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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro národnostní menšiny ZHMP   

ZÁPIS z 3. jednání 
Výboru pro národnostní menšiny ZHMP konaného dne 4. 6. 2019 v 16:00 hod. 

Dům národnostních menšin o.p.s. (přízemí – Galerie DNM), Vocelova 602/3, Praha 2 
     

 
Přítomni: Mgr. Jiří Knitl – předseda Výboru pro národnostní menšiny, Mgr. Jiří Koubek, Dis. – místopředseda  
Výboru pro národnostní menšiny, Ing. Inga Petryčka, MBA, Bc. Tomáš Štampach, Martin Arden, Mgr. Natalie  
Kalajdžievová, Ph.D., PhDr. Petr Balla, Irena Nováková, Jan Bárta, Ján Balog, Mgr. Petr Skala, Ing. Igor  
Zolotarev, CSc., Ing. Gordana Rajilić, Mgr. Olga Mandová, Ing. Viet Cuong Nguyen, Mgr. Jana Hajná –  
tajemnice  
Omluveni: PhDr. Magdaléna Rychlíková, p. Michal Lašo, Mgr. František Bányai   
Nepřítomni: MUDr. Tarek Rashed   
Hosté: delegace zástupců Výboru pro národnostní menšiny Moravskoslezského kraje – Ing. Dana Forišková,  
Ph.D. (předsedkyně), Ing. Tan Trinh, Mgr. Pavel Kawulok, Jiří Malášek, Mgr. Jan Branný, Ing. Petr Papřok,  
dále Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., Mgr. Radek Novák, Božena Filová, PhDr. Andrej Sulitka, CSc., RNDr. Milan  
Pospíšil. Dále viz prezenční listina. 
Jednání řídil: Mgr. Jiří Knitl, 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 z 3. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

4. Příprava grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2020 (jednoleté a víceleté) 

5. Vzájemná prezentace činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy a Výboru 
pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 

6. Výměna zkušeností členů Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy a Výboru pro 
národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o aktivitách v oblasti národnostních 
menšin (v rámci HMP a MSK) - prostor pro diskuzi 

7. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

Mgr. Jiří Knitl – předseda Výboru pro národnostní menšiny (dále jen „předseda výboru“) přivítal všechny 
přítomné, zejména pak hosty z Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a 
v 16:10 zahájil 3. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (dále jen „výboru“) tohoto volebního období. 
Výbor byl v počtu 14 členů výboru schopen usnášení (počet uveden v čase zahájení).  
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2. Schválení programu jednání a zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru seznámil přítomné s programem jednání, které je zaměřeno zejména na možnost 
výměny zkušeností s kolegy z Moravskoslezského kraje a následně požádal přítomné, zda mají nějaké 
návrhy ke změně programu. Jelikož tomu tak nebylo, bylo přikročeno k hlasování o navrženém programu 
bez změn. 
 

Usnesení č. U-VN-0012 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   sc hv aluj e  
1.  program 3. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pro: 14, Proti:0 
Program jednání byl schválen dle předloženého návrhu. 
2.  zápis z předchozího jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Pro: 13, Proti:0, Zdržel se: 1 – Ing. Štampach 
Zápis z minulého jednání byl schválen bez změn. 

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

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
Předseda výboru požádal přítomné, aby bylo přistoupeno k hlasování ve věci ověření zápisu ze 3. jednání 
výboru s tím, že navrhl, aby ověřovatelkou zápisu byla Ing. Inga Petryčka, MBA a pan Ján Balog. Nikdo 
neměl jiný návrh a bylo tedy přistoupeno k hlasování. 

Usnesení č. U-VN-0013 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   sc hv aluj e  
ověřovatelem zápisu ze 3. jednání Výboru pro národnostní menšiny ZHMP paní Ing. Ingu Petryčku,  
MBA a pana Jána Baloga 
Pro: 12, Proti:0, Zdržel se: 2 (Ing. Inga Petryčka, MBA a pan Ján Balog) 

4. Příprava grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2020 (jednoleté a víceleté) 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

