
 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

Pro Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních 
služeb a protidrogové prevence 

Přítomni 

Mgr. Ivan Kabický, MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, doc. Ing. Mgr. Martin 
Dlouhý, Dr., MSc., Petr Dolínek, Mgr. Nina Janyšková, Mgr. Martin Ježek, Lenka 
Kohoutová, Mgr. Aleš Kuda, doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., PhDr. Milan Pešák, 
Ing. Hana Prokopová Nesrstová, Mgr. Radka Vetešníková, 

Omluveni 
MUDr. Iveta Borská, PhDr. Tomáš Klinecký, PhDr. Radek Suda, JUDr. Lenka 
Teska Arnoštová, Mgr. Jindřich Vobořil 

Věc 

Zápis z 1. jednání komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti 
zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové prevence, které se konalo dne 
8. 3. 2012 v zasedací místnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
MHMP, Praha 1, Charvátova 9/145 od 12:30 do 14:30 hodin. 

Zpracoval MUDr. A. Weberová Počet stran 6 Datum 14. 3. 2012 
 
 
Zasedání zahájil ve 12:40 náměstek Mgr. Ivan Kabický, předseda komise, přítomno 11 členů ze 17, 
komise je způsobilá usnášet se. Náměstek Kabický zdůraznil význam jediné grantové komise pro dotace 
služeb zdravotních, sociálních a drogových, které mají mnohé styčné oblasti. 

12:42 se na jednání dostavila Ing. Prokopová Nesrstová, přítomno je 12 členů. 
 
Program jednání: 

1)  projednání grantů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 
2)  projednání grantů protidrogové politiky Zdravé město Praha 2012 – II. program pro 

organizace 

Komise jmenovaná jako stálá usnesením Rady HMP č. 92 ze dne 31. 1. 2012 a usnesením č. 203  
ze dne 28. 2. 2012 pracovala ve složení: 
předseda komise:  

Mgr. Ivan Kabický, náměstek primátora HMP 
členové komise: 

MUDr. Zuzana Bonhomme Hankeová, členka ZHMP 
doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., člen ZHMP, předseda výboru ZSBP ZHMP 
Petr Dolínek, člen ZHMP 
Mgr. Nina Janyšková, protidrogová koordinátorka, ZSP MHMP 
Mgr. Martin Ježek, ředitel ZSP MHMP 
Lenka Kohoutová, poslankyně PSP ČR 
Mgr. Aleš Kuda, zástupce starosty MČ P 14 
doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., odborník, 1. LF UK v Praze 
PhDr. Milan Pešák, senátor PČR 
Ing. Hana Prokopová Nesrstová, odbornice, MPSV 
Mgr. Radka Vetešníková, odbornice, náměstkyně ředitele Městské policie 

tajemnice komise: MUDr. Alena Weberová, ZSP MHMP 
hosté: Mgr. Bc. Ilona Veselá, ZSP MHMP 

Z jednání se omluvili: MUDr. Iveta Borská, členka ZHMP, PhDr. Tomáš Klinecký, koordinátor 
komunitního plánování, ZSP MHMP, PhDr. Radek Suda, odborník, MPSV, JUDr. Lenka Teska 
Arnoštová, členka ZHMP, Mgr. Jindřich Vobořil, odborník, Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky. 



 

HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY 

Zápis z jednání 

 

2 

 
ad 1) projednání grantů hl. m. Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 
Jako první byly projednávány navržené dotace pro oblast zdravotnictví.  

Grantové řízení hlavního města Prahy v oblasti zdravotnictví pro rok 2012 bylo vyhlášeno na základě 
usnesení Rady HMP č. 1435 dne 27. 9. 2011. 

Pro rok 2012 byly vyhlášeny následující programy a podprogramy (v závorce uveden počet doručených 
žádostí): 
I. zdravotní služby  (36) 

1. komunitní ošetřovatelství, zejména podpora domácí zdravotní péče (11) 
2. následná lůžková péče (5) 
3. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením (4) 
4. krizová a komunitní psychiatrická péče (3) 
5. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních 
      služeb (13) 

II. dopl ňující služby pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné (66) 
Program je určen pro nestátní neziskové organizace. 

1. pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity (16) 
2. poskytování hipoterapie (4) 
3. komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná  
       ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky (2) 
4. rekondiční pobyty (19) 
5. projekty zaměřené edukaci, informovanost a podporu osob s postižením, jejich rodin a osob  
       blízkých (25) 

III. program zdraví (56) 
1. zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí (11) 
2. zdraví mladých – projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zdravá výživa, 
      zodpovědnost za vlastní zdraví (2) 
3. projekty zaměřené na prevenci vzniku civilizačních onemocnění (5) 
4. prevence vzniku závislosti na tabáku (1) 
5. zdravé stárnutí – podpora aktivního života seniorů (15) 
6. prevence rizik infekčních chorob (11)  
7. projekty zaměřené na zlepšení duševního zdraví (9) 
8. projekty zaměřené na prevenci gamblerství (0) 

IV. hospicová péče (8) 
1. lůžková hospicová péče (6) 
2. domácí hospicová péče (mobilní hospic) (2) 
 

Náměstek Kabický seznámil přítomné s dosavadním průběhem grantového řízení, s výsledky hodnocení 
a s návrhem na výši podpory v jednotlivých programech, který zpracoval odbor zdravotnictví, sociální 
péče a prevence MHMP, dále vysvětlil obecná pravidla a způsob rozdělení finančních prostředků.  
 
Oproti roku 2011 bylo navíc vyhlášeno 6 podprogramů, z toho 4 úplně nové v programu III. Doručeno 
bylo 164 žádostí od 95 subjektů/žadatelů, všechny žádosti byly podány v termínu. Po dokončení 
formální kontroly byly žádosti zaevidovány a žádná žádost nebyla navržena k vyřazení. Celkem žadatelé 
podali 35 nových projektů, v programu III. / 8 nebyl podán žádný projekt.  
 
Jednání komise předcházelo externí hodnocení a vlastní hodnocení odborem. K externímu hodnocení 
bylo předáno všech 164 projektů. Externí hodnocení každého projektu proběhlo na základě schválených 
pravidel dvěma nezávisle posuzujícími odborníky. Celkem projekty nezávisle posuzovalo 14 odborníků  
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- Mgr. V. Boháčková, Mgr. M. Čámková, PhDr. V. Filec, PhDr. K. Hlavatá, Mgr. K. Hošková, Ing. J. 
Hrzinová, Ing. M. Kavanová, Mgr. V. Madejová, V. Malá, MUDr. D. Maňasková, MUDr. M. Skalská, 
RNDr. J. Soukupová, MUDr. E. Vlková, PhDr. L. Vostřáková. Jednotlivé projekty byly posouzeny též 
pracovníky odboru ZSP MHMP. 

Projekt může být ohodnocen jedním hodnotitelem maximálně 30 body. Výsledkem posuzování projektu 
hodnotiteli je jednak bodové hodnocení, jednak návrh míry podpory projektu nebo zdůvodněný návrh na 
nepodpoření. Hodnocení bylo zpracováno do tabulek podle programů a podprogramů.  

Celkem požadováno na realizaci projektů 46 356 951 Kč 
Alokováno v rozpočtu  17 000 000 Kč 
Předložený návrh na rozdělení 17 000 000 Kč 
 
V diskusi o návrhu na rozdělení finančních prostředků náměstek Kabický zdůraznil, že prioritou ve 
vyhlášených programech je hospicová péče, která by mohla být podpořena i vyšší dotací, pokud dojde k 
navýšení alokované částky pro oblast zdravotnictví o cca 2 miliony Kč ze stávajícího rozpočtu pro oblast 
partnerství. Rada hl. m. Prahy rozdělování prostředků z programu partnerství na základě individuálních 
žádostí nepovažuje za systémové. Navrhované 4 miliony Kč v programu hospicové péče nejsou podle 
zkušenosti dostatečné. Dotace pro rok 2012 je navržena zejména pro pražská zařízení, protože v roce 
2011 zahájil provoz nový Hospic Malovická a v roce 2012 oddělení paliativní péče v Nemocnici 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. 
 
