
ZÁPIS Z PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Kanceláře národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s. od 1.7.2021 

 

Dne 18.03.2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na využití a zajištění činnosti kanceláří jednotlivých 

národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s. - „Kanceláře národnostních menšin 

v Domě národnostních menšin o.p.s. od 1.7.2021“. Toto výběrové řízení bylo vyhlášeno v souladu s čl. 

XI.1. Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám pro období 2021-2025, 

schválené Zastupitelstvem HMP, č. usnesení 23/35 ze dne 22. 1. 2021 (dále jen: Koncepce). 

Dokumentace k tomuto výběrovému řízení byla zveřejněna na internetových stránkách www.dnm-

praha.eu a www.prahanarodnostni.eu, zároveň byli informováni zástupci národnostních menšin, kteří 

jsou členy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva HMP, a to prostřednictvím svých 

kontaktních mailových adres. 

Dokumenty zveřejněné k výběrovému řízení: 

- Časový harmonogram a podrobné informace k výběrovému řízení na kanceláře v Domě 

národnostních menšin 

- Osnova Záměru činnosti v Domě národnostních menšin (ve formátu .pdf) 

- Osnova Záměru činnosti v Domě národnostních menšin (ve formátu .doc) 

 

Uzávěrka podání byla do 30.04.2021 včetně, podání bylo možné učinit prostřednictvím kontaktního 

mailu nebo v tištěné formě v zalepené obálce.  

Bylo doručeno celkem 5 podání v tištěné formě/zalepené obálce a 23 podání prostřednictvím 

kontaktní mailové adresy.  

Otevření obálek a kontrola jejich obsahu proběhla dne 05.05.2021 ve 13:00 za přítomnosti pracovníka 

odd. národnostních menšin a integrace cizinců MHMP Ing. Michala Panochy a zástupce ředitele Domu 

národnostních menšin, o. p. s. (dále jen DNM), Mgr. Radka Nováka. 

Během protokolárního otevírání těchto obálek bylo zjištěno, že ve třech případech se jedná o doplnění 

elektronického podání o přílohu v listinné podobě nebo o stejnopis elektronického podání. 

Přijetí každého elektronického podání bylo potvrzeno odpovědí na původní mail. Ke každému 

takovému podání byla vytvořena složka pro uložení souborů podání podle doručeného pořadí.  

Na základě kontroly dokumentace bylo zjištěno, že celkem bylo učiněno 25 podání, jejichž podrobný 

popis je zaznamenán v tabulce „Podání dokumentů podle pořadí“, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

24 z těchto 25 podání bylo učiněno včas a v řádném termínu do 30.04.2021 24:00 (včetně), 1 podání 

bylo po tomto termínu. 

Přehled podání po národnostních menšinách: 

 Běloruská: 1 – Osvětový spolek Skaryna, o. s. 

 Bulharská: 6 – Spolek Zaedno; Bulharská kulturně osvětová organizace sv. Cyrila a Metoděje 

v Praze, z. s.; Asociace bulharských spolků v ČR, z.s.; VAZRAŽDANE; o.s. Bulharská pravoslavná 

obec v České republice; Křesťanské sdružení Bulharů v České republice „Svatého Nikolaje 

Mirlikijského Divotvůrce“, z. s. – doručeno po termínu 

http://www.dnm-praha.eu/
http://www.dnm-praha.eu/


 Chorvatská: 1 – Česko-chorvatská společnost, z. s. 

 Maďarská: 1 – Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Cséh- és Morvaországi Magyarok 

Szövetsége, z. s., pobočný spolek Praha (ve zkratce Svaz Maďarů – CSMMSZ, z. s., p. s. Praha) 

 Německá: 2 – Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR; Shromáždění německých spolků 

v České republice, z. s. 

 Polská: 1 – Klub Polski v Praze, z. s. 

 Romská: 2 – Buči, z.s.; RomPraha, z. s. 

 Rusínská: 1 – Společnost přátel Podkarpatské Rusi, z.s. 

 Ruská: 2 – Ruská tradice, z.s.; ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS, z.s. 