Předseda výboru uvedl, že členové výboru mají k dispozici návrh podmínek na vyhlášení grantového řízení 
pro oblast národnostních menšin na další období s tím, že na předchozím výboru bylo informováno o 
možnosti zaslat své náměty k zapracování. Poděkoval Dr. Pospíšilovi (stálý host) za podněty, které byly ve 
velké míře využity. Důležitým je plánovaný termín vyhlášení a uzávěrky, který je dříve než pro letošní rok a 
má směřovat ke slíbenému zrychlení procesu schvalování grantové podpory. Dále je směřováno k tomu, 
aby podpora na zajištění provozu Domu národnostních menšin o.p.s. (dále jen „DNM“) byla zajišťována 
stejným způsobem jako je tomu u Integračního centra Praha o.p.s., a to individuální dotací. Aktuálně se 
jedná o 2 projekty na celkový chod DNM a provoz kanceláří jednotlivých národnostních menšin, které by 
byly tedy vyjmuty ze systému  grantového řízení a sjednoceny s uvedenou druhou o.p.s. založenou HMP. 
Ostatní aktivity zajišťující obsahovou náplň DNM by dále spadaly do oblasti grantového řízení. V ostatních 
ohledech vnímá předloženou aktualizovanou podobu podmínek grantového řízení na další období ve 
svých změnách jako „kosmetickou“. Doplnil ještě, že je plánována evaluace grantové podpory pro oblast 
národnostních menšin a integrace cizinců, která by měla zajistit další podněty.  



 

TED 8.2.0.3 Strana 3 
 

16:14 přišel na jednání p. Martin Arden a počet členů výboru se zvýšil na 15. 
Mgr. Hajná doplnila podrobněji informace k návrhům na aktualizaci podmínek grantového řízení – 
zejména zmínila navrženou lhůtu pro podání grantů, a to 16.-30.9.2019 (pokud se podaří záměr předložit 
materiál Radě HMP k projednání na začátku srpna), vzhledem k přesunu oddělení na odbor KUC MHMP, 
byly podmínky upraveny s ohledem na tuto skutečnost, ve specifikaci Programu č. 1 byla na základě 
podnětu výslovně uvedena podpora vzdělávacích programů k tématu národnostních menšin (str. 2, 
písmeno d), byla výslovně uvedena skutečnost, že v odůvodněných případech může být navržena 
grantovou komisí podpora vyšší než 70% rozpočtových nákladů (písmeno D.), rovněž byl výslovně uveden 
v případě specifikace okruhu způsobilých žadatelů  DNM a informace, že v ojedinělých případech může být 
podpora navržena také subjektu se sídlem mimo HMP, pokud je projekt realizován na území HMP, a to 
dlouhodobě (písmeno E.). Hodnotící kritéria byla jasně rozdělena tak, aby bylo patrné, která přísluší 
k hodnocení grantovému pracovišti, a která podléhají odbornému hodnocení (tj. včetně grantové komise).  
Grantová komise podává návrh na základě dostupných podkladů a informací. S ohledem na podmínku u 
ostatních grantových pracovišť, kdy může žadatel na stejný projekt žádat jen na jednom odboru MHMP, 
byla tato podmínka sjednocena i na grantovém řízení pro oblast národnostních menšin, jelikož má stejný 
dopad i v případě neuvedení. Byla výslovně uvedena skutečnost, že v případě neposkytnutí dotace v plné 
výši, může příjemce libovolně krátit položky s tím, že není možné rozšiřovat rozpočet o jiné položky 
(písmeno L.). Projekty budou stále podávány v elektronické podobě a zároveň v tištěné shodně s ostatními 
pracovišti a rovněž s ohledem na to, aby nedošlo k zbytečnému zdržování tištění projektů z elektronické 
verze. Navrženo je však zjednodušení v podobě podání pouze v elektronické podobě v případě vyúčtování 
projektů. 
Upozornila, že samozřejmě budou úpravy materiálu podléhat doporučením odborů MHMP v rámci 
připomínkového řízení (zejména odboru ROZ MHMP a LEG MHMP), ale jedná se o úpravy formálního 
charakteru a nikoliv obsahové stránky zaměření programů a cíle grantových řízení. Co se týká námětů 
grantové komise, tak by již měly být zapracovány, tak nepředpokládá ještě další zásadní změny. 

Následovala diskuze k předloženému návrhu podmínek, a to zejména k termínu podání žádostí, kdy se 
termín jevil některým členům ne příliš vhodný. 

Mgr. Hajná vysvětlila, že k uvedenému termínu je přistoupeno s ohledem na to, aby bylo docíleno 
požadovaného zrychlení v rámci administrace grantového řízení na MHMP (bylo žádáno nejen na výboru, 
ale i ze strany žádajících subjektů) a procesu hodnocení tak, aby v prosinci mohla zasedat grantová komise 
a byl zpracován materiál k předložení Radě HMP, která by ideálně v lednu mohla materiál s návrhy na 
přidělení/nepřidělení grantů projednávat (v materiálu je již nyní jako nejzazší termín uveden konec 
března, což platí i pro rozhodování v ZHMP, ale to je skutečně maximální možný termín – plánovaný je 
lednový). 