M. Dlouhý se domnívá, že některé navržené částky jsou příliš nízké, doporučuje proto určit procentní 
nebo jinou hranici pro maximální možné snížení požadavku, a vyloučit tak poskytování nízkých částek.  
 
Náměstek Kabický se domnívá, že krácení dotace pod 20 % požadované částky již nezajistí kvalitní 
realizaci projektu. Projekty s navrženou nízkou dotací proto doporučuje v dalších letech nepodporovat. 
 
L. Kohoutová si uvědomuje tenkou hranici mezi doplňkovou zdravotní službou a službou sociální, ale 
zdůraznila nedostatek finančních prostředků v rozpočtu, který se dá očekávat i do budoucna, a proto 
navrhla k diskusi možné vyloučení některého typu služeb z grantového systému, např. rehabilitační a 
rekondiční pobyty.  
 
Mgr. Kuda doporučuje začlenit programy, které jsou zaměřeny na prevenci závislostí, v dalších letech 
pouze do programů protidrogové politiky, jejíž jsou v praxi nedílnou součástí. 
 
Projednávání návrhu proběhlo podle jednotlivých programů. 

Program I. 
Hlasování 13:40, přítomno 12 členů, pro 12 členů, proti 0. 

Ve 13:45 z pracovních důvodů odešla z jednání L. Kohoutová 
Přítomno 11 členů, komise je schopna usnášet se. 

Program II. 
Hlasování 13:50, přítomno 11 členů, pro 10 členů, proti 0, zdržel se 1 člen. 

Program III. 
Hlasování 13:55, přítomno 11 členů, pro 11 členů, proti 0.  

Program IV. 
Hlasování 13:58, přítomno 11 členů, pro 11 členů, proti 0. 
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Závěr:  

1. Komise doporučuje udělení grantu v celkové výši 16 750 000 Kč jednotlivým subjektům tak, jak 
je uvedeno v tabulce č. 1, která je přílohou č. 1 zápisu. 

2. Komise souhlasí s možným navýšením alokované částky převedením finančních prostředků z 
programu partnerství a následným rozdělením, včetně rezervy ve výši 250 tisíc Kč, při dalším 
jednání komise. 

3. Komise navrhuje úpravu v metodice grantového řízení, zejména stanovit dolní hranici 
poskytovaných dotací a upravit strukturu programů. 

Přehled komisí navržených finančních prostředků dle programů: 

Program Počet projektů 
Doporučená 
částka (v Kč) 

 celkem 
z toho vyřazeno 
pro nesplnění 

podmínek 

z toho návrh  
na podpoření 

z toho návrh  
na nepodpoření 

celkem  
z rozpočtu HMP 

  I. zdravotní služby 36 0 30 6 5 510 000 

II. doplňující služby pro 
osoby se zdravotním 
postižením a chronicky 
nemocné 

66 0 56 10 3 901 000 

III. program zdraví 54 0 42 12 3 339 000 

IV. hospicová péče 8 0 8 0 4 000 000 

 Celkem  164 0 136 28 16 750 000 

 Rezerva  250 000 

 Alokované finanční prostředky 17 000 000 

 

ad 2) Projednání grantů protidrogové politiky  Zdravé město Praha 2012 – II. program pro 
organizace – uvedl náměstek Kabický. Podrobné doplňující informace k rozeslanému materiálu a 
zejména k problematice kontinuálního financování podala N. Janyšková, protidrogová koordinátorka. 
 
Vyhlášení grantového řízení proběhlo na základě usnesení Rady HMP č. 1434 ze dne 27. 9. 2011, 
kterým byla také schválena pravidla dotačního řízení v oblasti protidrogové politiky HMP pro rok 2012.  

Ve výběrovém řízení „Zdravé město Praha 2012“ byly vyhlášeny dva programy: 
I. program pro školy a školská zařízení, 
II. program pro organizace, který byl předmětem posuzování. 

