7, poslední odstavec, informace prezentovaná Mgr. R. Novákem (DNM) k níž se Ing. Zolotarev vyjádřiv, 
že je nepravdivá (lživá). 
Mgr. Hajná přislíbila, že si ověří zvukový záznam a reakci Ing. Zolotareva, CSc. na vyjádření Mgr. R. Nováka doplní do zápisu. 
Současně uvedla, že se vždy snažila o podrobné zápisy, a to na základě předchozích zkušeností v rámci činnosti komisí RHMP pro 
oblast národnostních menšin. Aktuálně by se však přikláněla, aby zápisy byly stručnější, pokud budou členové Výboru pro, jelikož 
nyní vidí tuto možnost jako vhodnější. 
Dr. Pospíšil (Rada vlády pro národnostní menšiny) uvedl jako příklad způsob vedení záznamu z jednání Rady vlády pro národnostní 
menšiny, kdy existuje stručnější zápis a zároveň je veřejně dostupný zvukový záznam. 
Předseda i členové Výboru souhlasili se způsobem stručnějšího vedení zápisu. 

Usnesení č. U-VN-0028 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
1. program 7. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. zápis ze 6. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP s tím, že na základě ověření zvukového záznamu  
bude doplněn zápis v bodě č. 10 (DNM - aktuální informace) o reakci Ing. Zolotareva, CSc. na slova Mgr. Nováka  
(DNM) 

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Volba ověřovatele zápisu ze 7. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda Výboru navrhl, aby ověřovatelem zápisu ze 7. jednání Výboru byla PhDr. Magdaléna Rychlíková. 

Usnesení č. U-VN-0028 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatelem zápisu ze 7. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP PhDr. Magdalénu Rychlíkovou 

pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1 (Dr. Rychlíková), mimo místnost: 0 

4. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Dr. Pospíšil informoval o způsobu zpracování Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice, které je každoročním 
úkolem. Seznámil se strukturou materiálu a průběhem zpracování materiálu. 
Uvedl, že se jedná o zprávu, která je postupována i na úroveň mezinárodní - na Radu Evropy.  Současně zdůraznil, že zástupci 
národnostních menšin v Radě vlády pro národnostní menšiny jsou ti, kteří jsou osloveni za jednotlivé národnostní menšiny k 
dodání podkladů.  
Ing. Zolotarev, CSc. reagoval, že situace zástupců národnostních menšin není jednoduchá, jelikož musí respektovat široké 
názorové spektrum a současně by neměli být pouze "pošťáky", kteří jen předají informace, které jim dodají jednotlivé organizace. 
Člen Rady vlády pro národnostní menšiny by měl, dle jeho názoru, rovněž situaci zhodnotit a vyjádřit se k ní. 
Doc. PhDr. Jaromír Slušný, CSc. (předseda PR DNM) uvedl, že tam, kde je větší organizace, je těžší dodržet termín, který je blízký 
uzávěrce. 
Dr. Pospíšil uvedl, že 6.1.2016 byla odeslána žádost o zpracování a zaslání podkladů na zástupce za národnostní menšiny. Jde tedy 
také o to, kdy zástupce postoupí žádost spolkům. 
Předseda Výboru poděkoval Dr. Pospíšilovi za prezentaci. 

Usnesení č. U-VN-0029 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2015 

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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5. Zpráva o stavu romské menšiny za rok 2015 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Mgr. Doubravský informoval  o průběhu zpracování Zprávy o stavu romské menšiny za rok 2015. Rovněž se jedná o dokument, 
který je každoročně zpracováván s cílem zachytit vývoj v dané oblasti. Podklady jsou zajišťovány na různých resortech (kraje, 
ministerstva) a zároveň i od NNO. Zmínil se o některých zajímavostech, které se objevily ve zprávě - např. počty romských 
zástupců zvolených do politických funkcí na základě voleb, dále zastoupení ve výborech apod. 
Mgr. Beňák doplnil informace k uvedené zprávě i k zajímavostem, které vyplynuly ze zprávy k zastoupení Romů ve výborech a 
volených funkcích. 
M. Chrzastowski a Mgr. Štědroň upřesnili, jaký je stav v rámci Výboru pro národnostní menšiny ZHMP - 1 zástupce romské 
menšiny, 1  člen jako externí odborník, rovněž Rom, což vedlo ke krátké diskuzi k tématu zastoupení romské národnostní menšiny 
ve výboru.  
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. za MČ Praha 4 uvedl, že považuje spolupráci s Radou vlády za velmi dobrou. Na jedné straně je kulturně-
společenské postavení romské národnostní menšiny, které se určitě na území HMP zlepšuje, ale jinou situací je oblast školství, 
která potřebuje zlepšení. Zde vidí, že jsou důležitá zejména opatření ze strany vlády.  
Mgr. Doubravský doplnil o informaci k problematice výuky romštiny (výuka pouze na 3 školách v celé ČR, z toho 2 VŠ). 
Mgr. Štědroně (DNM) vzhledem k tématu inkluze a připravenosti škol zajímalo, kolika romských dětí se toto týkalo. 
Mgr. Beňák uvedl, že tuto informaci nemají k dispozici, jelikož vznik § 16 školského zákona činí nepřehledným počet romských 
dětí ve školském systému. Každodenní rovina je zcela jiná (romské děti na MŠ a ZŠ), vytváří podmínky pro vnitřní segregaci. 
Teprve čas ukáže přesný dopad. Ocenil HMP, že vynakládá vlastní finanční prostředky (rozpočet HMP) na oblast národnostních 
menšin, stejně tak si pozornost zaslouží i integrace cizinců. Tato investice se pro dobré vzájemné soužití obyvatel vyplatí.  
Mgr. Doubravský zmínil data dostupná ze šetření České školní inspekce z podzimu r. 2015. 