Mgr. Knitl rovněž upozornil, že se jedná o směřování ke zrychlení celého procesu, doporučil ponechat 
stanovený termín lhůty podání žádostí a požádal o hlasování k přeloženému návrhu podmínek grantového 
řízení pro oblast národnostních menšin s tím, že budou v rámci kolečka připomínkového řízení 
zapracována a zohledněna doporučení ze strany odboru LEG a ROZ MHMP.  

Usnesení č. U-VN-0014 

Výbor pro národnostní menšiny ZHMP 

I .   bere  na v ědomí  
informace k přípravám grantového řízení pro oblast národnostních menšin pro rok 2020 a aktuální  
návrh podmínek grantového řízení pro uvedenou oblast (jednoleté a víceleté financování) 
Pro: 15, Proti:0 

I I .   sc hv aluj e  
návrh podmínek grantového řízení pro oblast národnostních menšin (jednoleté a víceleté  
financování) předložit k vyjádření Komise Rady HMP pro udělování grantů pro oblast národnostních  
menšin a následně k projednání  
Radě HMP  
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Pro: 15, Proti:0 
 
Předložený návrh podmínek grantového řízení pro oblast národnostních menšin (jednoleté a víceleté 
financování) bude předloženo k vyjádření Komisi Rady HMP pro udělování grantů pro oblast 
národnostních menšin a následně k projednání Radě HMP 

5. a 6. Vzájemná prezentace činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy a Výboru 
pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje + Výměna zkušeností členů Výboru 
pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy a Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje o aktivitách v oblasti národnostních menšin (v rámci HMP a MSK) - prostor 
pro diskuzi 

Předkladatel: předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 
 

Předseda výboru uvedl, že vzhledem k tomu, že hosté z Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva  
Moravskoslezského kraje měli možnost seznámit se s podobou pražského výboru již při dopoledním  
setkání v Rezidenci primátora, tak by spojil bod č. 5 a 6 dohromady, jelikož hosté budou muset z výboru  
odejít dříve, aby stihli vlakový spoj zpět.  Požádal paní předsedkyni Výboru pro národnostní menšiny  
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje o slovo. 
Ing. Dana Forišková, Ph.D., přítomné seznámila s činností Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje a aktivitami kraje ve vztahu k národnostním menšinám, následně informace 
doplnil tajemník výboru  Ing. Papřok (současně informoval o způsobu financování aktivit národnostních  
menšin prostřednictvím grantového řízení) a další členové výboru. 
Následovala diskuze členů obou výborů v rámci níž byly rovněž předány podněty pro možnost propojení  
zástupců některých národnostních menšin s členy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva  
Moravskoslezského kraje, jelikož se členové některých národnostních menšin v rámci pražského výboru  
domnívají, že by kolegové ze spolků jejich národnostní menšiny určitě projevili zájem zapojit se v rámci  
činnosti výboru v Moravskoslezském kraji. 
Při rozloučení s hosty z Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje  
proběhlo oboustranné vyjádření poděkování za možné setkání k výměně zkušeností a vyjádření příslibu  
další spolupráce a pozvání k výměně zkušeností (např. při příležitosti Setkání národnostních menšin na  
podzim v Praze). 
 
7. Různé 

Mgr. Radek Novák poděkoval za spolupráci těm, kteří se podíleli na zajištění expozice na letošním ročníku 
veletrhu Svět knihy. Dále pozval přítomné na akci Muzejní noc, do které je DNM opět zapojen a předal 
slovo Mgr. Olze Mandové, která za Akademii národnostních menšin, z.s. podrobně informovala o 
přípravách kompletního programu ve všech částech objektu.  
Mgr. Olga Mandová dále společně s Ing. Zolotarevem, CSc. upozornila, že by bylo dobré, aby DNM měl 
k dispozici možnost většího zviditelnění formou umístění banneru - vlajky/upoutávky přímo na objektu 
(forma jako je v objektu naproti DNM). Technické možnosti zajištěné budou řešeny v součinnosti vedení 
DNM a MHMP (odd. národnostních menšin a cizinců, dále příslušný odbor MHMP, který zajišťuje povolení 
v uvedené záležitosti). 
Předseda výboru všem přítomným poděkoval za účast na jednání výboru, připomenul, že další jednání se  
bude konat v měsíci září a ukončil jednání. 

Ověřil:  Ing. Inga Petryčka,MBA a Ján Balog   
Zapsal: Mgr. Jana Hajná, tajemník Výboru pro národnostní menšiny ZHMP   

 
 

Mgr. Jiří Knitl 
předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP 

 
 


