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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 17. 4. 2019 v 10:00 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, Ing. 

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

ZSP MHMP, Mgr., Bc. Jana Klinecká, DiS., vedoucí oddělení sociální péče, Věra Doušová,    
Jednání řídila: Mgr. Eva Horáková, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
 

 
Text zahájení: 

Jednání výboru se vedle jeho členů a pozvaných hostů zúčastnila též paní Věra Doušová, ředitelka pobočky Potravinové 
banky v Praze, a paní Simona Šimková, zástupkyně ÚMČ P 10. 

Čas zahájení jednání: 10:08 hod. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Úvod 

2. Volba ověřovatele zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

5. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

6. Informace o tisku R-32761 (Potravinová banka) 

7. Informace o tisku R-32375 (zákonodárná iniciativa poslance Michálka ve věci regulace prostituce) 

8. Informace o výběrových řízeních  

9. Informace o Potravinové bance Praha  

10. Různé 

11. Závěr 
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K jednotlivým bodům programu: 

1. Úvod 

 

2. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0013 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatelku zápisu z 5. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, kterou je paní Zdena Štěpánková 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

3. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0014 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP ze dne 17. 4. 2019 v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

4. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0015 

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 ze dne 14. 3. 2019 v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

5. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předkladatel: ředitel ZSP MHMP 
Pan ředitel Klinecký informoval o tisku č. R-32379, jehož předmětem je poskytnutí jednorázové individuální 
neinvestiční dotace organizaci HEWER, z. s. ve výši 2 837 745 Kč. Jedná se o vykrytí slabého místa v přepravě osob se 
zdravotním postižením osobními vozidly. V současné době je prostřednictvím Ropidu realizována veřejná zakázka, z 
níž by měl vzejít dodavatel dopravních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území HMP, a to zajištěných 
komplexně většími i menšími vozidly. 
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Do diskuse se zapojila Mgr. Horáková, Ing. Hurrle, pan Arden a PhDr.Klinecký doplnil, že společnost HEWER, z. s. je 
registrovanou sociální službou poskytující osobní asistenci ve velkém objemu a na velmi vysoké úrovni v oblasti 
kvality i efektivity. Veřejná zakázka je koncipována tak, aby vítěz své služby mohl realizovat od 1. 1. 2020. 
Výbor bere tisk na vědomí a doporučuje ZHMP jeho projednání a schválení v předloženém znění. 
 
PhDr. Klinecký informoval o tisku č. R-32764, jehož předmětem je aktualizace Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu organizace Fokus pro tzv. Centrum duševního zdraví, jde o navýšení úvazku o 4,7 na 
celkových 14,75 úvazků.  
Výbor bere tisk na vědomí a doporučuje ZHMP jeho projednání a schválení v předloženém znění. 
 
Dále Mgr. Horáková informovala o tisku č. R-32650, jehož předmětem je poskytnutí návratné finanční výpomoci z 
rozpočtu HMP v r. 2019 na zajištění 18 sociálních služeb 14 organizací v celkové výši 43 568 000 Kč. PhDr. Klinecký 
doplnil, že se  jedná o finanční prostředky potřebné na překlenutí doby, než MPSV zadministruje projekt ESF pro 
azylové domy a domy na půl cesty, z něhož to pak bude zpětně uhrazeno. Do diskuse se zapojili pan Arden a Mgr. 
Horáková. 
Výbor bere tisk na vědomí a doporučuje ZHMP jeho projednání a schválení v předloženém znění. 

