
 

 

Zápis  z odborné diskuse, která nahradila 6. zasedání Výboru pro sociální politiku 
ZHMP ze dne 18.5.2011 z důvodu neusnášení schopnosti 

 
Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se dle plánu mělo uskutečnit  dne 18.5.2011 od 
15,00 hodin 
 
V 15,20 h bylo deklarováno místopředsedou výboru pro sociální politiku pověřeného vedením 
výboru, že výbor pro sociální politiku není usnášení schopný a tím jeho jednání končí. Dále 
Mgr. Počarovský otevírá odbornou debatu s hosty a pracovníky MHMP v úctě  k jejich účasti 
a přípravě na výbor. 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu ze dne 13.4.2011  
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  
3. Prezentace „Ochranné známky“ – přizvána pí Potměšilová ředitelka NFOZP    
4. Bezbariérová Praha – záměr na vyhlášení investičního grantového řízení 
5. Vyhlášení víceletých grantů v sociálních službách – záměr 
6. Informace o realizaci kulatých stolů s poskytovateli jednotlivých typů sociálních  

služeb 
7. Informace o Komplexním individuálním projektu – poskytování sociálních služeb 

(Cautus) – přizváni  Ing.  Farka  a Bc. Havlíček z Cautus Projects    
8. Různé  

 
Vzhledem k zahraniční cestě předsedkyně výboru byl pověřen řízením  sociálního výboru 
Mgr. Kabický, který  se dodatečně dne 18.5.2011 omluvil, že nebude ze služebních důvodů 
účasten jednání výboru. Výbor vedl další místopředseda p. Mgr. Počarovský.   
 
Protože výbor nebyl usnášení schopen, nebylo možné schválit program jednání, zápis 
z předchozího zasedání výboru, ověřovatele zápisu, a proto mělo jednání pouze diskusní 
charakter. 
Tento formát byl zvolen především proto, aby bylo možno vyslechnout a reflektovat 
příspěvky pozvaných hostů, a to bez ambice jakýchkoli výstupů a závěrů. Hostům byla 
vysvětlena situace s tím, že přestože výbor není dle jednacího řádu usnášení schopný, přesto 
se přítomní členové výboru shodli na formátu odborné diskuse (bod 3, 7, 8).  
 
Ad 3) 
Prezentace ochranné známky 
P. Počarovský uvítal pí Potměšilovou, ředitelku NF OZP, která  provedla podrobnou 
prezentaci celkového projektu  „Ochranné značky práce postižených v Praze“, projektu 
podpořeného MHMP.  Vysvětlila co je projekt, proč vznikl, jeho hlavní cíl, kdo je vlastníkem 
ochranné známky a hlavním partnerem projektu. Dále seznámila členy výboru se základními 
dokumenty projektu, kdo může získat značku a v jakých kategoriích je udělována. Dále se 
zaměřila na informace o financování projektu, co projekt přináší, jak by chtěl  NF 
spolupracovat s MHMP a co od něj požaduje a co naopak Magistrát může jako partner získat. 
Všichni členové obdrželi před jednáním výboru podrobnou  písemnou  informaci 
s předloženou prezentací. 



 

 

V diskusi byly zodpovězeny dotazy nejasného propojení, jak je to se  sdružením pro 
oceňování kvality a  propojení s auditem, kdo hradí certifikaci, jaké je nastavení podpory ze 
strany MHMP od předkladatele  – celý projekt  je řešen ve spolupráci s MPSV – v ČR není 
jiný partner, když nebude řešen zákonem,  bude řešen vyhláškou. Změna statutu bude od r. 
2012.  Projekt je zařazen v programu Česká kvalita, který je součástí Národní politiky jakosti 
ČR  – stanovení kritérií pro kvalitní výrobu i práci a NF OZP je správcem kvality 
v návaznosti na plnění usnesení vlády. Jedná o 2 hodnocení – legislativní stránka zaměstnání 
a hodnocení kvality. Nejedná se o klasický audit. Certifikace a je hrazena z částky 36 tisíc 
(dává organizace, která chce značku používat), podmínkou je, že firma nesmí být ztrátová. 
 
Závěr:  
Výbor obdrží od odboru SOC MHMP  doplňující informace – formy spolupráce, propagace 
na příštím zasedání výboru. Dále bylo  doporučeno, aby projekt byl propojen s výborem pro  
hospodářskou  politiku a informatiku, případně i  odborem školství. 
 
