
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 38 

ze dne  17.1.2017 

k návrhu Vyhlášení dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních 
služeb v rámci projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních 

služeb na území hl. m. Prahy“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 - 2018 
a k realizaci daného projektu 

 
Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  
1.  Pravidla dotačního řízení v rámci projektu Operačního programu Zaměstnanost 

hlavního města Prahy na roky 2017 - 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s výzvou OP 
Zaměstnanost č. 03_15_006, projektem "Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 a Rozhodnutím MPSV o poskytnutí dotace č. 
OPZ006-871-16/2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

2.  realizaci projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 
dle přílohy č. 2 a č. 3 tohoto usnesení 

I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
Rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace č. OPZ006-871-16/2016 dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení 



I I I .   u k l á d á  
1.  MHMP - ZSP MHMP 

1.  zajistit zveřejnění vyhlášení dotačního programu hlavního města Prahy pro 
vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu "Podpora vybraných druhů 
sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018 dle bodu I.1. tohoto 
usnesení 

Termín: 18.1.2017 

2.  realizovat projekt "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 dle bodu I.2. tohoto usnesení 

Termín: 31.3.2019 

 

 
Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Hodek  
Tisk: R-24145  
Provede: MHMP - ZSP MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 38 ze dne 17. 1. 2017 

 
 

Pravidla dotačního řízení v rámci projektu Operačního programu 

Zaměstnanost hlavního města Prahy na roky 2017 - 2018 

v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 

Magistrátu hlavního města Prahy 

(dále jen „Pravidla“) 
 

 

Dotační program: 
 

Vyhlášení dotačního programu hlavního města Prahy 

pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu  

(dále jen Dotační program projektu) 

„Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních 

služeb na území hl. m. Prahy“ 

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018  

(dále jen „Projekt“) 

 

 
 

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů“) a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) vyhlašuje dotační řízení 

pro právnické osoby, které poskytují registrované sociální služby podle zákona o sociálních 

službách „Azylové domy“, „Domy na půl cesty“, „Nízkoprahová denní centra“ a „Intervenční 

centra“, v současné době není součástí Základní sítě sociálních služeb podle organizací a 

kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v příloze SPRSS žádná fyzická osoba. Dotace se 

poskytuje k financování běžných výdajů, ke konkrétnímu účelu, které souvisejí s poskytováním 

sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hl. m. 

Prahy na období 2016 - 2018 (dále jen „SPRSS“) schváleným usnesením Zastupitelstva HMP 

č. 12/7 dne 17. 12. 2015. HMP bude podporovat poskytování sociálních služeb, které jsou 

součástí Základní sítě sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy 

obsažené v příloze SPRSS v aktuálním znění. 

Dotační řízení je vyhlašováno v návaznosti na program Operační program Zaměstnanost (dále 

jen „OPZ“) Projektu.  

Dotační program Projektu je určen pro poskytovatele sociálních služeb vybraných druhů 

sociálních služeb:  

Vybrané sociální služby dle zákona o sociálních službách: 

 

- §57 azylové domy 

- §58 domy na půl cesty 

- §60a intervenční centra 

- §61 nízkoprahová denní centra 
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Podpora v rámci tohoto Dotačního programu Projektu se vztahuje pouze na základní činnosti 

poskytované v rámci vybraného druhu sociální služby. 
 

Část I 

Úvodní ustanovení 

 

1. HMP vyhlašuje Dotační program Projektu určený pro právnické osoby, (dále jen 

„poskytovatele sociálních služeb“) které poskytují vybrané registrované sociální služby 

dle zákona o sociálních službách - „Azylové domy“, „Domy na půl cesty“, 

„Nízkoprahová denní centra“ a „Intervenční centra“ (dále jen „vybrané sociální 

služby“). Dotační program Projektu je vyhlašován v souladu s prioritami sociální 

politiky na území HMP, SPRSS, Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ006-871-

16/2016 (dále jen „Rozhodnutí“) a v souladu s krajskými a národními strategiemi.  

2. HMP vyhlašuje Dotační program Projektu pro poskytovatele vybraných sociálních 

služeb, kteří poskytují sociální služby na území HMP nebo zejména občanům HMP.  

Vyhlášení Dotačního programu Projektu je v souladu se zákonem o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů a zákonem o sociálních službách, SPRSS, Rozhodnutím 

a dalšími strategickými dokumenty národní i krajské úrovně.  

3. SPRSS se rozumí strategický dokument HMP (včetně jeho aktualizací) v oblasti 

poskytování sociálních služeb vytvořený na základě principů, které vycházejí ze 

strategií nadnárodní, národní, krajské a obecní úrovně. Jedná se o strategický dokument 

HMP střednědobého charakteru, který je založen na základních trendech a odhadech 

demografického vývoje v dlouhodobější perspektivě. Jeho účelem je vytvoření finančně 

udržitelné funkční sítě sociálních služeb na území HMP reagující na potřeby osob, 

kterým jsou sociální služby určeny. Je jedním z významných praktických nástrojů řízení 

sociální politiky na úrovni HMP. 

4. Rozhodnutím se rozumí rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o 

poskytnutí dotace č. OPZ006-871-16/2016 vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 

pozdějších předpisů a vydané na základě Žádosti HMP o podporu z OPZ. 

5. Vybranou sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností podle zákona o 

sociálních službách zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 

začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.  

6. Dotační program Projektu je v souladu se zákonem o sociálních službách, zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 131/2000  Sb., o hlavním 

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HMP“).  

Finanční prostředky budou poskytnuty z Projektu, financovaného na základě 

Rozhodnutí z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ v letech 2016 až 2019 

a ze spoluúčasti příjemce, tedy HMP. Rozpad zdrojů financování dle Výzvy OPZ – EU 

50%, státní rozpočet 45%, HMP 5%. 
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Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci Projektu v období 

2016 – 2019 je ve výši 258 926 094,24 Kč, z čehož se jedná o prostředky EU ve výši 50 

%, tj. 129 463 047,12 Kč, prostředky státního rozpočtu ČR ve výši 45%, tj. 

116 516 742,40 Kč a prostředky z rozpočtu HMP ve výši 5 %, tj. 12 946 304,72 Kč. 

Celkový objem finančních prostředků určených pro Dotační program Projektu je ve výši 

253 349 112,00 Kč. Peněžní prostředky poskytované prostřednictvím Dotačního 

programu Projektu jsou poskytovány na základě pověření k poskytování služby 

obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“) vydaného v souladu s 

Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

7. Objem finančních prostředků poskytovaných v rámci Dotačního programu Projektu je 

limitován celkovým objemem prostředků Projektu. 

8. Maximální výše dotace pro poskytovatele vybraných sociálních služeb je stanovena 

podle následujícího výpočtu:  

kapacitní jednotka x cenová hladina upravená o kritéria pro posouzení sociální služby  

V rámci výpočtu se rozumí: kapacitní jednotka – nastavení srovnatelné jednotky 

u daného druhu sociální služby; cenová hladina – finanční prostředky z veřejných 

zdrojů určené na kapacitní jednotku za rok.  

9. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace nemusí být přidělena v požadované 

výši. Poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu Projektu nezakládá nárok na 

financování služby po ukončení Projektu. Nevyhoví-li poskytovatel dotace žádosti, 

sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod 

nevyhovění žádosti. 