Usnesení č. U-VN-0030 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace ke Zprávě o stavu romské menšiny za rok 2015 

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Vietnamská národnostní menšina na území hl. m. Prahy - prezentace člena výboru za vietnamskou národnostní menšinu 

Předkladatel: Ing. Nguyen Viet Cuong, člen Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Ing. Nguyen Viet Cuong přednesl prezentaci o historii a životě vietnamské národnostní menšiny na území ČR - zejména pak v 
Praze. Dále ve spolupráci s Luborem Phamem (Svaz Vietnamských studentů a mládeže v ČR) informoval o spolkové činnosti a 
aktivitách vietnamské menšiny na území HMP (viz příloha zápisu). 
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. vzpomenul, že dle zpráv z matriky pomohla velmi zásadně úprava zákona o občanství v navýšení zájmu 
Vietnamců i o české občanství (dvojí občanství).  
M. Chrzastowski se zajímal o zastoupení Vietnamců v Praze z jižní části Vietnamu. 
Spolky v rámci ČR nedělají rozdíl a sdružují všechny Vietnamce. 
Předseda Výboru poděkoval za prezentaci. 

Usnesení č. U-VN-0031 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informace o vietnamské národnostní menšině na území hl. m. Prahy prezentované členem výboru za  
vietnamskou národnostní menšinu - Ing. Nguyen Viet Cuong 

pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

7. 16. Setkání národnostních menšin 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda Výboru požádal Mgr. Štědroně (DNM) o předání informací k přípravám 16. Setkání národnostních menšin (10.11.2016). 
Mgr. Štědroň zrekapituloval přípravy: 
24.8.2016 se uskutečnila pracovní porada, o níž byli informováni členové Výboru, členové končící PR DNM i nové. Zohledněny byly 
i připomínky zaslané elektronicky. Pracovní verzi programu všichni členové obdrželi v podkladech, téma konference na základě 
předchozích jednání  "Děti a mládež národnostních menšin", informoval o rozdělení do jednotlivých bloků (viz program). V 
letošním roce budou jako doprovodný program realizovány 2 výstavy - výstava dětských prací ve spolupráci s časopisem Kamarádi 
(Nová radnice - MHMP) a v prostorách Clam-Gallasova paláce výstava o historii vzdělávání Romů díky spolupráci s Národním 
pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského. 
Dále bude přenesena práce na programu akce v rámci činnosti PR DNM, jak bylo zavedeno v předchozích letech. Program je 
otevřený a je možné se do něj zapojit a přihlásit se. 
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Ing. Silvia Jelinková Krsteva požádala, zda by mohla být do návrhu programu doplněna bulharská škola v rámci I. bloku, jak bylo 
projednáno na pracovní skupině. 

Usnesení č. U-VN-0032 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
aktuální informace k přípravám 16. Setkání národnostních menšin (konference a kulturně-společenský večer) 

pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

8. Různé 

Ing. Zolotarev, CSc. vznesl podnět k tématu PR DNM (stručně přítomné seznámil s obsahem), který předal předsedovi Výboru v 
tištěné podobě - Žádost o revokaci rozhodnutí Správní rady DNM k jmenování nové PR DNM (viz příloha zápisu). 
Předseda Výboru navrhl, aby byl bod zařazen na další jednání Výboru. Důvodem je, že se s obsahem žádosti musí dostatečně 
seznámit a stejně tak členové Výboru. Ing. Zolotarev, CS. souhlasil s možností zařadit bod k projednání na 8. jednání Výboru. 
Ing. Silvie Jelinková Krsteva vznesla dotaz na fungování PR DNM, jaký má dopad vzhledem k podanému podnětu. 
Předseda Výboru upřesnil, že podaná žádost nezpochybňuju mandát PR DNM. PR DNM je důležitá pro práci národnostních 
menšin, ale stále je poradním orgánem, není tedy nic narušeno pro zajištění činnosti. 
Bc. Juriš (předseda SR DNM) požádal rovněž o předání žádosti v tištěné podobě. 
 
Mgr. Štědroň pozval přítomné na akci Zažít Michli jinak dne 17.9.2016, kde se bude DNM prezentovat. 
Mgr. Ph.D. Kalajdžieva pozvala přítomné na akci Festival pěveckých sborů národnostních menšin - 1.10.2016 od 14h v DDM 
Slezská 21, Praha 2, 
Ing. Silvie  Jelinková Krsteva pozvala za Bulharskou pravoslavnou obec v ČR na Festivalové dny „Víra, Naděje, Láska a Moudrost - 
všechno to, co nás sbližuje", které budou probíhat 17.09 - 7.10. 2016 v Praze. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PhDr. Lukáš Kaucký 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 
 
 
 


