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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 5. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 19. 1. 2017 v 12:30 hod. 
Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 135, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Ing. Jarmila Bendová, Ing. Radek Lacko, Ing. Patrik Nacher, Ing. Mgr. Irena Ropková, 

PhDr. Matěj Stropnický, Mgr. Karel Ulm, MPA 
Omluveni: Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Mgr. Marta Semelová, Ing. Alexandra Udženija 
 
Jednání řídila: Ing. Jarmila Bendová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání výboru v 12.35 hod. Dále konstatovala, že 
vzhledem k počtu přítomných je výbor usnášeníschopný.  
 
Jako ověřovatel zápisu byl navržen Ing. Patrik Nacher. 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Ověřovatelem zápisu z jednání byl zvolen Ing. Patrik Nacher. 
 
Následně bylo hlasováno o zápisu z listopadového jednání výboru bez připomínek. 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Zápis z předchozího jednání výboru byl schválen. 
 
Dále bylo hlasováno o programu bez připomínek: 
 

Program jednání: 
Bod Věc 

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu, schválení zápisu z minulého jednání 

2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 40. – 43. jednání a 1. a 2. 
jednání 2017 (tisky R-24070, R-24010, R-23861, R-24039, R-24289, R-24145, R-23919) 

3. Tisk R-24388 Udělení grantů hl. m. Prahy v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence MHMP – podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. 
Prahy pro rok 2017  

4. Tisk R-22308 Krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v hl. m. 
Praze na období 2016 – 2020 

5. Informace o využití účelové dotace na mapování přístupnosti 

6. Informace o probíhajících zimních opatřeních pro klienty bez přístřeší na území hl. m. Prahy 
– ústní informace. 

7. Různé 
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Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Program jednání výboru byl schválen. 
 
 
Bod 2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 40. – 43. jednání a 1. a 2. 
jednání 2017 (tisky R-24070, R-24010, R-23861, R-24039, R-24289, R-24145, R-23919) 
Předsedkyně stručně uvedla tabulku schválených tisků. K předloženým tiskům nebyly vzneseny žádné 
připomínky ani dotazy a výbor vzal tuto informaci na vědomí. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předloženou souhrnnou informaci o tiscích schválených Radou hl. m. Prahy na jejím 
40. – 43. jednání 2016 a 1. a 2. jednání 2017. 
 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Protože tisk R-23919 týkající se změny zřizovací listiny DS Zahradní Město bude předložen i na jednání 
ZHMP, byl hlasován samostatně. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
souhlasí s předloženým tiskem a navrhuje ZHMP jej projednat a schválit v předloženém znění. 
  
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Bod 3. Tisk R-24388 Udělení grantů hl. m. Prahy v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence MHMP – podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy 
pro rok 2017 
PhDr. Tomáš Klinecký představil daný tisk s tím, že se jedná o klasické grantové řízení hl. m. Prahy na 
podporu registrovaných sociálních služeb na podporu sítě sociálních služeb, kterou schvaluje ZHMP. 
Síť je nastavena na úrovni organizací kapacit. Předložená tabulka odráží síť a grantovou podporu, 
pokud o ni organizace požádala. Vždy je tam jednotka, dle které se počítá, a nastavena cenová 
hladina, která danou jednotku násobí. Z grantů hl. m. Prahy je hrazeno cca 35 % a zbývajících 65 % se 
hradí z dotace, kterou stát na tento účel posílá krajům. Souhrnná výše podpory je nyní 158 483 tis. Kč. 
V této částce nejsou zahrnuty příspěvkové organizace hl. m. Prahy. Tento materiál projednala 
příslušná komise. Během jara se předpokládá vypsání druhého kola grantového řízení. 
Ing. Bendová se dotázala, proč MČ Praha 4 a Praha 5 nedostaly dotaci. V materiálu bylo uvedeno 
pouze „z formálních důvodů“. PhDr. Klinecký odpověděl, že pravděpodobně o dotaci nepožádaly. Jiné 
formální důvody nevidí. Odbor se jiné formální důvody, jako je např. špatně vyplněná tabulka, vždy 
snaží s žadatelem napravit. 
 