 Řecká: 1 – Řecká obec Praha, z.s. 

 Slovenská: 1 – Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, z.s. 

 Srbská: 3 – Srbský kulturní spolek Radost; Srbské kulturní centrum, z.s.; Srbské sdružení sv. 

Sáva, z.s. 

 Ukrajinská: 2 – Ukrajinská iniciativa v České republice, z.s.; Sdružení Ukrajinců a příznivců 

Ukrajiny, z.s. 

 Vietnamská: 1 – Viet Up, z. s. 

Bodové hodnocení (dle stanovených kritérií): 

V souladu s Koncepcí požadovaná dokumentace obsahuje záměr a dotazník. Dotazník je zaměřen na 

dosavadní činnost spolku a je ohodnocen body dle kritérií hodnocení žadatele (viz Koncepce). Záměr 

činnosti v DNM (budoucí aktivity a cíle) je zapotřebí posoudit individuálně výběrovou komisí (dále jen 

„komise“).  

Bodové hodnocení dotazníku pro jednání komise bylo stanoveno takto:  

 Osvětový spolek Skaryna, o. s. - 9 

 Spolek Zaedno - 15 

 Bulharská kulturně osvětová organizace sv. Cyrila a Metoděje v Praze, z. s. - 10 

 Asociace bulharských spolků v ČR, z.s - 12 

 VAZRAŽDANE - 14 

 o.s. Bulharská pravoslavná obec v České republice - 11 

 Křesťanské sdružení Bulharů v České republice „Svatého Nikolaje Mirlikijského Divotvůrce“, 

z.s. (doručeno po termínu) - 6 

 Česko-chorvatská společnost, z. s. - 11 

 Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Cséh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s., 

pobočný spolek Praha (ve zkratce Svaz Maďarů – CSMMSZ, z. s., p. o. Praha) - 13 

 Spolek Němců a přátel německé kultury v ČR - 12 

 Shromáždění německých spolků v České republice, z. s. - 13 

 Klub Polski v Praze, z. s. - 12 

 Buči, z.s. - 11 

 RomPraha, z.s. - 11 

 Společnost přátel Podkarpatské Rusi, z.s. - 13 

 Ruská tradice, z.s. - 14 

 ČESKO-RUSKÉ DIVADLO KS z.s. - 10 

 Řecká obec Praha, z.s. - 12 

 Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, z.s. - 14 

 Srbský kulturní spolek Radost – 9  



 Srbské kulturní centrum, z.s. – 0 (dotazník nebyl předložen) 

 Srbské sdružení sv. Sáva, z.s. – 0 (dotazník nebyl předložen) 

 Ukrajinská iniciativa v České republice, z.s. - 15 

 Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, z.s. - 12 

 Viet Up, z.s. – 9 

Pro hodnocení byla akceptována jiná úprava informací, než je formulář dotazníku, pokud došlo v textu 

k zachování jednotlivých rubrik a úplnosti informací. Odlišná grafická úprava neměla na hodnocení vliv. 

V některých případech došlo k přehodnocení odpovědí v případě, že při jejich prověřování nedošlo 

k uspokojivé shodě. Ve dvou případech nebyl dotazník předložen a ani jinde v materiálech nebyly 

požadované informace v komplexní podobě k dispozici, proto je v těchto případech navrženo 

hodnocení 0. 

První jednání komise 

První jednání komise bylo svoláno pozvánkou na pátek 14.05.2021 od 09:00 hod. v DNM. Všem členům 

komise byla odeslána pozvánka dne 03.05.2021 prostřednictvím e-mailu.  

Podklady k jednání komise byly odeslány všem členům komise prostřednictvím e-mailu dne 

06.05.2021. 

