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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 11. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 6. 2. 2020 v 15:00 hod. 

Zasedací místnost Nová Rada, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: Mgr. Eva Horáková, Martin Arden, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., PharmDr. Petr Fifka, Mgr. 

Nikol  Marhounová, Ing. Patrik Nacher, Zdena Štěpánková, Ing. Monika Weinerová, Mgr. Radek Schindler  
Omluveni: Ing. Jakob Hurrle, JUDr. Petr Novotný, Ing. Alexandra Udženija  
Nepřítomni:   
Hosté: Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel 

SOV MHMP   
Jednání řídila: Mgr. Eva Horáková,       
 

Text zahájení: 

Jednání Výboru se vedle jeho členů a stálých hostů zúčastnili též Mgr. Michal Kočí (radní pro oblast sociální a zdravotní 
MČ Praha 10), Mikuláš Pobuda (předseda výboru sociálního a zdravotního MČ Praha 10), Mgr. Jiří Krejčí  (Česká 
společnost paliativní medicíny) a paní Marta Semelová. 

 

Čas zahájení jednání: 15:05 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Volba ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

5. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35477) 

6. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-34546) 

7. Informaci o tiscích předkládaných ZHMP (R-35539) 

8. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35608) 

9. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35622) 

10. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35629) 

11. Informace o Koncepci rozvoje paliativní péče na území HMP v období 2020-2025 

12. Různé 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0055 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatelku zápisu z 11. jednání Výboru pro sociální politiku, kterou je paní Mgr. Nikol Marhounová 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0056 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program 11. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0057 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z minulého jednání Výboru pro sociální politiku, které se konalo 16. 1. 2020, v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0058 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tiscích v sociální oblasti schválených ZHMP v lednu 2020 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35477) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Tisk se týká návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 v kap. 05 -
Zdravotnictví a sociální oblast a vrácení části dotace řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost. Jedná se 
o 3 projekty realizované odborem SOV MHMP: 
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ (projekt byl v r. 
2019 řádně ukončen),  
"Systémová podpora sociální práce zaměřená na vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 
v hlavním městě Praze", 



 

TED 8.3.2.5 Strana 3 
 

„Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-
2021“. 
 
V diskusi bylo zmíněno, že u příjemce dotace v rámci ukončeného projektu byly identifikovány nezpůsobilé výdaje, 
které musí HMP zaslat řídícímu orgánu Operačního programu Zaměstnanost. Následně budou nezpůsobilé výdaje 
včetně 5% podílu HMP požadovány na příjemci dotace, u kterého vzniklo pochybení v čerpání dotace. 

Usnesení č. U-VS-0059 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35477 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

 

6. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-34546) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Tisk se týká návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov pro seniory Elišky 
Purkyňové (DS). Změna zřizovací listiny je prováděna za účelem přípravy projektu budoucího využití svěřené budovy 
v ulici Šolínova s funkčně příslušnými pozemky. MČ Praha 6 se dohodla s HMP a v této věci bylo dne 26. 4. 2019 
uzavřeno „Memorandum o využití budov Šolínova“. Pro přípravu zadání k projektu na využití objektu byla z iniciativy 
HMP ustanovena pracovní skupina složená ze zástupců HMP, MČ Praha 6, DS Elišky Purkyňové a externích 
odborníků. Paní předsedkyně upozornila, že na jednání RHMP bylo do textu usnesení doplněno, že RHMP ukládá 
paní radní Johnové předložit tisk do ZHMP a dalším bodem je uloženo ředitelce DS držet se připojeného časového 
harmonogramu rekonstrukce objektu. Dále členy Výboru informovala o svém případném zdržení nebo vyslovení 
nesouhlasu na nejbližším zastupitelstvu  v únoru 2020. S ohledem na to, že Výbor tisk bere na vědomí, hlasuje paní 
předsedkyně PRO. 