Usnesení č. U-VS-0016 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tiscích schválených RHMP dne 15. 4. 2019 (R-32379, R-32764, R-32650) a doporučuje ZHMP tisky 

projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

6. Informace o tisku R-32761 (Potravinová banka) 

Předkladatel: ředitel ZSP MHMP 
PhDr. Klinecký informoval o tisku č. R-32761, jehož předmětem je poskytnutí jednorázové individuální neinvestiční 
dotace v celkové výši 500 000 Kč na zajištění provozu Potravinové banky pro HMP a Středočeský kraj. Vyhlášené 
grantové programy nepokrývají podporu potravinové banky, která je ale explicitně obsažena v koncepci řešení 
bezdomovectví v HMP do r. 2020. Do diskuse se zapojila Mgr. Horáková a upřesnila, že tento tisk zatím nebyl 
projednán RHMP, ale výbor se k jeho obsahu může vyjádřit. Výbor bere tisk na vědomí a doporučuje jeho projednání 
a schválení orgány HMP v předloženém znění. 

Usnesení č. U-VS-0017 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-32761, který je t.č. ve stadiu připomínkování a nebyl dosud schválen RHMP, a doporučuje 

RHMP a ZHMP tisk projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

7. Informace o tisku R-32375 (zákonodárná iniciativa poslance Michálka ve věci regulace prostituce) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Mgr. Horáková informovala o tisku č. R-32375, jehož předmětem je podpora zákonodárné iniciativy poslance 
Michálka ve věci regulace prostituce. Zmíněný tisk zatím není zařazen na jednání RHMP. Do diskuse se zapojili Ing. 
Hurrle, paní Štěpánková, pan Arden, PharmDr. Fifka s poukazem na to, že se nejedná o věc spadající pod městskou 
politiku, ale primárně o úroveň celonárodní, na níž se bude o věci rozhodovat. Problematika je velmi složitá, 
prostupující řadou oblastí a k detailnímu posouzení zatím chybí více vstupních informací. Mgr. Horáková zmínila, že 
na legislativním výboru tento tisk neprošel a dále popsala švédský model, v němž je kriminalizován zákazník, nikoli 
prostitutka. Prof. Dlouhý podotkl, že v minulosti již tady návrh k řešení prostituce byl a poslanci se na něm neshodli. 
Mgr. Horáková k tomu poznamenala, že se pokusí dohledat písemné materiály ke zmíněnému minulému návrhu. 
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Výbor se shodl na tom, že problematika regulace prostituce otevírá řadu otázek z oblasti legislativní, ekonomické, 
sociální a zdravotní. Výbor bere tisk na vědomí, problematiku bude dále sledovat a na některé příští jednání výboru 
přizve k diskusi zainteresované odborníky (např. z organizace Rozkoš bez rizika). 

Usnesení č. U-VS-0018 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
tisk R-32375 (zatím nezařazený na jednání RHMP) týkající se podpory zákonodárné iniciativy poslance Michálka 

ve věci regulace prostituce s tím, že danou problematiku bude dále sledovat 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

8. Informace o výběrových řízeních  

Mgr. Horáková informovala o probíhajících výběrových řízeních:  
- Připravuje se VŘ na ředitele dvou odborů MHMP – ZSP a SCZ. 
- Proběhlo VŘ na ředitele Domova Svojšice, v němž byla vybrána Mgr. Jana Rumlová. 
- Připravuje se VŘ na ředitele Domova pro seniory Pyšely, kde je v současnosti pověřena řízením manažerka kvality 
Mgr. Miluše Houfková.  
  

 