Těmito podklady jsou: 

- Zápis z dosavadního průběhu 

- Přehled Podání dokumentů podle pořadí 

- Složky jednotlivých podání s podanými dokumenty – ve formátu *.zip 

Komise se sešla na svém prvním jednání v pátek 14.05.2021 v 09:00 hod., přítomni byli následující 

členové: Jiří Knitl (předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP), Jakob Hurrle (předseda grantové 

komise), Renata Weinerová (předsedkyně správní rady), Michal Panocha (člen dozorčí rady zastupující 

předsedu dozorčí rady na základě schválení dozorčí radou při jejím jednání 7.5.2021), Jana Hajná 

(vedoucí odd. národnostních menšin a cizinců MHMP), Jakub Štědroň (ředitel DNM). Martin Kocanda 

(vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro 

národnostní menšiny - Úřad Vlády ČR) se ze zdravotních důvodů z jednání omluvil. Dále byl přítomen 

Radek Novák (pověřený administrátor výběrového řízení). 

Jednání zahájil Radek Novák, který seznámil členy komise s dosavadním průběhem výběrového řízení 

a informoval o procesu přijetí jednotlivých podání, otevírání obálek a stanovení bodového hodnocení. 

Komise projednala stanovisko k podání, které bylo podáno po stanoveném termínu, a jednomyslně se 

usnesla, že podání, které bylo doručeno krátce po termínu, bude i přesto dále připuštěno a 

projednáváno. 

Komise dále projednávala konkrétní předložené záměry a usnesla se, že bude potřebné v některých 

případech vyžádat upřesňující informace týkajících se těchto záměrů s ohledem na skutečnost, že 

záměr činnosti bude tvořit přílohu podnájemní smlouvy u úspěšných uchazečů. V případě srbské 

menšiny, kde dvě podání zcela nevyhovují podmínkám stanoveným v podkladech k výběrovému řízení, 

nebude od těchto organizací vyžadováno jejich doplnění. V případě podání za romskou menšinu 

komise konstatovala, že budou vyzvány obě organizace k upřesnění záměrů s důrazem na kulturně-

vzdělávací charakter DNM, za nímž je zřízen. 

Dále byly projednávány případné možnosti uzavření dvou samostatných podnájemních smluv v rámci 

jedné národnostní menšiny jako případná varianta řešení v některých případech. Radek Novák 



odpověděl, že to dosud nebylo pravidlem, ale při správné formulaci smluvních podmínek (např. věcné 

břemeno průchodu přes jednu kancelář) se nabízí i tato možnost dvou podnájemních smluv v rámci 

jedné národnostní menšiny v případech, kdy takové řešení bude vhodnější. Tato varianta by ale nebyla 

v souladu s Koncepcí.  

Členové komise se shodli na termínu pro druhé jednání, kterým je pátek 4. června 2021. 

Jednání bylo ukončeno v 11:00 hod. 

 

Doplnění některých podání 

Na základě prvního jednání komise byly písemně vyzvány některé organizace k doplnění svých záměrů 

činnosti s termínem do 27.05.2021. 

Jedná se o následující organizace národnostních menšin: 

- Běloruská: Osvětový spolek Skaryna, o. s. 

- Řecká: Řecká obec Praha, z. s. 

- Srbská: Srbský kulturní spolek Radost 

- Vietnamská: Viet Up, z. s. 

K doplnění záměrů činnosti se zvláštním zřetelem na povahu DNM jako kulturně-vzdělávací a osvětové 

instituce byly vyzvány následující organizace za romskou národnostní menšinu: 

- Buči, z. s. 

- RomPraha, z. s. 

Všechny tyto doplňky podání byly učiněny v žádaném termínu. 

Druhé jednání komise 

Termín druhého jednání komise byl odsouhlasen všemi členy komise a pozvánka k jednání byla 

odeslána všem členům komise mailem dne 20.05.2021. 

Dne 31.05.2021 byly členům komise zaslány doplnění jednotlivých podání (dle vyžádání komise), které 

byly doručeny do termínu 27.05.2021 (viz výše). 

Komise se sešla na svém druhém jednání v pátek 04.06.2021 ve 12:00 hod., přítomni byli všichni 

členové, tj. Jiří Knitl (předseda Výboru pro národnostní menšiny ZHMP), Jakob Hurrle (předseda 

grantové komise), Renata Weinerová (předsedkyně správní rady DNM), Ondřej Klípa (předseda dozorčí 

rady DNM), Martin Kocanda (vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a 

sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny - Úřadu Vlády ČR), Jana Hajná (vedoucí odd. 

národnostních menšin a cizinců MHMP), Jakub Štědroň (ředitel DNM). Dále byl přítomen Radek Novák 

(pověřený administrátor výběrového řízení). 