Usnesení č. U-VS-0060 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-34546 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

 

7. Informaci o tiscích předkládaných ZHMP (R-35539) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy jsou předkládány ke schválení návrhy účelové individuální neinvestiční na 
projekt „Mobilní výdej stravy pro lidi bez domova – vznik mobilních kapacit na území HMP“, který má za cíl rozšířit 
systém pomoci pro lidi bez domova a zároveň bránit kumulaci sociálně patologických jevů spojených s vyšší 
koncentrací těchto lidí na jednom místě (v tomto případě místem výdeje stravy v nízkoprahových denních centrech 
na území hl. m. Prahy). Projekt bude realizován poskytovateli sociálních služeb, kteří dlouhodobě pracují s cílovou 
skupinou osob bez přístřeší a finanční náročnost projektu je obsažena v žádostech jednotlivých poskytovatelů 
sociálních služeb o poskytnutí individuální neinvestiční a investiční dotace. Cílovým stavem bude zajištění stejného 
počtu výdejních míst (14) na území HMP (na MČ Praha 1 – 11), s nižší kapacitou výdeje stravy na jednotlivém místě 
tak, aby bylo minimalizováno lokální zatížení. V místech, kde se vydávala strava lidem bez domova ve větším 
množství (především Praha 1 a Praha 7), bude snižována kapacita výdeje stravy postupně, nikoliv jednorázově, aby 
se předešlo možným konfliktům. Pan Arden doplnil, že při potravinové bance Praha a Stredočeský kraj vzniká sekce 
pro mobilní výdej stravy. Pan ředitel Klinecký upozornil, že tento tisk nebyl dosud schválen RHMP, je stále 
v připomínkovém řízení a odbor LEG vznesl závažné připomínky k samotnému principu financování mobilního výdeje 
stravy a navrhuje, aby to bylo řešeno samostatným programem. Odbor SOV transparentně oslovil všechny 
registrované poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez přístřeší, je tam zapojeno i Centrum sociálních služeb 
Praha (příspěvková organizace HMP. V průběhu projednávání tohoto bodu přišel p. Nacher. 
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Usnesení č. U-VS-0061 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35539 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 

8. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35608) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Tímto materiálem je předkládán k odsouhlasení návrh na poskytnutí dotací v působnosti odboru SOV MHMP. Návrh 
na poskytnutí dotací HMP pro oblast sociální péče v roce 2020 je předkládán na základě usnesení Zastupitelstva HMP 
č. 9/106 ze dne 19. 9. 2019, které schválilo znění Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro 
poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. 
Prahy pro rok 2020.Program probíhá v návaznosti na § 101a zákona o sociálních službách, v souladu s Metodikou 
MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory poskytování 
sociálních služeb pro rok 2020, v souladu s Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu na rok 2020 ze dne 10. 1. 2020. V Programu bylo celkově navrženo k rozdělení 1 421 870 866 Kč. V diskusi 
pan Klinecký poznamenal, že na jaře (březen-duben) bude vyhlášeno 2. kolo grantového řízení, do něhož se mohou 
přihlásit i ty organizace, které si nepodaly žádost o dotace. Lze předpokládat, že finanční situace CSOP Praha 10 bude 
řešena právě v rámci 2. kola grantového řízení.  
Pan Kočí, radní pro oblast sociální a zdravotní MČ Praha 10, popsal chybu (nepodání žádostí o dotace a granty) a 
nastínil opatření, která byla přijata, aby se obdobná chyba již neopakovala. Organizace pracuje na krizovém scénáři a 
k zachování chodu potřebuje alespoň 50 mil. Kč. Praha 10 sáhla i k razantním personálním změnám na úrovni 
ředitele a ekonomické náměstkyně organizace. Pan Fifka navrhl, aby na příštím jednání byl do programu zařazen bod 
týkající se situace CSOP Praha 10 a aby byli oficiálně pozváni zástupci MČ Praha 10. 

Usnesení č. U-VS-0062 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35608 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:7 proti:0 zdržel:0 

9. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35622) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Tímto materiálem je předkládán návrh poskytnutí dotací v působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. 
Prahy. Návrh je předkládán na základě usnesení Rady HMP č. 2416 ze dne 11. 11. 2019, které obsahovalo znění 
Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – 
Doplňková síť. Celkově bylo v grantovém řízení pro sociální služby navrženo k rozdělení 28 511 000 Kč. Grantové 
řízení hlavního města Prahy pro rok 2020 je zaměřeno na podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb 
podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální služby občanům hlavního města Prahy v rámci Doplňkové 
sítě sociálních služeb. V průběhu projednávání tohoto bodu se vzdálil pan Nacher, takže se neúčastnil hlasování. 