10. Okruh způsobilých žadatelů, kteří mohou o dotaci žádat, jsou poskytovatelé sociálních 

služeb, kteří splňují všechny níže uvedené podmínky: 

a. získali oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních 

službách (dále jen „registraci“), 

b. poskytují sociální služby na území HMP nebo zejména občanům HMP, 

c. splňují podmínky Projektu a souvisejících dokumentů. 

11. HMP si vymezuje možnost vyhlášení dalšího doplňujícího Dotačního programu 

Projektu v rámci Projektu.  
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Část II 

Účel dotace 
 

1. Dotace jsou finanční prostředky určené na neinvestiční náklady (výdaje), související 

s poskytováním vybraných sociálních služeb a jsou spojené se základními činnostmi 

sociálních služeb, které jsou stanoveny zákonem o sociálních službách.  

2. Dotace se poskytuje na krytí běžných výdajů spojených s poskytováním základních 

druhů a forem vybraných sociálních služeb.  

3. Dotace jsou určené na období 2017 – 2018 a musí být využity v souladu s podmínkami 

uvedených v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost, dostupných na webových stránkách www.esfcr.cz (Dále jen 

„Pravidla OPZ“), Rozhodnutím a smlouvou o poskytnutí dotace. 

Část III 

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace 

 

1. HMP poskytuje dotaci poskytovatelům vybraných sociálních služeb na základě jejich 

žádosti a v souladu s platným zněním rozhodnutí o registraci sociální služby. Žádost 

musí být řádně zpracována a podána výlučně v závazné formě dle příloh Pravidel se 

všemi řádně vyplněnými položkami, relevantními k danému druhu sociální služby, 

včetně povinných příloh žádosti. 

2. Dotace je poskytována bezhotovostně na účet žadatele zřízený u peněžního ústavu, 

uvedený v žádosti.  Bude-li žadatelem příspěvková organizace městské části, bude 

dotace převedena na účet městské části hlavního města Prahy (dále jen „MČ“).  

3. Dotace se poskytuje jen na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 

základních druhů a vybraných forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném 

základními činnostmi u jednotlivých druhů vybraných sociálních služeb dle zákona o 

sociálních službách.  

4. Vybraná sociální služba může být spolufinancována z obecních a krajských rozpočtů, 

státního rozpočtu, z prostředků evropských fondů a z jiných zdrojů (tzv. vícezdrojové 

financování). Duplicitní úhrada stejných nákladů (výdajů) z různých veřejných i jiných 

zdrojů není dovolena. 

5. Podmínkou pro přidělení dotace je naprostá transparentnost hospodaření. Poskytovatelé 

sociálních služeb jsou povinni čerpat dotaci v souladu se zásadami efektivnosti, 

účelnosti a hospodárnosti a Pravidel OPZ. 

6. Dotace se poskytuje v souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2012/21 ze dne 20. 

prosince 2011 ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby a na základě 

pověření žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.  

7. Výši dotace v Dotačním programu Projektu schvalují orgány HMP. 

http://www.esfcr.cz/
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8. Dotace lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých od prvního dne poskytování 

služby do posledního dne jejího ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů (výdajů) od 

1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 včetně a uhrazených od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2019 včetně. 

9. Příjemce dotace je povinen využít prostředky hospodárně, efektivně, účelně a čerpat je 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o účetnictví“), ostatními obecně platnými předpisy a se Smlouvou a Pravidly 

OPZ. Přidělená dotace může být využita jen na účely specifikované ve smlouvě. 

10. Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

11. Příjemce dotace je povinen poskytnout HMP podklady podle článku VII těchto Pravidel 

ve lhůtách stanovených HMP. 

12. Příjemce dotace je dále povinen vést veškeré dokumenty související s realizací projektu 

po dobu alespoň 10 let od ukončení projektu. Tato lhůta začíná běžet 1. ledna 

následujícího kalendářního roku poté, co byla ukončena realizace projektu. 

13. Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady (výdaje) tzv. neuznatelné náklady:  

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb (za výdaj nesouvisející s poskytováním základních činností se 

považuje i vzdělávání nad rámec § 111 a §116 zákona o sociálních službách, a to 

v rozsahu nad 24 hodin za kalendářní rok) 

 b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 

c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 

doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, 

dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je 

delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč, 

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 

období a opravné položky provozních nákladů, 

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 

plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, 

dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,  

f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla 

využívaného v rámci poskytování sociální služby, 

g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých 

druhů sociálních služeb, 

h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu požádat, 

i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 

cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o 
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úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, 

jakož i depozitní poplatky, 

j) výdaje, které nelze účetně doložit.  

14. V případě nejasnosti, zda se jedná o neuznatelný náklad, dává závazné stanovisko odbor 

Zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen 

„ZSP“). 

15. Výkon jakékoli práce jednoho zaměstnance v rámci případných uzavřených pracovních 

poměrů i dohod o provedení práce i dohod o pracovní činnosti v rámci Projektu může 

být maximálně do 1,0 celého úvazku dohromady v rámci jedné organizace zapojené do 

daného Projektu. 

16. Poměr přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči vůči úvazkům ostatních 

pracovníkům je dán poměrem:  

azylové domy 65% : 35% 

domy na půl cesty 65% : 35% 

intervenční centra 80% : 20% 

nízkoprahová denní centra 75% : 25% 

Do celkových plánovaných přepočtených úvazků uvedených na příslušný rok spadají 

zaměstnanci pracující na pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o 

provedení práce. 

17. Příjemce dotace je povinen provádět informační a komunikační opatření Projektu v 

souladu s Pravidly OPZ (např. uvádět povinná loga EU a OPZ). 

 

 

Část IV 

Žádost o poskytnutí dotace 
 

1. Dotace se poskytuje na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) může 

podat pouze poskytovatel sociálních služeb, který splňuje podmínky uvedené v Části I, 

bod 10 a není proti němu vedeno trestní řízení ve věci dotačního podvodu. 

2. Žádost se podává výhradně v písemné podobě včetně povinných příloh, a to 

v požadovaném termínu.  Žádost musí být opatřena podpisem (vzor formuláře Žádosti 

- viz příloha č. 1 a 2 těchto Pravidel).  

3. Do Dotačního programu Projektu se zařazují žádosti doručené HMP od 20. 2. 2017 do 

28. 2. 2017 (včetně). 

4. Konzultace k vyhlášenému Dotačnímu  programu Projektu poskytují:  

Mgr. Pavel Uhlík (email: pavel.uhlik@praha.eu, tel.: 236 004 161), 

Mgr. Nikola Krátká (email: nikola.kratka@praha.eu, tel.: 236 004 199), 

Bc. Kateřina Šindlerová (email: katerina.sindlerova@praha.eu, tel.: 236 004 167), 

Kontaktním místem je odbor ZSP (adresa pracoviště: Praha 1, Charvátova 9). 