Jednání zahájil Radek Novák, který připomněl členům komise závěry z prvního jednání a následující 

průběh (zvláště doplňování některých podání na základě výzvy komise). 

Komise následně přistoupila k projednávání jednotlivých záměrů a všemi hlasy členů komise se shodla 

na následujícím výběru podnájemců za jednotlivé národnostní menšiny takto: 

 běloruská národnostní menšina: Osvětový spolek Skaryna, o. s. 

 chorvatská národnostní menšina: Česko-chorvatská společnost, z. s. 



 maďarská národnostní menšina: Svaz Maďarů žijících v českých zemích – Cseh- és 

Morvaországi Magyarok Szövetsége, z. s., pobočný spolek Praha (ve zkratce Svaz Maďarů – 

CSMMSZ, z. s., p. o. Praha) 

 polská národnostní menšina: Klub Polski v Praze, z. s. 

 rusínská národnostní menšina: Společnost přátel Podkarpatské Rusi, z. s. 

 řecká národnostní menšina: Řecká obec v Praze, z. s. 

 slovenská národnostní menšina: Dokumentační a muzejní středisko slovenské menšiny v ČR, 

z. s. 

V případě vietnamské národnostní menšiny komise schválila jako podnájemce Viet Up, z. s., za 

podmínky, že bude konkretizován záměr z hlediska kvantifikace druhů činností tak, aby jej bylo možné 

na konci období podnájemní smlouvy jasně vyhodnotit z hlediska naplňování.  

V případě ukrajinské národnostní menšiny komise schválila jako podnájemce spolek Ukrajinská 

iniciativa v České republice, z. s., s tím, že kanceláře ukrajinské národnostní menšiny budou využívat 

společně organizace dle předložených záměrů, které budou přílohou smlouvy. Zároveň budou 

konkretizovány záměry z hlediska kvantifikace druhů činností tak, aby jej bylo možné na konci období 

podnájemní smlouvy jasně vyhodnotit z hlediska naplňování. 

V případě srbské národnostní menšiny komise schválila jako podnájemce Srbský kulturní spolek Radost 

a dále komise konstatovala, že podání dalších spolků za tuto národnostní menšinu (Srbské kulturní 

centrum, z. s., a Srbské sdružení sv. Sáva, z.s.) nevyhovují podmínkám výběrového řízení. 

V případě ruské národnostní menšiny komise schválila jako podnájemce spolek Ruská tradice, z. s., 

z důvodu vyššího bodového hodnocení dotazníku a komplexního zpracování. Komise zároveň 

doporučuje spolupráci se spolkem Česko-ruské divadlo KS, z.s., který svými aktivitami doplňuje činnost 

národnostní menšiny ve vztahu k dětem a mládeži. Kanceláře ruské národnostní menšiny budou 

využívat společně organizace dle předložených záměrů.  

V případě německé národnostní menšiny komise schválila jako podnájemce Spolek Němců a přátel 

německé kultury, s tím, že kanceláře německé národnostní menšiny budou využívat společně 

organizace dle předložených záměrů.  

V případě romské národnostní menšiny komise posoudila oba podané záměry a doporučila uzavření 

trojstranné podnájemní smlouvy, kdy jako podnájemci budou spolek Buči, z. s., a spolek RomPraha, z. 

s., které si dohodnou podmínky společného provozu kanceláří za účasti a spolupráce zástupce romské 

národnostní menšiny ve Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva HMP. Provozní řád kanceláří 

bude tvořit přílohu podnájemní smlouvy. 

V případě bulharské národnostní menšiny komise dospěla po posouzení jednotlivých záměrů k závěru, 

že bude zvolen model trojstranné podnájemní smlouvy, stejně jako v případě Romské národnostní 

menšiny. Byly tak vybrány dva záměry s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením, tedy Spolek 

Zaedno a spolek VAZRAŽDANE, které budou podnájemci a dohodnou si podmínky společného provozu 

kanceláří národnostní menšiny. Provozní řád kanceláří bude tvořit přílohu podnájemní smlouvy. 