 
Ad 7) 
Informace o Komplexním individuálním projektu – poskytování sociálních služeb 
(Cautus) 
P. Počarovský uvítal p. Farku a Havlíčka ze společnosti Cautus, která zajišťuje výše uvedený 
projekt, jehož hlavním cílem  je zajištění dostupnosti vybraných služeb sociální prevence 
cílovým skupinám na území HMP. P. Farka seznámil členy výboru s projektem, který  je 
realizován od 1.4.2009  v rámci operačního programu Praha Adaptabilita -  podpora na trhu 
práce a   s posláním projektu na území hl. m. Prahy s tím, že se jedná projekt přímého 
financování. Hlavním problémem je původní harmonogram,  kdy přípravná fáze projektu 
měla trvat šest měsíců (duben – září 2009). V průběhu 3 měsíců mělo být seznámení 
poskytovatelů sociálních služeb se zaměřením projektu a pak  VŘ v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách. V této době došlo  k prodlení 6 měsíců – nepodařilo se  stihnout VŘ a 
projekt prošel celkovou změnou. Počátkem r. 2011 byla zrušena VŘ a po dalších jednáních 
byl RHMP schválen 26.4.11 další postup a nastaven nový projekt . Současně byla realizace 
projektu odborem fondů EU prodloužena do 31.3.2012 na celkových maximálně možných 36 
měsíců.   V květnu 2011 budou zahájena VŘ. Upravenému harmonogramu projektu byly 
přizpůsobeny i celkové náklady projektu. Realizace by měla trvat cca 8 měsíců, a to  
v případě, že řádně proběhnou VŘ. Hlavním cílem projektu je podpora vybraných sociálních 
služeb na území HMP zejména Azylové domy, Nízkoprahová denní centra, Terénní 
programy, Domy na půl cesty atd. Projekt není určen pro seniory. 
Diskuse 
p. Dolínek -  cílem Prahy není nahrazení zdrojů finančních prostředků, ale nastavení nových 
podmínek, příjemci peněz musí vrátit veškeré dotace MPSV. Město dá garanci za vrácení 
dotací.  
P. Počarovský – některé organizace nechtějí vstupovat do projektu, čekají na nastavení 
dalších podmínek projektu, protože dnes nikdo neumí říct, jak to bude po jeho skončení 
s navazujícími projekty. Bylo sděleno, že ze zkušeností z tohoto projektu budou řešeny další 
projekty či případně hledány nové a jiné cesty. 
 Jak je to s nadlimitními VŘ? Celková částka alokace 100 mil. Kč je rozdělena na 7 aktivit 
(nyní 8), musí se přihlížet na celkové aktivity, způsob VŘ  - MČ + cílová skupina (cesta 
nadlimitních řízení). Některé vytypované části budou posuzovat legislativně po zapracování 
podmínek odbor LEG a FEU.  



 

 

Jak je to s terénními programy, kde se podávají žádosti, kde se přihlásit a jak probíhají VŘ? 
Zadavatelem VŘ je MHMP, budou probíhat přípravné semináře jak se zapojit do projektu a 
přihlášky budou podávány na základě zadávací dokumentace. 
Pí Prokopová –  navazuje na dotaz p. Počarovského  - v ostatních krajích není jasné, jak bude 
pokračovat další financování. Tento projekt by měl napomoci tomu jak se bude postupovat 
dál. 
P. Počarovský projekt zpožděn o 2 roky – co finanční ztráty? Magistrát o žádné peníze 
nepřišel a když byl projekt zrušen, dotace musí být vráceny. Ztratil se hlavně čas, důvěra 
některých nestátních neziskových organizací a zároveň některé náklady spojené 
s financováním přípravy u spol. Cautus. 
 
Závěr: 
Informace byly sděleny přítomným zástupcům výboru s tím, že v souvislosti s neusnášení 
schopností výboru bude nutné procesně tyto informace projednat na dalším jednání výboru, 
dále pak na zářijovém zasedání  výboru bude podána spol. Cautus zpráva o realizaci projektu   
v souladu s odborem SOC MHMP. 
 
Ad 8) 
Různé 
MEDEA – písemné dotazy a další informace   ke kampani  můžete předat písemně p. Mgr. 
Klímovi, tajemníkovi výboru, který zajistí jejich zpracování ve spolupráci  s   Mgr. Halovou, 
ředitelkou odboru SOC MHMP. Doplněná informace bude předložena na červnovém jednání  
výboru sociální politiku. 
 
P. Počarovský znovu upozornil, že  výbor nebyl usnášení schopen, a že je neslušné vůči 
pracovníkům MHMP, hostům a ostatním členům výboru, kteří připravují podklady pro 
jednání, neúčast ať už uvolněných či neuvolněných členů ZHMP. Tímto  dochází ke snižování 
kvality a blokace  práce celého výboru pro Radu HMP a ZHMP.  
 
Byly poskytnuty pouze informace týkající se bodů 3, 7 a 8 tak, že se jednalo o informativní 
záležitost, která nemá validitu a formát běžného zasedání výboru pro sociální politiku, protože 
nebyl naplněn jednací řád výboru ZHMP dle čl. 5, bod 2. Ostatní body budou projednávány  
na červnovém zasedání výboru. 

 
Příští zasedání sociálního výboru se uskuteční dne  15. června 2011 od 15,00 hodin v malém 
salonku č. 135, 1. patro, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 

 
 
 
 

Mgr. Ondřej Počarovský, v.r. 
Praha, 23.5.2011 
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