Návrh usnesení:  
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
souhlasí s předloženým tiskem a navrhuje ZHMP jej projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
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Bod 4. Tisk R-22308 Krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v hl. m. 
Praze na období 2016 – 2020 
Před zahájením tohoto bodu dorazila Ing. Mgr. Irena Ropková.  
Ing. Bendová krátce představila předložený materiál s tím, že jej již v loňském roce měly jednotlivé 
výbory možnost připomínkovat. Dále dodala několik faktických informací z oblasti dopravy: 
v současné době je 43 stanic bezbariérově přístupných a na zpřístupnění dalších DP intenzivně 
pracuje, DP disponuje cca 800 nízkopodlažními autobusy, nízkopodlažních tramvají je cca 1/3. V rámci 
bytového fondu Praha disponuje 483 byty zvláštního určení a v současné době se jedná o dostavbě 
bytového objektu v k. ú. Černý Most, ve kterém je uvažováno o 10ti bytech zvláštního určení. 
V souvislosti s KPVP bude vytvořena PS, která bude sledovat plnění jednotlivých kapitol a koncem 
roku pak předloží monitorovací zprávu.  
Ing. Nacher doplnil, že KPVP je oproti svým předchůdcům z roku 2005 a 2011 psán tak, že jsou v něm 
uvedeny pouze věci, které může hl. m. Praha přímo ovlivnit. Dále kvitoval, že plán jde přes 2 volební 
období, co zaručuje jeho kontinuitu. Zdůraznil také důležitost vzdělávání úředníků v oblasti přístupu 
k OZP. 
PhDr. Matěj Stropnický uvedl, že Výbor pro dopravu požádal o zpracování pasportu parkovacích míst 
pro OZP, který by měl být k dispozici na únorovém jednání VD. Cílem je navržení opatření, aby mohlo 
být odstraněno zpoplatnění parkování v ZPS pro OZP. Problematika sice není přímo uvedena v KPVP 
(začala se řešit až po jeho schválení), přítomní se ale shodli, že to není důvod se tímto nezabývat. 
Ing. Bendová požádala o předání analýzy parkovacích míst pro OZP i na VSP. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předloženou informaci, která bude předložena jako informace na zasedání ZHMP. 
 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Bod 5. Informace o využití účelové dotace na mapování přístupnosti 
Ing. Bendová stručně představila Mapu přístupnosti, která byla spuštěna v červnu 2016. Účelová 
dotace na mapování přístupnosti objektů na území hl. m. Prahy byla v loňském roce ve výši cca 1 100 
tis. Kč. Jedná se o podporu MČ, které na svém území Mapu přístupnosti realizují. Maximální příspěvek 
pro jednotlivé MČ byl ve výši 50 tis. Kč s povinnou spoluúčastí ve výši 15 %. O dotaci požádalo 26 MČ. 
Dále předala slovo zástupkyním Pražské organizace vozíčkářů (POV), které přítomným mapu blíže 
představily a ukázaly, jak se s ním pracuje.  
Mgr. Novotná zdůraznila, že mapa je určena pro osoby s pohybovým omezením, což je velmi široká 
cílová skupina – lidé na mechanickém, či elektrickém invalidním vozíku, rodiče s kočárky, senioři atd. 
V současné chvíli je na mapě cca 800 objektů. Informace o jednotlivých objektech jsou zpracovány 
metodicky, tzn. jsou vzájemně porovnatelné, mají jasnou strukturu.  
Mgr. Franková doplnila, že zmiňovaná metodika vznikala od roku 2010 v rámci PS působící napříč 
celou ČR za podpory MMR, fakulty architektury a dopravní fakulty ČVUT. Metodika je pro 
profesionální mapování schválená a doporučená MMR. Dále požádala přítomné, aby v případě 
opětovného vypsání dotace bylo zdůrazněno, že MČ by měly zadávat mapování subjektům 
s podmínkou, že toto proběhne dle schválené metodiky. Jinak nebude možné takto získané informace 
na celopražskou mapu umístit, protože nebudou porovnatelné. Dále požádala, jestli by hl. m. Praha 
nenašlo způsob, jak motivovat MČ, které se zatím do mapování nezapojily, protože se jedná i o 
některé velké MČ. Závěrem doplnila, že na Mapu přístupnosti byly doplněny i zdravotnické objekty, 
jejichž zmapování si zadalo MZ a obdobně pobočky a bankomaty ČS, samozřejmě se souhlasem obou 
institucí. 
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Ing. Nacher zdůraznil důležitost dodržení jednotné metodiky a požádal podmínit tím udělení 
případných dalších dotací. Dále informoval přítomné, že tato mapa byla navržena na cenu Mosty a 
dostala se mezi pět finalistů v kategorii cena pro instituci veřejné správy. 
Mgr. Franková doplnila, že pokud MČ zadají mapování objektů POV, součástí dodávky jsou i návrhy 
úprav na zlepšení stavu zmapovaných objektů. Dále se dotázala, jestli by Praha nemohla výší dotace 
zohlednit velikost, atraktivitu a aktivitu jednotlivých MČ. 
Ing. Bendová upozornila, že v předcházejících dvou letech se ne všechny MČ držely doporučené 
metodiky a také se přimluvila na trvání na jejím používání. 
Radní Hodek v této souvislosti představil plán sběru dat o sociálních službách v Praze. Informace sice 
na různých místech k dispozici jsou, ale snahou je dát ucelený pohled. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I. doporučuje radnímu Hodkovi vyhlásit účelovou dotaci na mapování přístupnosti pro 
jednotlivé MČ. 