5. O změnách v Žádosti týkajících se rozpočtu poskytované služby je žadatel povinen 

písemně informovat ZSP na předepsaném formuláři (viz příloha č. 3 těchto Pravidel). 

mailto:pavel.uhlik@praha.eu
mailto:nikola.kratka@praha.eu
mailto:katerina.sindlerova@praha.eu
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Změnu rozpočtu a změnu v čerpání na jednotlivých položkách rozpočtu může žadatel 

realizovat pouze na základě písemného souhlasu odboru  ZSP. 

6. O veškerých dalších změnách údajů uváděných v předložené žádosti je žadatel povinen 

písemně informovat na předepsaném formuláři (viz příloha č. 4 těchto Pravidel) odbor 

ZSP nejpozději do 14 dnů od jejich vzniku a projednat případné další změny se ZSP.   

 

Část V 

Posouzení žádosti o poskytnutí dotace 
 

1. Podání Žádosti nelze považovat za příslib udělení dotace.  

2. Žádosti budou posouzeny nejdéle do 28. 4. 2017 

3. Pro posouzení Žádosti, pro stanovení a projednávání výše poskytovaných finančních 

prostředků v rámci Dotačního řízení Projektu jsou stanoveny následující podmínky a 

postupy:  

a. zaevidovanou Žádost posoudí hodnotící skupina, kterou jmenuje ředitel odboru 

ZSP a stanoví její kompetence. Skupina posoudí Žádosti z věcného hlediska 

(zejména, zda-li je žadatel zařazen do základní sítě a zda-li Žádost splňuje formální 

náležitosti apod.) a zpracuje návrh výše dotace pro jednotlivé žadatele dle kritérií 

pro stanovení výše dotace. Výsledek posouzení a zpracovaný návrh výše finanční 

podpory je podkladový materiál pro jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro 

udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a protidrogové prevence 

(dále jen „grantová komise“). 

b. grantová komise posuzuje předložené Žádosti na základě zpracovaného návrhu 

hodnotící skupiny; výši poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby posuzuje 

s ohledem na celkový limit finančních prostředků určených na Dotační program 

Projektu. Návrh s výší dotace pro jednotlivé sociální služby, po projednání 

v grantové komisi, předkládá odbor ZSP příslušnému výboru Zastupitelstva HMP 

(dále jen „výbor“), 

c. odbor ZSP předkládá návrh na rozdělení dotace pro jednotlivé sociální služby 

k projednání orgánům HMP, 

 

4. Výsledky Dotačního programu Projektu budou po schválení příslušnými orgány 

zveřejněny na internetových stránkách www.praha.eu. Dílčí informace se v průběhu 

řízení nesdělují. 

http://www.praha.eu/
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Část VI 

Uzavírání smluv 

 

1. Po schválení výše poskytnuté dotace orgány HMP připraví ZSP smlouvu, kterou předloží 

k podpisu poskytovateli sociálních služeb, kterému byla dotace přidělena. Následně za 

HMP smlouvu podepíše ředitel ZSP . 

2. Smlouva o poskytnutí dotace bude obsahovat popis opatření k zamezení a vrácení 

nadměrné vyrovnávací platby.   

3. Poskytnutá dotace je účelová a lze jí použít pouze za stanovených podmínek.   

4. Přidělená dotace (finanční prostředky) se poskytuje převodem z účtu poskytovatele 

na bankovní účet příjemce. V případě, že poskytovatelem sociální služby je  

příspěvková organizace MČ nebo HMP bude dotace poskytnuta formou rozpočtového 

opatření.  

5. Přidělená dotace je vyplácena ve splátkách na bankovní účet příjemce, a to v souladu 

s termíny a výší jednotlivých splátek MPSV vyplacených HMP  na základě Rozhodnutí. 

 

 

 

 

Část VII 

Sledování evidence uživatelů sociálních služeb a vedení dokumentace  

 

1. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinní vést dokumentaci o poskytovaných 

sociálních službách  v souladu se zákonem o sociálních službách a statisticky 

sledovat výkony základních činností sociálních služeb uvedené ve vyhlášce č. 

505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

 

2. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinní na základě výzvy HMP  bezodkladně 

písemně poskytnout sledované údaje dle bodu 1. na předepsaných formulářích. 

Formuláře budou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

Část VIII 

Sledování, kontrola a finanční vypořádání dotace 
 

1. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné použití finančních 

prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Příjemce zabezpečí, aby účetní 

transakce související s Projektem byly odděleně identifikovatelné od ostatních účetních 

transakcí s Projektem nesouvisejících. 
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2. Příjemce dotace je povinen vést čerpání přidělených finančních prostředků souvisejících 

s Projektem v účetnictví nebo daňové evidenci odděleně, tzn. účtovat odděleně na 

samostatných analytických účtech nákladů, nebo vést poskytnutou dotaci odděleně v 

účetnictví formou samostatných středisek, popř. vést samostatný „peněžní deník“ pro 

přidělenou dotaci. Příjemce je povinen vést účetnictví popř. daňovou evidenci řádně v 

souladu s platnými právními předpisy. Výdaj musí být ze strany příjemce, skutečně 

zaplacen, tj. úhrada musí být doložena bankovními výpisy či výdajovými pokladními 

doklady. 

3. Příjemce dotace je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označovat tak, aby 

bylo zřejmé, že se jedná o náklad (výdaj) hrazený z poskytnuté dotace 

(v případě, že finanční částka uvedená na dokladu není hrazena z dotace v plné výši, je 

nutné uvést, jak vysoká finanční částka je z prostředků dotace hrazena). Originály 

účetních dokladů budou označeny názvem a číslem smlouvy. Příjemce je dále povinen 

prokázat přímou vazbu mezi vynaložením způsobilého výdaje a daným projektem. 

Výdaje/náklady by měly korespondovat s obvyklými cenami požadovanými za obdobná 

plnění v daném čase a místě a zároveň by měly být přiměřené k dosažení cíle projektu. 

Náklady se musí týkat doby realizace Projektu, toto musí být u výdajů prokazovaných 

v režimu skutečně prokazovaných výdajů ověřitelné. Datum vzniku nákladu, které je 

uvedeno na příslušném účetním dokladu, musí spadat do období 2017 – 2018.  

4. Náležitosti účetního dokladu jsou stanoveny zákonem o účetnictví. Daňové doklady 

používané pro prokazování způsobilosti musí splňovat náležitosti daňových dokladů 

stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. Příjemce dotace je dále povinen uvést ve svých vnitřních směrnicích 

povinnost uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 

alespoň 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna 

následujícího kalendářního roku poté, co byla ukončena realizace projektu.  

5. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování. 

6. Příjemce dotace v případě, že získá dotaci na poskytování více služeb, nesmí převádět 

dotační prostředky mezi těmito službami. 

7. Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole (dále jen „kontrole“) podle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole). Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace a 

všem oprávněným subjektům kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou 

dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit 

kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování dotace. 

8. Příjemce dotace je povinen na základě výzvy HMP a všech oprávněných subjektů 

bezodkladně písemně poskytnout požadované upřesňující informace související s 

poskytovanými službami. 

9. Příjemce dotace je povinen na základě výzvy HMP zaslat přehled o čerpání dotace na 

jednotlivé sociální služby a požadované podklady k čerpání dotace. 