Ostatní spolky bulharské národnostní menšiny, které neuspěly v tomto výběrovém řízení, mohou 

využívat pro akce společné prostory za podmínek stanovených pro všechny národnostní menšiny, 

stejně jako sdílenou kancelář č. 105 v přízemí, která je již za tímto účelem využívána. 

Poznámka – v případě romské a bulharské národnostní menšiny bylo komisí doporučeno uzavření 

trojstranné podnájemní smlouvy s ohledem na to, že uspěly organizace, které nepodávaly společný 



záměr, a současně je žádoucí uzavření jedné podnájemní smlouvy za podmínky, že organizace 

národnostní menšiny se společně shodnou na podmínkách provozu kanceláří v DNM. 

Na závěr jednání bylo konstatováno, že výsledky je nutné zveřejnit nejpozději do čtvrtka 10.06.2021, 

stejně jako informovat o výsledku všechny organizace, které se účastnily výběrového řízení, včetně 

zamítavých stanovisek. 

Jednání komise bylo ukončeno 04.06.2021 ve 13:30 hod. 

Zapsal: Radek Novák 

Příloha zápisu: Podání dokumentů podle pořadí 

Zápis schválili: 

- Jiří Knitl 

- Jakob Hurrle 

- Renata Weinerová 

- Ondřej Klípa 

- Martin Kocanda 

- Jana Hajná 

- Jakub Štědroň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 – Podání dokumentů podle pořadí  

Pořadí Datum čas způsob Subjekt (označení) NM záměr 
počet 
dok. 

1 30.03.2021 14:25 email Ruská tradice, z. s. ruská ano 1 

2 17.04.2021 21:13 email DOMUS, z. s. slovenská ano 7 

3 21.04.2021 11:29 email UI ČR, z.s. ukrajinská ano 1 

4 21.04.2021 14:00 email Spolek Němců, z. s. německá ano 1 

5 22.04.2021 10:38 email Spolek Zaedno, z. s. bulharská ano 1 

6 22.04.2021 15:08 email Klub Polski v Praze, z. s. polská ano 1 

7 25.04.2021 20:12 email 
Bulharská kulturně osvětová 
organizace… bulharská ano 1 

8 26.04.2021 10:13 email Shromáždění německých spolků německá ano 3 

9 26.04.2021 11:23 email Sdružení Ukrajinců a přátel Ukrajiny ukrajinská ano 1 

10 26.04.2021 21:45 email SKS Radost srbská ano 1 

11 28.04.2021 12:24 poštou Srbské kulturní centrum srbská ne 2 

12 28.04.2021 12:24 poštou Srbské sdružení sv. Sava srbská ne 1 

13 28.04.2021 18:05 email Buči, z. s. romská ano 1 

14 29.04.2021 1:46 email Svaz Maďarů žijících v českých zemích… maďarská ano 7 

15 29.04.2021 9:41 email Asociace bulharských spolků  bulharská ano 4 

16 29.04.2021 12:16 email Řecká obec Praha, z. s. řecká ano 1 

17 29.04.2021 14:22 email ROM Praha, z. s. romská ano 1 

18 30.04.2021 8:31 email SPPR, z. s. rusínská ano 1 

19 30.04.2021 9:44 email Česko-ruské divadlo KS, z.s. ruská ano 2 

20 30.04.2021 13:57 email Vazraždane bulharská ano 1 

21 30.04.2021 17:27 email Bulharská pravoslavná obec bulharská ano 1 

22 30.04.2021 19:34 email Viet Up vietnamská ano 3 

23 30.04.2021 23:49 email Skaryna běloruská ano 3 

24 30.04.2021 23:53 email Česko-chorvatská společnost chorvatská ano 1 

25 01.05.2021 1:00 email Křesťanské sdružení Bulharů… bulharská ano 1 

 