9. Informace o Potravinové bance Praha  

Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky Praha, informovala o fungování potravinové banky. Banka eviduje 150 
odběratelských organizací (z toho 80 na území HMP, 70 ve SČK) a 120 jednotlivců, kteří dostávají 1x týdně základní 
potravinový balíček. Odběrateli jsou velké i malé organizace pomáhající lidem v nouzi (azylové domy, dětské 
domovy, domy na půl cesty, klokánky apod.). Každý den 4 vozidla-dodávky svážejí z velkých obchodních řetězců 
neprodejné potraviny (nikoli zkažené, ale spíše nesplňující normy vadou vzhledu nebo obalu) do 2 skladů (Malešice, 
Zdiby). Skladníci potraviny vytřídí, zaevidují a hned je vydávají klientům, kteří si do skladů jezdí. Distribuce čerstvých 
potravin je rychlá, často v řádu 1 dne. Trvanlivých potravin se do skladu dostává méně, ale díky projektu POMPO 
(MPSV) se to děje a do skladů se dostávají též základní domácí potřeby a drogerie. Provoz je tradičně dotován 
ministerstvem zemědělství (z dotace je pokryto cca ze 30-40 % provozních nákladů). K dokrytí nákladů přispívá 
podpora HMP a SČK, dále též příspěvky drobnějších dárců a sponzorů. Odběratelé platí ročně 3 000 Kč. Noví zájemci 
jsou posuzováni komisí. Do diskuse se zapojila Mgr. Horáková, Ing. Hurrle,  

 

10. Různé 

Paní Štěpánková vznesla dotaz, kam směřuje sociální politika HMP, protože se v médiích objevují články o různých 
změnách. PhDr. Klinecký na to reagoval poukazem na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro 
období 2019–2021, který představuje závazný dokument schválený orgány HMP. Paní radní Johnová akcentuje 
některá témata související s transfomačními procesy pobytových služeb, zejm. vně území HMP, rozvoj komunitní 
péče v HMP, rozvoj terénních sociálních služeb apod. Všechny změny musí citlivě reflektovat demografické změny a 
trendy ve společnosti, přičemž ukazatele v HMP mohou být v některých parametrech odlišné od zbytku republiky. 
Zároveň víme, že v současnosti narážíme u sociálních služeb na obrovské limity v oblasti personální – v HMP je na 
trhu práce alarmující nedostatek vhodných zaměstnanců.  
Mgr. Horáková podotkla, že HMP nechce podporovat velkokapacitní pobytové služby. Důležité je myslet kromě 
výstavby budov též na provoz a kvalitní péči. PharmDr. Fifka poznamenal, že poskytovatelé potřebují mít 
dlouhodobě predikovatelné prostředí a rozkolísání systému tomu neprospívá. Připojil návrh, aby se příštího jednání 
výboru zúčastnila paní radní Johnová, aby jí mohli členové výboru otázky klást přímo. Prof. Dlouhý se k návrhu 
pozvat paní radní též připojil a poznamenal, že provoz zařízení s nižší kapacitou (a třeba též pro lidi s raritními 
vážnými diagnózami) vychází dráž a je třeba hledat odpovědi na otázky, jaké jsou hranice pro financování rozvoje 
pobytových zařízení sociálních služeb pro různé cílové skupiny klientů. V debatě dále vystoupili Ing. Hurrle, Mgr. 
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Horáková, M. Arden a PhDr. Klinecký a diskutovali otázku složitosti transformačního procesu u mimopražských 
zařízení. Nebude snadné prosadit nákup menších objektů mimo území HMP, přičemž lze předpokládat, že určitá část 
stávajících obyvatel je natolik sžitá s daným místem, že se nebude chtít vracet do Prahy, budou z toho mít strach. 
Velké (a možná největší) úskalí představuje deficit pracovníků, kteří by byli schopni poskytnout klientům komplexní 
podporu prostřednictvím terénních služeb. Vnitřní dluh osobní asistence je už nyní na úrovni 1/3, což znamená, že 
někteří poskytovatelé vracejí dotace, protože nejsou schopni personálně zajistit naplnění předpokládaných objemů 
hodin přímé péče. Je to problém, který je z úrovně HMP téměř neřešitelný. 

 

11. Závěr 

Na závěr paní předsedkyně Horáková poděkovala všem přítomným za účast a připomněla, že příští jednání se 
uskuteční  ve čtvrtek 16. 5. v 15:00 hod. 
 
Čas ukončení jednání: 11:42 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: Zdena Štěpánková,  

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 
 
 
 
 
  
  
 