10. Příjemce dotace se zavazuje vrátit poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu 

dotaci/alikvotní část v případě nerealizace nebo předčasného ukončení sociální služby, 
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v případě použití dotace v rozporu s právními předpisy, smlouvou nebo právními 

předpisy EU, dále v případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly 

neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do 28. 2. 2019 na účet HMP 

č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 6085 

11. Příjemce dotace je povinen přidělenou dotaci (finanční prostředky) řádně vyúčtovat 

k 31. 12. 2018, a na závazném formuláři doručit nejpozději do 28. 2. 2019. 

Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce dotace povinen vrátit na účet HMP 

č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/ příjemce dotace, specifický symbol: 6085, 

nejpozději do 28. 2. 2019 

12. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli dotace 

penále dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, a to na účet HMP č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/ 

příjemce dotace, specifický symbol: 6085 

13. Příjemce se dále zavazuje uhradit poskytovateli veškeré sankce uložené mu ze strany 

státních orgánů v důsledku porušení povinností poskytovatele jako příjemce dotace, 

pokud byly způsobeny porušením povinností příjemce. 

14. Závazný formulář vyúčtování bude k dispozici na internetových stránkách HMP 

nejpozději do 30. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seznam příloh Pravidel 

 

1. Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace – obecná část 

2. Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace – specifická část 

3. Příloha č. 3 - Návrh změn rozpočtu v položkovém čerpání sociální služby - "druh 

služby"  

4. Příloha č. 4 - Formulář pro oznámení změn příjemcem 
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Příloha č. 1 Pravidel 

ŽÁDOST O POSKYTUNÍ DOTACE 

v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „ Podpora vybraných druhů sociálních služeb 

v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ 

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018 

A) OBECNÁ ČÁST – Identifikační údaje o žadateli 

Údaje o žadateli: 

Název organizace   

Právní forma   

IČO   Plátce DPH    
 

Adresa sídla organizace: 

Ulice   č. p., č. o.    

Obec   PSČ   

Městská část   Správní obvod   

Pražský obvod   Čtvrť (kat. území)   
 

Kontaktní údaje: 

Telefon   Mobil   

E-mail   

Web   
 

Bankovní spojení žadatele: 

Číslo účtu    Kód banky   

Název peněžního ústavu   
 

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci osob s podílem v této právnické osobě 

  
 

 

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede identifikaci právnických osob, v nichž má přímý podíl, a výši 
tohoto podílu  
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Statutární orgán č.1* 

*Ve smlouvě bude uveden jako zástupce příjemce v případě poskytnutí dotace. 

Jméno   Titul před jménem   

Příjmení    Titul za jménem   

Funkce   

Ulice     č. p., č. o.    

Obec    PSČ   

Městská část   Pražský obvod   

Telefon   Mobil   

E-mail   
 

Statutární orgán č.2 

Jméno   Titul před jménem   

Příjmení    Titul za jménem   

Funkce   

Ulice     č. p., č. o.    

Obec    PSČ   

Městská část   Pražský obvod   

Telefon   Mobil   

E-mail   
 

Oprávněná pověřená osoba* 

*Osoba zastupující statutární orgán na základě jmenování či pověření. 

Jméno   Titul před jménem   

Příjmení    Titul za jménem   

Funkce   

Ulice     Č.p., č.o.    

Obec    PSČ   

Městská část   Pražský obvod   

Telefon   Mobil   

E-mail   
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Seznam Speciálních částí Žádosti 

Název služby Číslo registrace 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Nedílnou součástí žádosti je následující seznam příloh: 

1) Ověřené kopie dokladu oprávnění osoby jednat za žadatele: 

- Statutární orgán – oprávnění zastupovat žadatele doloží pouze ten, který toto oprávnění 

nemá zapsáno ve veřejném rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, apod.), v případě 

relevantnosti bude doloženo dokladem o volbě statutárního orgánu, spolky doloží zároveň 

platné znění stanov. 

- Oprávněná pověřená osoba – osoba, která může jednat za žadatele místo statutárního 

orgánu: jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle výše uvedených 

dokladů, musí předložit zmocnění udělené příslušným statutárním orgánem. 

2) Doklad o aktuálním bankovním spojení žadatele (doložit buď kopii smlouvy žadatele 

s peněžním ústavem a s aktuálním číslem účtu, nebo potvrzením příslušného peněžního ústavu 

s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu, či kopii výpisu bez finančních údajů). 

 

 

 

Místo a datum podpisu Podpis 
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Příloha č. 2 Pravidel 

ŽÁDOST O POSKYTUNÍ DOTACE 

v rámci Dotačního programu projektu OPZ z projektu „ Podpora vybraných druhů sociálních služeb 

v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ 

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 na roky 2017 – 2018 

B) SPECIFICKÁ ČÁST – charakteristika poskytované sociální služby  

Druh vybrané sociální služby    

Název služby   

Číslo registrace   
 

Adresa/y místa realizace 

Ulice   č.p., č.o.    

Obec   PSČ   

Městská část   Správní obvod   
 

Kontaktní osoba  

Jméno    Příjmení   

Ulice    č.p., č.o.    

Obec   PSČ   

Telefon    Email   
 

Rozpis časového rozsahu poskytované služby (doba, po kterou je služba poskytována klientům 
např. celý rok, měsíc, týden apod., a denní doba, kdy je služba k dispozici např. odpoledne, přes noc, 

nepřetržitě apod. - soulad s registrací poskytované služby) 
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Doba v níž má být dosaženo účelu dotace 2017 - 2018 
 

Účel dotace: 

poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u 
jednotlivých druhů sociálních služeb zákonem o sociálních službách. 

 

Odůvodnění žádosti  

  
 

Cílová skupina osob, pro které je sociální služba na kterou žadatel žádá určena: 

□ Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování. 

□ Oběti trestné činnosti. 

□ Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. 

□ Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi. 

□ Osoby ohrožené předlužeností. 

□ Osoby ohrožené vícenásobnými riziky. 

□ Osoby opouštějící institucionální zařízení. 

□ Osoby pečující o malé děti. 

□ Osoby se zdravotním postižením. 

□ Osoby v nebo po výkonu trestu. 

□ Rodiče samoživitelé. 
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Převažující cílová skupina sociální služby, na kterou žadatel žádá:  

□ Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování. 

□ Oběti trestné činnosti. 

□ Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané. 

□ Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi. 

□ Osoby ohrožené předlužeností. 

□ Osoby ohrožené vícenásobnými riziky. 

□ Osoby opouštějící institucionální zařízení. 

□ Osoby pečující o malé děti. 

□ Osoby se zdravotním postižením. 

□ Osoby v nebo po výkonu trestu. 

□ Rodiče samoživitelé. 

 

Věková kategorie cílové skupiny  Forma(y) poskytované služby: 

□ 15 - 26 let □ Pobytová – počet lůžek: ____________ 

□ 27 - 64 let □ Ambulantní  

□ 64+ let  □ Terénní  
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Zdroje financování  

 Skutečnost v roce 2016 
(v Kč) 

Předpoklad na rok 2017 
(v Kč) 

Předpoklad na rok 2018 
(v Kč) 

Žádaná dotace z Dotačního 
programu projektu OPZ … 

x 
    

Státní dotace na poskytování 
sociálních služeb - Dotační 
řízeni HMP       

Státní dotace MPSV - program 
B     

  

Grantové řízení HMP - oblast 
sociálních služeb     

  

Dotace od krajů (mimo HMP)       

Dotace od obcí       

Dotace strukturální fondy       

Další dotace od resortů státní 
správy        

Příspěvek zřizovatele kraje        

Příspěvek zřizovatele obce       

Příspěvek Úřadu práce        

Fondy zdravotních pojišťoven       

Úhrady od uživatelů - příspěvek 
na péči       

Ostatní úhrady od uživatelů 
(strava, ubytování apod.)        