K projednávání byly zpracovány a předloženy návrhy dotací II. programu pro specializované organizace, 
které jsou poskytovány podle metodiky jako jednoleté nebo čtyřleté. 

Rozpočet pro rok 2012 je v kapitole 05/§3541 - Protidrogová politika byl celkem 34 mil. Kč  
Do II. programu bylo doručeno 46 žádostí od 19 subjektů/žadatelů s celkovými náklady 137 801 888 Kč 
a požadavkem 38 240 650 Kč.  
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Všechny žádosti byly podány v termínu. Základní podmínkou pro přijetí projektů do výběrového řízení 
je platná certifikace. Tato podmínka se netýká pouze projektů, jejichž předmětem je výzkum, vzdělávání 
nebo informace.  

Po dokončení formální kontroly byly žádosti zaevidovány a žádná žádost nebyla navržena k vyřazení. 
Evidované projekty se týkají širokého spektra služeb protidrogové prevence – primární prevence, harm 
reduction, ambulantní léčba, doléčovací centra, terapeutické komunity aj.  

Jednání komise předcházelo odborné posouzení dne 29. 2. 2012. Pro projekt organizace ESET - HELP, 
občanské sdružení, s názvem „Terénní programy pro osoby ohrožené sociální exkluzí“ byl zpracován 
externí oponentský posudek. 

Odborná pracovní skupina rozdělila své návrhy takto: 

1) Nenavyšovat finanční dotaci přidělovanou grantům podporovaným ve čtyřletém financování od roku 
2009, 2010, 2011. 

Celková výše smluvně vázaných finančních prostředků pro 19 projektů činí 24 320 000 Kč. 

Náměstek Kabický se domnívá, že takto vázaná částka by v rozpočtu měla být zařazena mezi 
mandatorní výdaje. 

2) Žádosti o čtyřleté financování projektu v letech 2012 – 2015:  

V programu bylo podáno 5 projektů. 

Nové smlouvy doporučuje odborná pracovní skupina uzavřít pouze u navazujících projektů, a to ve 
stejné výši jako v předchozím období. Nové projekty do čtyřletého financování doporučuje nepřibírat, 
ale podpořit je v jednoletém financování. 

Pro 3 nové projekty bylo tedy doporučeno pouze jednoleté financování. 

Hlasování 14:20, přítomno 11 členů, pro 11 členů, proti 0.  

3) Jednoleté projekty: pro jednoleté financování bylo podáno 22 projektů, které všechny probíhají 
dlouhodobě. 3 projekty byly podány do výběrového řízení poprvé. 8 projektům nebyla podpora 
doporučena. 

Proběhla diskuse nad poskytováním malých částek, zejména pro projekty: ESET – HELP, občanské 
sdružení, a  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN). Výsledkem diskuse byl návrh podpory pouze 
2 projektů VFN, a to vyšší částkou. N. Janyšková vysvětlila důvody financování organizace ESET – 
HELP, občanské sdružení. 

Střet zájmů prohlásil M. Miovský, o programu následně nehlasoval. 

Hlasování 14:28, přítomno 11 členů, pro 10 členů, proti 0, zdržel se 1 člen. 
 
 
Závěr:  

1. Komise doporučuje udělení grantu v celkové výši 3 080 000 Kč jednotlivým subjektům tak, jak je 
uvedeno v tabulce č. 2 a 3, které jsou přílohou č. 2 zápisu. 
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Přehled komisí navržených finan čních prost ředků: 

Program II. organizace Počet projektů 
Doporučená 
částka (v Kč) 

 celkem 
z toho vyřazeno 
pro nesplnění 

podmínek 

z toho návrh  
na podpoření 

z toho návrh  
na nepodpoření 

celkem  
z rozpočtu HMP 

 Jednoleté financování 25 0 17 8 2 130 000 

Čtyřleté financování 2 0 2 0 950 000 

Celkem 27 0 17 10 3 080 000 

 Rezerva  0 

 Alokované finanční prostředky 3 080 000 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 14:30. 

 

 

 ......................................................................  

 Mgr. Ivan Kabický, náměstek primátora 
 předseda komise 


