Informace o projektu Domu národnostních menšin v Praze
Na hlavní město Praha a jeho představitele se již od roku 1992 obracela řada občanských
sdružení národnostních menšin se žádostí o zřízení centra, v němž by tyto organizace mohly
provozovat běžnou spolkovou činnost a pořádat kulturní akce. Každá národnostní menšina si
vyhledává na území hlavního města Prahy prostory pro svoji činnost, avšak častý přesun sídla
jejich organizací z důvodů dislokačních změn i finančních možností pronájmu nebytových
prostor ztěžuje jejich systematickou činnost a také prezentaci navenek. Otázka zřízení
multikulturního centra v Praze - Domu národnostních menšin (dále jen „Dům“) je také jedním
z politických závazků, kterými je v oblasti menšinové politiky česká vláda vázána. Proto
vláda usnesením ze dne 19. února 2001 č. 173, o souhlasu s udělením výjimky pro výběrové
řízení k převodu nemovitostí ze správy Fondu dětí a mládeže pro účely zřízení Domu národností
v Praze, podpořila projekt zřízení Domu v objektu Vocelova ul. 602/3, Praha 2. Jde o objekt,
který byl v rámci likvidace Fondu dětí a mládeže vyčleněn pro tento účel a převeden do vlastnictví
hlavního města Prahy.
V roce 2001 zpracovala projekt zřízení Domu Komise Rady hlavního města Prahy pro
národnostní menšiny ve spolupráci se sekretariátem Rady. V Domě jsou projektovány prostory
pro občanská sdružení národnostních menšin, která doporučí zastřešující organizace
jednotlivých menšin, dále prostory pro Komisi Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních
menšin a také pro provozovatele Domu – Magistrát hl. m. Prahy. Prostory pro činnost
národnostních menšin se týkají: bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské,
rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské a ukrajinské menšiny. Počítá se také s tím, že
prostory bude využívat pro své aktivity rovněž židovská a vietnamská komunita v Praze.
Jedním z nejzávažnějších cílů činností národnostních menšin v Domu je zaměření na děti
a mládež příslušných menšin, a také na šíření informací o jednotlivých národnostních
menšinách mezi pražskými dětmi a mládeží. V prostorách Domu by měly mít menšinové
organizace své organizační zázemí, prostor pro klubovou činnost, umístění redakcí
periodického i neperiodického tisku, konaly by se zde společensko-výchovné akce, rozvíjela
zájmová umělecká činnost (v oblasti výtvarné, literární, dramatické apod.), prezentovaly by se
zde formou výstav menšinové aktivity a v neposlední řadě by se zde vytvořily podmínky pro
rozvoj folklorních aktivit a činnosti hudebních souborů menšin apod.
Podrobná specifikace projektu, funkce Domu národnostních menšin a obsahová náplň jeho
činnosti, je obsažena v materiálu, který projednala a schválila Rada hlavního města Prahy
usnesením ze dne 17. října 2002 č. 7/11, k návrhu Koncepce politiky hlavního města Prahy ve
vztahu k národnostním menšinám. Rada hlavního města Prahy také rozhodla, že Dům bude
provozován jako jedno z kulturních zařízení hlavního města Prahy.
Aby Dům mohl sloužit stanovenému účelu, objekt Vocelova ul. 602/3, Praha 2, potřebuje nutnou
rekonstrukci, jakož i vybavení nábytkem a dalšími náležitostmi. Podle připraveného projektu
rekonstrukce budovy, včetně vybavení místností a zajištění provozu budovy celková částka
představuje sumu 40 807 tis. Kč. Odhad celoročních provozních nákladů v režii hlavního města
Prahy činil cca 1 400 tis. až 1 600 tis. Kč. Po schválení Koncepce politiky hlavního města Prahy
ve vztahu k národnostním menšinám v roce 2002 se proto předseda Komise Rady hlavního
města Prahy pro národnostní menšiny obrátil na Radu vlády pro národnostní menšiny se žádostí
o finanční podporu při uskutečnění předmětného záměru.
Ve státním rozpočtu na rok 2003, 2004 i 2005 byla proto také zapracována částka ve výši
20 000 tis. Kč na rekonstrukci objektu pro zřízení Domu (viz bod II/1 usnesení vlády ze dne

12. června 2002 č. 600 a bod III/1 usnesení vlády ze dne 16. června 2004 č. 663), určená jako
investiční dotace hlavnímu městu Praze. Tato částka však nebyla čerpána, protože v polovině
roku 2003 podal Elektronický svaz český na hlavní město Prahu žalobu, s cílem získat objekt
ve Vocelově ul. 602/3 v Praze 2 do svého vlastnictví. Žalobce se od prosince 2004, kdy bylo
v jeho neprospěch Obvodním soudem pro Prahu 2 rozhodnuto, proti rozhodnutí soudu této
první instance odvolal a soudní řízení pokračovalo i v roce 2005 u Městského soudu v Praze,
a to až do 24. října 2005, kdy ten vydal rozsudek (39 Co 46/2005-87), jímž se žaloba zamítá
a definitivně stvrzuje vlastnictví objektu v Praze 2 Vocelova ul. 602/3 hlavnímu městu Praha.
V této situaci však nebylo reálné v závěru roku 2005 uvedenou položku o částce 20 000 tis.
Kč čerpat, resp. zajistit realizaci stavebních prací v této výši, či převést ji celou nebo její část
do roku 2006. Proto dne 15. listopadu 2005 jednali zástupci hl. m. Prahy (odbor městského
investora) a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny se zástupci odboru financování
územních rozpočtů Ministerstva financí. Jako řešení bylo navrženo připravit nově aktuální
materiál o zřízení Domu národnostních menšin v Praze pro jednání vlády, kterým by vláda
vyslovila souhlas s uvolněním finančních prostředků ve výši 20 000 tis. Kč na uvedený účel
v roce 2006 z vládní rozpočtové rezervy. Tím budou vytvořeny podmínky pro zahájení
rekonstrukce.
Podle předložených požadavků zástupců menšinových organizací jde o potřebu cca
40 místností, 2 menších zasedacích místností a 1 většího zasedacího sálu pro cca 150 - 200
osob. Požadavky se soustřeďují na zajištění kanceláří pro činnost občanských sdružení
národnostních menšin, pro redakční rady jejich časopisů, skladovací prostory a archivy a větší
místnosti pro společenskou a klubovou činnost. Nezbytnou součástí centra by měl být velký
sál pro společenské a kulturní akce. Potřebným zařízením by měly být také menší ubytovací
prostory, využitelné pro komunikaci se zahraničím, s mateřskými zeměmi jednotlivých
menšin, s hosty významných evropských i světových institucí, které se zabývají danou
problematikou, to vše včetně nezbytného sanitárního zázemí.