II. doporučuje radnímu Hodkovi zohlednit aktivitu a velikost jednotlivých MČ ve výši 
přidělené dotace. 

 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Bod 6. Informace o probíhajících zimních opatřeních pro klienty bez přístřeší na území hl. m. Prahy 
– ústní informace 
Mgr. Ludmila Tomešová zástupkyně ředitele CSSP uvedla, že zimní opatření pro lidi bez přístřeší jsou 
realizovány na základě odzkoušeného systému humanitárních služeb v předchozích čtyřech letech. 
Byly zahájeny 1. prosince 2016 a jsou naplánována do 31. března 2017, což pokrývá celé zimní 
období. Do systému zimních opatření jsou zapojeny největší poskytovatelé sociálních služeb pro 
klientelu lidí bez domova, konkrétně: CSSP, Armáda spásy, Naděje, letos byly zapojeny i menší 
poskytovatelé např.: Farní charita Praha 1, K srdci klíč. Kromě poskytovatelů sociálních služeb je 
zapojena Městská policie, PČR, a v podstatě veškeré nemocnice fungující na území hl. m. Prahy a také 
některá menší zdravotnická zařízení. Koordinaci má na starosti Centrální dispečink, což je nonstop 
pracoviště, napojené na všechny zmíněné subjekty. Dále jsou v provozu tři nízkoprahová denní 
centra, která mají rozšířené pracovní hodiny a pokrývají celou denní dobu. Dohromady tyto tři denní 
centra nabízejí v jednu chvíli kapacitu až 250 míst, tzn. jsou schopny poskytnout služby až pro cca 700 
lidí bez domova. V tuto chvíli jsou denní centra využity na zhruba 95 %. V momentě, kdy by kapacita 
denních center nestačila, je připraveno otevření lodi Hermes i přes den. Dále jsou v provozu tři 
terénní programy. Jeden funguje přes den (12 hodin) a dva v noci. Přes den mají za úkol zejména 
informovat klienty o nabízených službách (kde a za jakých podmínek), zároveň rozvážejí oblečení a 
stravu. Dále jsou k dispozici dvě bezplatné zimní noclehárny. Michle s kapacitou 104 lůžek, Vackov 80 
lůžek a tato kapacita je obsazena z 90 %. 6. ledna byly zrušeny poplatky na Lodi Hermesa lidi, kteří 
přijdou přes dispečink, přijímá během celé noci. Dále bylo 13. Ledna zprovozněno nízkoprahové 
centrum na Praze 8 i v nočních hodinách a 16. Ledna bylo otevřeno nízkoprahové centrum na 
Thusarově i na noční hodiny, čímž se kapacita na noční hodiny navýšila o dalších 130 míst.  
Ing. Bendová poděkovala za poskytnutí informace a otevřela diskusi k tomuto bodu. 
Ing. Nacher se dotázal na možnost návštěvy noclehárny. 
Ing. Bendová doporučila, aby návštěva proběhla až po skončení největších mrazů, kdy má CSSP 
nejvíce práce. 
PhDr. Stropnický se dotázal, kolik lidí během zimy zatím zemřelo.  
PhDr. Klinecký upozornil, že tato čísla se velmi složitě zjišťují. Je možné získat data ze Záchranné 
zdravotní služby, ale je potřeba být opatrný s jejich interpretací. Souvislost mezi bezdomovectvím a 



 

 Strana 5 
 

podchlazením s následkem smrti se sice dá najít, ale ne všichni lidé, kteří zemřou na podchlazení, jsou 
bezdomovci. 
Mgr. Ulm upozornil, na koncentraci pomoci pro osoby bez přístřeší do centra Prahy a požádal o 
navržení mechanizmu s cílem rozprostřít je na větší území. 
PhDr. Klinecký uvedl, že tento problém existuje zejména z důvodu, že Praha nemá dostatečný počet 
menších nízkoprahových center. V tomto směru je velmi složitá komunikace s jednotlivými MČ, které 
tato centra na svém území nechtějí. 
 
 
Bod 7. Různé 
V bodě různé nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.  
 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 13:34.   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Ing. Patrik Nacher 

člen Výboru pro sociální politiku ZHMP 
 
 

 
 
 

 
 

Michal Gregor 
tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ľubica Vaníková, sekretářka předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP   

 
 
 

Ing. Jarmila Bendová 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 