Úhrady od za fakultativní služby       

Sbírky       

Sponzorské dary       

Jiné  - uveďte       

Celkem  
   

 

Komentář ke zdrojům financování: 
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Rozpočet služby – položkové čerpání  

Druh finančních prostředků  
Plánované 

náklady v roce 
2017 (v Kč) 

Požadovaná 
dotace na rok 

2017 (v Kč) 

Plánované 
náklady v rok 

2018 (v Kč) 

Požadovaná 
dotace na rok 

2018 (v Kč) 

Celkem dotace 
za roky 2017 - 

2018 

Celkový objem neinvestičních 
prostředků z toho: 

          

1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM           

1.1. Pracovní smlouvy           

1.2. Dohody o pracovní 
činnosti 

          

1.3. Dohody o provedení práce           

1.4. Jiné osobní náklady           

1.5. Nákup služeb            

2) PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

          

2.1. Dlouhodobý majetek           

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný 
majetek do 60 tis. Kč 

          

2.1.2. Dlouhodobý hmotný 
majetek do 40 tis. Kč 

          

2.2. Potraviny           

2.3. Kancelářské potřeby           

2.4. Pohonné hmoty            

2.5. Jiné spotřebované nákupy           

2.6. Služby           

2.6.1. Energie           

2.6.2. Telefony, internet, 
poštovné, ostatní spoje 

          

2.6.3. Nájemné           

2.6.4. Právní a ekonomické 
služby 

          

2.6.5. Školení a kurzy           

2.6.6. Opravy a udržování           

2.6.7. Cestovní náhrady           

2.6.8. Pracovníci v přímé péči 
(mimo prac. Poměr, DPP, DPČ) 

          

2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo 
prac. Poměr, DPP, DPČ) 

          

2.6.10. Jiné           

2.7. Odpisy           

2.8. Ostatní náklady            

KONTROLNÍ SOUČET           



 
 
Personální zajištění 

PRACOVNÍ SMLOUVY  

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Požadavek na 
dotaci za roky 
2017 až 2018 

(v Kč) 

Počet 
zaměs
tnanců 

Přepočtený 
počet úvazků  

Náklady 
celkem (v Kč) 

Předpoklád
aný počet 

zaměstnanc
ů 

Předpokládan
ý přepočtený 
počet úvazků 

Předpokládan
é náklady (v 

Kč) 

Předpoklád
aný počet 

zaměstnanc
ů 

Předpoklád
aný 

přepočtený 
počet 

úvazků 

Předpokládan
é náklady (v 

Kč) 

1) Pracovníci v přímé péči                      

1.1. Sociální pracovník                      

1.2. Pracovník v sociálních 
službách                     

1.3. Zdravotní pracovníci                     

1.4. Pedagogičtí pracovníci                     

1.5. Manželští a rodinní 
poradci                     

1.6. Další odborní prac., kteří 
přímo poskytují SS                     

2) Ostatní pracovníci                      

2.1. Vedoucí pracovníci                     

2.2. Administrativní pracovníci                     

2.3. Ostatní pracovníci                     

CELKEM                     
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DOHODY O PRACOVNÍ 
ČINNOSTI  

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Požadavek na 
dotaci za roky 

2017 až 2018 (v 
Kč) 

Počet 
přepo
čtenýc

h 
úvazků 

Počet hodin 
celkem 

Náklady 
celkem (v Kč) 

Předpoklád
aný počet 

přepočtený
ch úvazků 

Předpokládan
ý počet hodin 

celkem  

Předpokládan
é náklady (v 

Kč) 

Předpoklád
aný počet 

přepočtený
ch úvazků 

Předpoklád
aný počet 

hodin 
celkem 

Předpoklád
ané náklady 

(v Kč) 

1) Pracovníci v přímé péči                      

1.1. Sociální pracovník                      

1.2. Pracovník v sociálních 
službách                     

1.3. Zdravotní pracovníci                     

1.4. Pedagogičtí pracovníci                     

1.5. Manželští a rodinní 
poradci                     

1.6. Další odborní prac., kteří 
přímo poskytují SS                     

2) Ostatní pracovníci                      

2.1. Vedoucí pracovníci                     

2.2. Administrativní pracovníci                     

2.3. Ostatní pracovníci                     

CELKEM                     
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DOHODY O 
PROVEDENÍ 

PRÁCE  

Rok 2016 2017 Rok 2018 

Požadavek 
na dotaci za 
roky 2017 až 
2018 (v Kč) 

Rozsah 
práce 

(v hod.) 

Rozsah 
práce v 

přepočtený
ch úvazcích 

Odměna 
(za hod. v 

Kč) 

Náklady 
celkem (v 

Kč) 

Předpoklád
aný rozsah 

práce (v 
hod.) 

Předpoklád
aný rozsah 

práce v 
přepočtený
ch úvazcích 

Předpoklád
aná 

odměna  
(za hod. v 

Kč) 

Předpoklád
ané 

náklady (v 
Kč) 

Předpoklád
aný rozsah 

práce (v 
hod.) 

Předpoklád
aný rozsah 

práce v 
přepočtený
ch úvazcích 

Předpoklád
aná 

odměna 
(za hod. v 

Kč) 

Předpoklád
ané 

náklady (v 
Kč) 

1) Pracovníci v přímé 
péči                            

1.1. Sociální 
pracovník                            

1.2. Pracovník v 
sociálních službách                           

1.3. Zdravotniční 
pracovníci                           

1.4. Pedagogičtí 
pracovníci                          

1.5. Manželští a 
rodinní poradci                           

1.6. Další odborní 
prac., kteří přímo 
poskytují SS                           

2) Ostatní pracovníci  
                          

2.1. Vedoucí 
pracovníci                           

2.2. Administrativní 
pracovníci                           

2.3. Ostatní 
pracovníci                           

CELKEM                           



 
 

 

Čestné prohlášení 

Název dotačního programu  

Název žadatele  

Sídlo žadatele  

IČO žadatele  

Statutární zástupce žadatele  

  

Já, níže podepsaný statutární zástupce organizace ............................................................ (dále jen 

žadatel)  

čestně prohlašuji, že k níže uvedenému dni: 

1. žadatel nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po 

lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.), či další nevypořádané finanční 

závazky z jiných projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů vůči 

orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují; 

 

2. žadatel není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; 

3. žadatel není v úpadku, v hrozícím úpadku a vůči majetku žadatele ke dni podání žádosti neprobíhá, 

nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

4. není proti žadateli veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, 

ani proti němu není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu;  

 

5. žadateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 

6. na žadatele nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, 

že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

 

7. žádní členové statutárního orgánu žadatele nebyli pravomocně odsouzeni podle zákona č. 40/2009 

Sb., trestního zákoníku, resp. podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 

osob a řízení proti nim, za trestný čin podvodu (vč. úvěrového či dotačního), podplácení, účasti 

na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost 

poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008;  

 

8. vůči majetku poskytovatele sociálních služeb neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl 

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs 

zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů 
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9.  