Usnesení č. U-VS-0063 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35622 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

10. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35629) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Tímto materiálem je předkládáno k odsouhlasení Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro 
organizaci Fokus Praha, z. ú. v rámci tzv. Center duševního zdraví (dále jen „CDZ“). A dále aktualizace Pověření 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu formou Dodatku č. 2. Realizace CDZ na území hl. m. Prahy 
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probíhá v rámci pilotního Programu podpory Center duševního zdraví, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
V rámci tohoto pilotního programu se CDZ skládají ze dvou částí, které tvoří sociální služba - sociální rehabilitace a 
zdravotní část. Obě části jsou po dobu projektu hrazeny z prostředků EU, prostřednictvím pilotního programu 
Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Usnesení č. U-VS-0064 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35629 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

11. Informace o Koncepci rozvoje paliativní péče na území HMP v období 2020-2025 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Pan Krejčí z Česká společnosti paliativní medicíny informoval o materiálu Koncepce rozvoje paliativní péče na území 
HMP 2020-2025. Členům Výboru byl materiál rozeslán před jednáním Výboru v elektronické podobě. V diskusi paní 
předsedkyně Horáková otevřela otázku ochrany citlivých údajů pacientů. Pan Krejčí vysvětlil, že se nebudou 
shromažďovat nová data a nebude se vytvářet nová datová základna, počítá se s využitím anonymizovaných dat, 
kterými již v současnosti disponuje ÚZIS. 
Paní Štěpánková poznamenala, že představená koncepce směřuje paliativní péči až na sklonek života a nezabývá se 
lidmi s těžkým zdravotním postižením neonkologického typu (např. spinální svalovou dystrofií, mentálními či 
psychiatrickými diagnózami), kteří ještě nejsou v terminálním stadiu. Apelovala na to, aby se při rozvoji paliativní 
péče nezapomínalo na paliativní péči speciální. Pan Krejčí upřesnil, že dostupnost včasné paliativní péče (např. už při 
určení diagnózy) je omezená a konziliární paliativní týmy fungují jen v některých nemocnicích, domácí nebo lůžkový 
hospic pak doprovází pacienty na sklonku života. Koncepce počítá s rozvojem obecné i specializované paliativní péče. 
Pobytové sociální služby musejí začít nad paliativní péčí přemýšlet a řešit paliativní potřeby svých -klientů. Partnerem 
pro pobytové služby mohou být místní mobilní hospice (zkušenost např. Sue Ryder a Cesta Domů). Koncepce počítá 
též se zapojením praktických lékařů (velký problém s kapacitou praktiků a jejich možnostmi realizovat domácí 
návštěvy pacientů), agentur domácí péče a neziskových organizací. Velká města Evropy se přihlašují k principům 
formulovaným v rámci iniciativy Compassionate Cities. 
Programy paliativní péče ve smyslu interní metodiky ve stávajících zařízeních pobytových sociálních služeb si 
nastavuje každá organizace sama dle potřeb svyých klientů a lokálních možností spolupráce s dalšími subjekty. 
Příklady dobré praxe již existují (Domov Sue Ryder, DS Chodov aj.). 

Usnesení č. U-VS-0065 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
předloženou Koncepci rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020-2025 a doporučuje RHMP a 

ZHMP materiál k projednání 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:0 

12. Různé 

V rámci různého byla diskutována připravovaná novela z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. K připomínkám byl 
text novely rozeslán těsně před Vánoci. Paní předsedkyně vznesla připomínky k síti poskytovatelů sociálních služeb, 
kterou by si mělo vzít MPSV do své kompetence, dále jako problematické body zmínila omezení pohybu klientů, 
krizová lůžka na 90 dnů, vypuštění ambulantní stacionární služby, zavedení nucené správy, kontrola se skrytou 
identitou, omezení pobytu v azylovém domě na 90 dnů. 
Pan ředitel Klinecký popsal proces, jak odbor SOV zpracovával připomínky, které předal odboru legislativy a byly 
odeslány na MPSV. Zdůraznil, že MHMP v novele připomínkoval celou řadu věcí, především pak zakonzervování sítě 
poskytovatelů sociálních služeb a přesun kompetencí krajů na MPSV. Bylo doporučeno novelu odmítnout jako celek.  
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Na závěr paní předsedkyně Horáková poděkovala přítomným za účast a zmínila, že na programu příštího jednání bude 
řešení financování CSOP Praha 10, zpráva o průběhu humanitárních opatření pro lidi bez domova v zimním období, 
finanční výdaje na sociální služby, připravovaná novela zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jako host byla na příští 
jednání pozvána Mgr. Terezie Hradilková. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: Nikol  Marhounová, členka Výboru pro sociální politiku ZHMP  
 
 
Zapsal: Mgr. Radek Schindler, tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP   

Mgr. Eva Horáková 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 
 
  
  
 


