
Výběrové řízení: Kanceláře národnostních menšin v Domě národnostních menšin o.p.s. od 1.7.2021 

Časový harmonogram: 

18.3.2021 - Členové Výboru budou informováni prostřednictvím e-mailu o vyhlášení výběrového řízení 

na kanceláře národnostních menšin v DNM. Vyhlášení výběrového řízení bude zveřejněno 

prostřednictvím webových stránek DNM (www.dnm-praha.eu) a HMP k tématu národnostních menšin 

(www.prahanarodnostni.eu). 

 

30.4.2021 – termín pro odevzdání „Záměru činnosti v DNM“ (dále jen „Záměru“) ze strany zástupců 

národnostních menšin, společně s kompletní dokumentací.  

Formy podání (na výběr jedna z níže uvedených variant):  

 elektronicky 

- Záměr s kompletní dokumentací bude podán ve formátu Pdf elektronicky na e-mailovou 

adresu rnovak@dnm-praha.eu, kde bude ze strany Mgr. Radka Nováka provedena 

evidence a následně bude v zaslané elektronické podobě postoupen členům Výběrové 

komise.   

V předmětu e-mailu musí být uvedeno označeno: „Výběrové řízení – kanceláře DNM“. 

Záměr musí obsahovat veškeré požadované náležitosti (viz informace níže - „Předkládané 

dokumenty“). 

NEBO 

 fyzicky  

- Záměr s kompletní dokumentací bude podán v zalepené obálce označené „Výběrové řízení 

– kanceláře DNM“ přímo na recepci DNM do 30.04.2021 (včetně) nebo prostřednictvím 

poštovního podání s výše uvedeným označením a adresované na: DNM, Vocelova 602/3, 

120 00 Praha 2. V případě zaslání Záměru poštou je rozhodující, aby datum poštovního 

podání bylo nejpozději dne 30.4.2021 (včetně).  

Záměr musí obsahovat veškeré požadované náležitosti (viz informace níže - „Předkládané 

dokumenty“). Mgr. Radek Novák provede evidenci, zaslané Záměry oskenuje a zašle 

v elektronické podobě členům Výběrové komise.   

Evidenci projektů a otevření obálek s podanými Záměry ve fyzické podobě bude přítomen 

rovněž zástupce MHMP – oddělení národnostních menšin a cizinců (specialista 

národnostních menšin nebo specialista integrace cizinců). 

Za DNM zodpovídá za kompletní administraci výběrového řízení včetně otevření obálek a jejich 

zaprotokolování, kontroly splnění formálních náležitostí podaných Záměrů a předepsaných 

příloh/dokumentů a následnou administraci: Mgr. Radek Novák, zástupce ředitele DNM. 

 

Květen 2021 – posouzení Záměru výběrovou komisí v následujícím doporučeném složení: předseda 

Výboru pro národnostní menšiny ZHMP (Jiří Knitl), vedoucí oddělení (Jana Hajná), ředitel DNM (Jakub 

Štědroň), předsedkyně správní rady (Renata Weinerová), předseda dozorčí rady, předseda Komise 

Rady HMP pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců (Jakob Hurrle), 

zástupce Úřadu vlády – sekretariátu Rady pro národnostní menšiny. 

Komise jako podklad pro svá jednání obdrží minimálně 5 dnů před 1. jednáním podklady v elektronické 

podobě tak, aby měla k dispozici ve stejný den Záměry od všech uchazečů, kteří je podali a měla 

možnost podrobně je prostudovat.  

Komise při svém 1. jednání obdrží kompletní informace o doručených Záměrech (evidenci, kontrole 

splnění formálních náležitostí a administraci ze strany DNM).  

mailto:rnovak@dnm-praha.eu


Provede hodnocení podaných Záměrů a vyžádá si případná upřesňující data či potřebné informace 

vztahující se k uvedeným skutečnostem, aby mohla řádně vyhodnotit podané Záměry. 

Komise při svém 2. jednání učiní bodové hodnocení již vykonané aktivity žadatele/žadatelů předložené 

v Záměru v souladu se schválenými „Kritérii hodnocení žadatele“. Současně vydá rozhodnutí. Pro 

rozhodnutí je zapotřebí, aby panoval souhlas všech přítomných členů komise. Ze zasedání komise bude 

pořízen zápis. 

V případě, že se komise shodne na potřebnosti více než 2 jednání, pak k němu přikročí. 

 

Pondělí 10.6.2021 – nejzazší termín zveřejnění výsledků výběrového řízení (včetně zápisů z jednání 

výběrové komise) a poskytnutí písemné informace účastníkům tohoto výběrového řízení o výsledku. 

Červen 2021 – příprava nových podnájemních smluv s platností od 01.07.2021 na dobu 5 let. 

 

Předkládané dokumenty: 

1. Strukturovaný Záměr (písemný popis budoucích aktivit a cílů včetně bodového hodnocení – 

struktura viz Osnova Záměru činnosti v DNM).  

2. Seznam spolků, které podávají společný Záměr s upřesněním, jaký subjekt bude v případě 

výběru pověřen v Záměru jako ten, se kterým bude uzavřena podnájemní smlouva. Pokud 

Záměr podává 1 spolek, pak toto bude jasně vyplývat ze Záměru. 

Záměr je popsán v kap. XI.1.3 Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám – 

Aktualizace na období 2021-2025 (dále jen „Koncepce“), která byla schválena usnesením Zastupitelstva 

hl. m. Prahy č.  23/35 ze dne 22.1.2021. Představuje podrobněji zpracovaný písemný souhrn aktivit, 

které by daný spolek (případně ve spolupráci s dalšími spolky dané národnostní menšiny) chtěl 

realizovat v následujícím období. Záměr by měl vycházet a navazovat ze stávající činnosti a zkušeností 

spolku. Zároveň by měl představit nejen samotné aktivity, ale i způsob, jak může případná možnost 

využívat kanceláře a zázemí DNM k dalšímu zkvalitnění fungování nejen spolku, ale prezentaci 

národnostní menšiny jako celku. Záměr by měl také specifikovat, jakým způsobem se spolek (ať už 

samostatně nebo ve spolupráci s dalšími spolky) hodlá zapojit do společných aktivit DNM a v čem 

spočívá jeho přínos pro prezentaci národnostních menšin.  Blíže viz Osnova Záměru činnosti v DNM. 

S ohledem na kritéria hodnocení, která jsou uvedena v kap. XI.1.4 Koncepce, je vhodné uvést, jako 

součást Záměru shrnutí dosavadní činnosti. 

Subjekty, které uspějí v rámci výběrového řízení, budou společně s informací o výsledku zároveň 

vyzváni k uzavření podnájemní smlouvy. V uvedené smlouvě bude tvořit přílohu předložený Záměr (tj. 

současně schválený), který je vnímán jako závazek k působení a spolupráci v rámci DNM.  

Každoročně k 1. 3. bude nutné předložit vedení DNM zprávu o činnosti v rámci kanceláří dané 

národnostní menšiny, ale i v rámci DNM. Tato zpráva bude informací o naplňování Záměru a stane se 

součástí Výroční zprávy DNM. 

 