 

Druh sociální služby Registrační číslo služby Název služby 

   

 

je realizována v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP na 

období 2016 - 2018  

Dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10a odst. (3), písm. f) žadatel (právnická 

osoba) podá identifikaci: 

Žadatel (název): .................................................................... IČO: ........................ 

 

10. Případné změny výše uvedených skutečností neprodleně oznámím poskytovateli podpory. 

Dále prohlašuji, že informace uvedené v Žádosti o neinvestiční dotaci, jejíž přílohou je toto čestné 

prohlášení, jsou pravdivé. 

Jsem si vědom/a toho, že poskytnuté finanční prostředky smí být použity pouze na realizaci poskytované 

služby popsané v této žádosti. 

 

V ................................................. Dne ........................................... 

 

Jméno statutárního zástupce: 

 

Podpis statutárního zástupce: 
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Příloha č. 3 Pravidel - Návrh změn v položkovém čerpání 

Druh finančních prostředků  
Poskytnutá dotace na 

základě smlouvy 

Požadavek na položkové 
čerpání dotace dle 
smlouvy popř. dle 
schválené změny 

Požadavek na změnu  

Celkový objem neinvestičních 
prostředků z toho: 

 
  

1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM  
  

1.1. Pracovní smlouvy       

1.2. Dohody o pracovní 
činnosti 

  
    

1.3. Dohody o provedení práce       

1.4. Jiné osobní náklady       

1.5. Nákup služeb        

2) PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM 

 
  

2.1. Dlouhodobý majetek       

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný 
majetek do 60 tis. Kč 

  
    

2.1.2. Dlouhodobý hmotný 
majetek do 40 tis. Kč 

  
    

2.2. Potraviny       

2.3. Kancelářské potřeby       

2.4. Pohonné hmoty        

2.5. Jiné spotřebované nákupy       

2.6. Služby       

2.6.1. Energie       

2.6.2. Telefony, internet, 
poštovné, ostatní spoje 

  
    

2.6.3. Nájemné       

2.6.4. Právní a ekonomické 
služby 

  
    

2.6.5. Školení a kurzy       

2.6.6. Opravy a udržování       

2.6.7. Cestovní náhrady       

2.6.8. Pracovníci v přímé péči 
(mimo prac. Poměr, DPP, DPČ) 

  
    

2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo 
prac. Poměr, DPP, DPČ) 

  
    

2.6.10. Jiné       

2.7. Odpisy       

2.8. Ostatní náklady        

KONTROLNÍ SOUČET  
  

 

Místo a datum podpisu Podpis  a razítko příjmemce dotace  

    



 
 

Příloha č. 4 Pravidel - Formulář pro oznámení změn příjemcem 

Dotační řízení hlavního města Prahy pro rok 2017 - 2018 v působnosti odboru zdravotnictví, 

sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy 

 

Formulář pro oznámení změn příjemcem projektové dotace OPZ na podporu vybraných 

druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, pro období 2016 – 2019:  

 
 

Oznámení změn se týká období   

Název příjemce dotace   

IČO příjemce dotace   

Název služby, které se změna týká   

Číslo Smlouvy o poskytnutí dotace   

Druh sociální služby, které se změna týká   

Číslo registrace služby   

 

 

Popis změny  

  

 

 

Místo a datum podpisu Podpis a razítko příjemce dotace  

    

 





































































Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 38 ze dne 17. 1. 2017 
 

Přílohy k Žádosti o dotaci u projektu  
„Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních 

služeb na území hl. m. Prahy“ 
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085 

 
 

1. Mechanismus stanovení, výpočtu, poskytnutí a kontroly vyrovnávací 
platby 

 
Popis výpočtu vyrovnávací platby na sociální službu (zejména s ohledem na 
druh, formu, cílovou skupinu služby) - parametrů pro výpočet vyrovnávací 
platby, nákladů a výnosů sociální služby 
 
 
Popis výpočtu vyrovnávací platby na sociální službu a parametrů pro výpočet obsahuje 
dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2016–2018, 
který schválilo Zastupitelstvo HMP usnesením č. 12/7 ze dne 17. 12. 2015, a který je přílohou 
žádosti o dotaci ze státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze v oblasti podpory 
poskytování sociálních služeb pro rok 2017.  
 
 
Financování krajské sítě sociálních služeb 
Systém financování sociálních služeb pro občany HMP se odvíjí od základního zákonného 
rámce daného zákonem o sociálních službách. 
V celkovém systému financování sociálních služeb mají veřejní zadavatelé (veřejné instituce) 
tuto odpovědnost: 

-  MPSV ve spolupráci s HMP definuje (a finančně dotuje) dostupnost sociálních služeb, 
-  HMP ve spolupráci s MČ, na základě zjištěné a objektivizované potřebnosti, tvoří 
    krajskou síť sociálních služeb, zajišťuje tím místní a typovou dostupnost konkrétních 
    sociálních služeb a určuje podporované základní činnosti v jednotlivých druzích 
    sociálních služeb, 
-  MČ ve spolupráci s HMP zajišťují podmínky pro poskytování sociálních služeb. 

 
 
Systém financování sociálních služeb na úrovni HMP 
Sociální služby jsou významnými veřejnými službami pro občany HMP. Tím, že HMP 
každoročně z podstatné části financuje sociální služby, v podstatě nakupuje veřejné služby pro 
své občany. 
Financování sociálních služeb je tedy nákup určité hodnoty. Cílem je nastavení 
transparentních mechanismů k tvorbě finančně udržitelné funkční krajské sítě sociálních 
služeb, ve které správce sítě – s ohledem na potřeby obyvatel HMP – určuje, jaké druhy 
sociálních služeb, pro jakou cílovou skupinu osob, na jaké územní jednotce, v jakém 



 

kapacitním objemu a za jaké peníze, chce a bude podporovat. Financování sociálních služeb z 
veřejných zdrojů je formou podpory poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 
Financování sociálních služeb v ČR je založeno na principu vícezdrojového financování. 
Mezi hlavní zdroje příjmů (výnosů) poskytovatelů na poskytování sociálních služeb zůstávají 
výnosy z veřejných zdrojů, dále úhrady od uživatelů a příjmy od zdravotních pojišťoven. 
Nižší je podíl příjmů z neveřejných zdrojů – od soukromých dárců (nadace, firmy, 
jednotlivci), kteří organizacím mohou darovat finanční prostředky i na činnost nebo aktivity, 
které přímo nesouvisí s poskytováním sociálních služeb. Dalším doplňkovým příjmem mohou 
být příjmy z vlastní činnosti. Od roku 2016 budou na úrovni HMP finanční prostředky ze 
strukturálních fondů EU v sociální oblasti systémově zařazeny jako další zdroj příjmů 
(výnosů) na hlavní činnosti poskytovatelů sociálních služeb.  
V celkových nákladech na poskytování sociálních služeb výrazně dominují osobní náklady 
(u služeb sociální péče je to 63 % celkových nákladů, u služeb sociální prevence a odborného 
sociálního poradenství je to 70 % celkových nákladů) a další významnou položkou (okolo 15 
% celkových nákladů) jsou služby (nájemné, energie, opravy a udržování atd.) a spotřebované 
nákupy (potraviny, pohonné hmoty atd.). 
Co se týká hlavních veřejných dotačních zdrojů, které v současné chvíli rozděluje HMP 
v rámci vlastních dotačních či grantových řízení (nebo přímo z rozpočtu) do systému 
sociálních služeb, lze vysledovat trend pozvolného nárůstu finančních prostředků, především 
v oblasti podpory sociálních služeb ze státního rozpočtu (oproti roku 2014), ale i relativně 
velké navýšení (z roku 2014 na rok 2015) neinvestičního příspěvku organizacím zřizovaným 
HMP (především za účelem zajištění nových kapacit sociálních a vhodně navazujících 
služeb). 
 
