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Zápis ze zasedání  
Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví  

dne 11. dubna 2011 

Zasedání Komise RHMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví se uskutečnilo dne 
11. 4. 2011 v zasedací místnosti odboru zdravotní péče MHMP, Praha 1, Charvátova 9/145 
od 13:00 do 13:55 hodin. 
Zasedání zahájil náměstek Mgr. Ivan Kabický, předseda komise, přítomno 6 členů ze 7 (viz 
prezenční listina), komise je způsobilá usnášet se. 

Grantové řízení hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2011 bylo vyhlášeno na 
základě usnesení Rady HMP č. 946 dne 8. 6. 2010. 
V oblasti poskytování zdravotních služeb byly vyhlášeny 4 programy s podprogramy 
(v závorce uveden počet doručených žádostí): 
Pro rok 2011 byly vyhlášeny tyto programy a podprogramy – v závorce uveden počet 
doručených žádostí): 

I. program na podporu zdravotních služeb  (30) 
1. podpora komunitního ošetřovatelství, zejména podpora domácí zdravotní péče (11) 
2. podpora následné a rehabilitační péče (7) 
3. podpora komunitní psychiatrické péče včetně krizové (3) 
4. podpora poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných 
poskytovatelů sociálních služeb (9) 
 
II. program na podporu doplňujících služeb pro osoby se zdravotním postižením  
a chronicky nemocné (58) 
1. projekty zaměřené na pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity (19) 
2. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku 
zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky (2) 
3. rekondiční pobyty (17) 
4. projekty zaměřené na informovanost a podporu osob s postižením, rodin  
a osob blízkých (20) 
pouze pro nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, církevní organizace) 
 
III. program na podporu zdraví (46) 
1. projekty zaměřené na zdravý rozvoj dětí (13) 
2. projekty vedoucí ke zkvalitnění života seniorů – zdravé stárnutí (12) 
3. projekty zaměřené na prevenci rizik infekčních chorob (10)  
4. projekty zaměřené na zlepšení duševního zdraví (11) 
  
IV. program na podporu hospicové péče (6) 
1. lůžková hospicová péče (5) 
2. domácí hospicová péče (mobilní hospic) (1) 
 
Doručeno bylo 140 žádostí, všechny v termínu.  
Po dokončení formální kontroly byly žádosti zaevidovány a 2 žádosti navrženy k vyřazení pro 
nesplnění formálních náležitostí:  

MDA RIDE o. s., projekt ZOS 117/001 - 3. MDA RIDE 
1. Chybí povinná příloha k žádosti – potvrzení Ministerstva vnitra o registraci. 
2. Žádost neobsahuje podrobný popis projektu (povinná součást žádosti). 
3. V žádosti není vyplněna str. 12 (řešitel projektu). 
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4. Není doložena lékařská odborná garance projektu (str. 13). 

Česká koalice proti tabáku – občanské sdružení, projekt ZOS 116/001 - Projekt České 
koalice proti tabáku: Dětství bez tabáku – program primární a sekundární prevence 
tabakismu pro žáky ZŠ a SŠ 
1. Chybí povinná příloha k žádosti – stanovy. 
2. Chybí povinná příloha k žádosti - doklad o statutárním orgánu. 
3. V žádosti není doloženo stanovisko městské části (str. 15 žádosti). 
 

Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví (dále jen „komise“) 
jmenovaná jako stálá usnesením Rady hlavního města Prahy č. 328 ze dne 22. 3. 2011 
pracovala ve složení: 

předseda komise Mgr. Ivan Kabický, náměstek primátora HMP 
členové komise: 
MUDr. Boris Šťastný, předseda Výboru pro zdravotnictví ZHMP 
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, předseda Výboru pro územní plán ZHMP 
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., člen ZHMP 
Ing. Květuše Čelikovská, vedoucí oddělení zdravotnictví ZDR MHMP 
PhDr. Milan Pešák, senátor PČR 
Ing. Renáta Christovová, odborník, odbor zdravotně sociálních služeb MZ ČR 
tajemnice komise MUDr. Alena Weberová, zaměstnankyně ZDR MHMP 
hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, ZDR MHMP 

Jednání komise předcházelo externí hodnocení. Celkem bylo hodnoceno 138 žádostí. 
Hodnotitelé – Mgr. Veronika Boháčková, MUDr. František Dittrich, PhDr. Václav Filec, MUDr. 
Eva Jirsová, Václava Malá, Mgr. Veronika Prajerová, MUDr. Eva Vlková, PhDr. Ludmila 
Vostřáková – pracovali na návrh radního a členů Zdravotního výboru ZHMP. 

Projekty byly hodnoceny a posuzovány podle následujících kritérií: 
- aktuálnost a potřebnost problematiky řešené daným projektem, 
- reálnost a proveditelnost stanovených cílů, 
- kvalita zpracování projektu, 
- přiměřenost navrženého rozpočtu a finančního požadavku pro realizaci popsaných 
zdravotních služeb, místní přiměřenost požadovaných mzdových prostředků. 

Bodové hodnocení těchto kritérií je v rozmezí od 1 do 5 bodů s tím, že projekt může být 
ohodnocen maximálně 20 body. Výsledkem hodnocení je bodové hodnocení a návrh výše 
podpory projektu nebo zdůvodněný návrh na nepodpoření projektu.  
 
Celkem požadováno na realizaci projektů 41 982 823 Kč 
Hodnotitelé navrhují 23 280 328 Kč 
Na granty vyčleněno v rozpočtu  17 550 000 Kč 

Členové komise byli seznámeni s průběhem grantového řízení, celkovým počtem přijatých 
žádostí, s objemem finančních prostředků, které byly vyčleněny z rozpočtu hlavního města 
Prahy pro subjekty v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče pro rok 2011, s principy a 
průběhem hodnocení jednotlivých projektů, s výsledky hodnocení a s návrhem na výši 
podpory jednotlivým projektům, který zpracoval odbor ZDR MHMP.  

 
Závěr: 
1. Komise doporučuje udělení grantu jednotlivým subjektům tak, jak je uvedeno v tabulce, 

která je nedílnou součástí zápisu. 

2. Komise souhlasí s ponecháním rezervy ve výši 281 tisíc Kč. 

3. Komise souhlasí s vyřazením 2 projektů pro nesplnění formálních náležitostí. 
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Přehled navržených finančních prostředků dle programů: 

 celkem 
z toho vyřazeno 
pro nesplnění 

podmínek 

z toho návrh  
na podpoření 

z toho návrh  
na nepodpoření 

celkem  
z rozpočtu HMP 

I. program na podporu 
zdravotních služeb   30 0 30 0 5 889 000 

II. program na podporu 
doplňujících služeb pro 
osoby se zdravotním 
postižením  
a chronicky nemocné 

58 1 53 4 4 601 000 

III. program na podporu 
zdraví 46 1 38 7 3 549 000 

IV. program na podporu 
hospicové péče 6 0 6 0 3 230 000 

  Rozděleno celkem  140 2 127 11 17 269 000 

  Rezerva     281 000 

  Celkové finanční  
  prostředky     17 550 000 

 
 
Hlasování v 13:50 hodin, přítomno 6 členů komise,  
pro hlasovalo 6 členů, proti 0 členů, zdrželo se 0 členů. 
 
 
 
 
V Praze dne 11. 4. 2011 
 
 
 
 
  ......................................................................  
 Mgr. Ivan Kabický, náměstek primátora 
 předseda Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví 
 

Program Počet projektů Schválená částka 
(v Kč) 
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