V oblasti odhadu na roky 2016 – 2018 musíme vycházet z reálných předpokladů týkajících se 
především hlavních veřejných zdrojů. K navýšení celkového objemu prostředků na období 
2016 – 2018 dojde především z důvodů využití projektů přímého přidělení z prostředků EU (v 
gesci MPSV), ze kterého bude alokováno zhruba 115 000 tis. Kč ročně. U státní dotace 
(program A MPSV) předpokládáme mírný nárůst (cca 700 000 tis. Kč ročně) vzhledem 
k rozpočtovému výhledu ČR, z rozpočtu HMP předpokládáme, v oblasti sociálních služeb, 
rovněž mírný nárůst (na 850 000 tis. Kč ročně), především ve vztahu k rozšiřované kapacitě 
pro osoby se specifickým typem postižení, včetně zajištění nezbytných personálních 
standardů v oblasti péče. U ostatních položek předpokládáme navýšení úhrad od uživatelů a 
zvýšení úhrad z fondu zdravotních pojišťoven, což souvisí s plánovaným rozvojem krajské 
sítě sociálních služeb na období 2016 - 2018 a valorizací výše PnP v roce 2016 - 2017. 
 
16 2017 2018 
Procesy schvalování a aktualizace krajské sítě sociálních služeb 
Krajská síť sociálních služeb na léta 2016 - 2018 bude aktualizována vždy na jeden celý 
kalendářní rok (na rok 2016, 2017 a 2018). Jednoletá podoba krajské sítě sociálních služeb 
váže na pověření ke službám obecného hospodářského zájmu. Zároveň si HMP nechává 
vyhrazenou možnost krajskou síť sociálních služeb, na základě nových skutečností, v průběhu 
roku modifikovat. 
 



 

Od rozvojové krajské sítě sociálních služeb, a její celkové optimální podoby financování, se 
odvíjí kapacity a objem finančních prostředků, o které HMP bude MPSV žádat v letech 2016 
– 2018. 
 
 
Základní a rozvojová krajská síť sociálních služeb definovaná v 
plánovaných kapacitách pro jednotlivé druhy sociálních služeb 
 
V hodnoticím systému HMP jsou kapacitní jednotky určeny u všech druhů sociálních služeb: 

-  u osobní asistence jsou to plánované hodiny přímé péče v krajské síti sociálních služeb 
    na dotační rok (s logickou návazností na roky minulé); 
-  u domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se 

zdravotním     postižením, pobytové formě odlehčovací služby, týdenních stacionářů, 
chráněném bydlení, azylovém bydlení, terapeutických komunit, pobytové formy 
služeb následné péče, pobytové formě krizové pomoci, pobytové formě sociální 
rehabilitace a nocleháren na kapacitní jednotku celkový počet plánovaných 
registrovaných lůžek v krajské síti sociálních služeb/resp. cena registrovaného lůžka 
za jeden rok provozu z veřejných zdrojů; 

-  u ostatních druhů sociálních služeb je kapacitní jednotkou celkový počet plánovaných 
    přepočtených pracovních úvazků v krajské síti sociálních služeb/resp. cena 

přepočteného pracovního úvazku za jeden rok provozu z veřejných zdrojů. 
Druh služby 

Pro roky 2017 a 2018 bude požadavek na celkovou výši finančních prostředků na financování 
rozvojové sítě sociálních služeb upřesňován vždy s ohledem na aktualizaci sítě sociálních 
služeb v první polovině předchozího roku. 
Celkovou optimální výši finančních prostředků na financování rozvojové sítě sociálních 
služeb (tj. faktický každoroční požadavek HMP o dotaci na poskytování sociálních služeb z 
MPSV)  
 
 
Krajská síť sociálních služeb – systém hodnocení, výše cenových hladin 
a použití optimalizačních pravidel v rámci dotačního a grantového řízení 
HMP 
Základem procesu hodnocení je důraz na uznatelnost a efektivitu vynaložených nákladů. Za 
uznatelné náklady lze považovat pouze náklady na úhradu poskytování základních druhů a 
forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování 
sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních službách. 
 
Systém hodnocení lze popsat v následných krocích: 
Úvodním krokem systému hodnocení je definování jednotky, ke které budeme vztahovat 
cenovou hladinu u jednotlivých druhů sociálních služeb (hodiny přímé péče, lůžka a 
přepočtené pracovní úvazky). 



 

V následném kroku dojde ke stanovení cenové hladiny z veřejných zdrojů na jednotku/za rok 
dle jednotlivých druhů sociálních služeb. Veřejnými zdroji se rozumí státní dotace z rezortu 
MPSV (kapitola 313 – MPSV), úhrady od uživatelů sociálních služeb stanovené parametry 
dotačního řízení HMP, úhrady z fondů zdravotních pojišťoven a finanční prostředky z úrovně 
územních rozpočtů. 
 
Stanovení cenové hladiny určují následující kritéria: 

− vývoj obvyklých (průměrných) nákladů na jednotku daného druhu sociální služby – 
− vycházíme z analýz dat za období 2012, 2013, 2014 a 2015; 
− republikový průměr nákladů na sociální službu; 
− konzultace s poskytovateli sociálních služeb; 
− úprava cenové hladiny u jednotlivých žadatelů – v cenové hladině se dále promítá i 

zohlednění dalších kritérií např. stupně postižení, specifika služby, cílová skupina, 
poměr pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům sociální služby (přepočtené 
úvazky) a vícezdrojové financování služby; 

 
Maximální výše dotace pro poskytovatele sociálních služeb je stanovena podle 
následujícího výpočtu:  
[(kapacitní jednotka x cenová hladina upravená o kritéria pro posouzení sociální služby) – 
úhrady od uživatelů a úhrady od zdravotních pojišťoven] x procentní podíl působnosti 
sociální služby pro území hl. m. Prahy uvedený v žádosti o dotaci. 

 
V rámci výpočtu se rozumí:  
kapacitní jednotka – nastavení srovnatelné jednotky u daného druhu sociální služby;  
cenová hladina – finanční prostředky z veřejných zdrojů určené na kapacitní jednotku za rok;  
úhrady od uživatelů – sazby úhrad pro výpočet minimální výše úhrad;  
úhrady od zdravotních pojišťoven - minimální měsíční úhrada z veřejného zdravotního 
pojištění 
 
Reálný návrh podpory HMP je stanoven v návaznosti na výši požadavku a reálné sumě 
finančních prostředků k rozdělení v rámci dotačního řízení.  
  



 

Popis mechanismu pro kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby a 
opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby 
 

HMP vydá určeným poskytovatelům (zařazeným do Krajské sítě sociálních služeb) Pověření 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“).  

Financování sociální služby (dále jen „Služba“) může být v souladu s tímto Pověřením 
zajištěno formou vyrovnávací platby na základě Rozhodnutí Komise.  

Vyrovnávací platba představuje celkovou výši prostředků z veřejných rozpočtů, která 
nepřesáhne rozsah nezbytný k pokrytí čistých nákladů vynaložených k řádnému zajištění 
poskytování Služby v souladu s Pověřením.  

Náklady pro účely výpočtu čistých nákladů a vyrovnávací platby jsou kalkulovány na bázi:  
kapacitní jednotka x cenová hladina upravená o kritéria pro posouzení sociální služby. 

Podle zákona o sociálních službách je financování sociálních služeb koncipováno jako 
vícezdrojové, a to z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků 
(zejména hl. m. Prahy a jednotlivých městských částí), jakož i dalších zdrojů. Z tohoto 
důvodu je vyrovnávací platba Poskytovateli hrazena zpravidla z více zdrojů (v jednotlivých 
dílčích částech), a to na základě smluv či jiných právních jednání uskutečněných mezi 
Poskytovatelem a subjektem, který vyrovnávací platbu resp. její dílčí část poskytuje (dále jen 
„Zadavatel“).  

Za účelem zajištění dodržení podmínek Pověření a zamezení nadměrnému financování Služby 
je Poskytovatel povinen neprodleně informovat hl. m. Prahu o všech finančních prostředcích, 
které má obdržet resp. obdržel od jiných Zadavatelů a dalších osob v souvislosti s 
financováním Služby.    

Za nadměrné vyrovnání se považuje část vyrovnávací platby, která převyšuje částku 
stanovenou na základě kalkulace. 
V případě, že Poskytovatel obdrží nadměrné vyrovnání, je povinen nadměrně vyplacenou 
částku vrátit do veřejného rozpočtu. 
Popis mechanismu pro kontrolu, přezkoumání, zamezení a vrácení nadměrné vyrovnávací 
platby vychází z textu Pověření, kterým budou jednotliví poskytovatelé pověřováni na 
příslušné roky k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu.   
 
Popis opatření k zamezení a vrácení nadměrné vyrovnávací platby zároveň bude 
obsahovat i Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, a to: 
 

- Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s „Pravidly pro poskytování 
dotací pro vybrané druhy sociálních služeb financované v rámci projektu“ (dále jen 
„Pravidla“), která budou schválena orgány hl. m. Prahy. 



 

- Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.  

- Příjemce se dále zavazuje: 
- dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta 

a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti; 
- čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb odděleně 

sledovat v účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů; 

- dodržovat Pravidla;  
- vrátit poskytovateli dotaci v případě použití dotace v rozporu s právními 

předpisy nebo smlouvou, dále v případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace 
poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé; 

- příjemce dotace je povinen přidělenou dotaci (finanční prostředky) řádně 
vyúčtovat na závazném formuláři dle Pravidel. Nevyčerpané finanční prostředky 
je příjemce dotace povinen vrátit poskytovateli; 

- uhradit poskytovateli veškeré sankce uložené mu ze strany státních orgánů 
v důsledku porušení povinností poskytovatele jako příjemce dotace, pokud byly 
způsobeny porušením povinností příjemce. 

- Použití dotace podléhá veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole). Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace průběžnou a 
následnou kontrolu, poskytnout k tomuto účelu veškerou potřebnou dokumentaci, 
včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu 
originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování dotace.  

- Poruší-li příjemce povinnosti vyplývající mu z právních předpisů a této smlouvy 
včetně Pravidel, dopustí se porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
  



 

Popis mechanismu poskytnutí vyrovnávací platby poskytovateli sociální 
služby včetně předpokládaného harmonogramu její výplaty 
poskytovatelům služeb  
 

Finanční prostředky jsou v rámci dotačního řízení poskytovány na základě podané žádosti. 

Pro posouzení žádostí o dotace, pro stanovení a projednávání výše poskytovaných finančních 
prostředků v rámci dotačního řízení jsou stanoveny následující podmínky a postupy:  

- žádost, která je evidována posoudí hodnotící skupina, kterou jmenuje ředitel odboru 
zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „ZSP 
MHMP“). Skupina posoudí žádosti z věcného hlediska a zpracuje návrh výše dotace 
pro jednotlivé žadatele dle kritérií pro stanovení výše dotace. Výsledek posouzení a 
zpracovaný návrh výše finanční podpory je podkladový materiál pro jednání Komise 
Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a 
protidrogové prevence (dále jen „komise“). 

- komise posuzuje předložené žádosti na základě zpracovaného návrhu hodnotící 
skupiny; výši poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby posuzuje s ohledem na 
celkový limit finančních prostředků určených na dotační řízení. Návrh s výší dotace pro 
jednotlivé sociální služby, po projednání v komisi, předkládá odbor ZSP MHMP 
příslušnému výboru Zastupitelstva HMP (dále jen „výbor“), 

- odbor ZSP MHMP předkládá návrh na rozdělení dotace pro jednotlivé sociální služby 
k projednání orgánům HMP, 

- Zastupitelstvo HMP schvaluje konkrétní výši poskytnuté dotace pro jednotlivé služby. 
 
Po schválení výše poskytnuté dotace Zastupitelstvem HMP připraví odbor zdravotnictví, 
sociální péče a prevence MHMP (dále jen „ZSP MHMP“) smlouvu, kterou předloží k podpisu 
poskytovateli sociálních služeb, kterému byla dotace přidělena.  
 
Přidělená dotace (finanční prostředky) se poskytuje převodem z účtu poskytovatele na 
bankovní účet příjemce.  
 
Přidělená dotace je vyplácena ve splátkách na bankovní účet příjemce, a to v souladu s 
termíny a výší jednotlivých splátek MPSV vyplacených hl. m. Praze.  
 

 
  



 

Krajská síť sociálních služeb 
 
Krajská síť sociálních služeb je konkrétní kapacita poskytovaných registrovaných sociálních 
služeb, tvořená s ohledem na potřeby občanů HMP, která je účelně a efektivně financována 
z hlavních veřejných zdrojů (především z úrovně HMP). 
Samotná síť sociálních služeb je relativně nový pojem; jeho rámcovou definici a odpovědnost 
za stanovování sítě zavedla novela zákona o sociálních službách, platná od ledna 2015. Síť 
sociálních služeb je definována jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kvalitě 
a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na 
území kraje, jsou v souladu se zjištěnými potřebami těchto osob a dostupnými finančními a 
jiným zdroji. Definovaná síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb kraje. 
Zároveň je krajská síť sociálních služeb nezbytnou podmínkou pro příjem dotace na 
poskytování sociálních služeb od státu (MPSV) a samotná podoba krajské sítě sociálních 
služeb, včetně jejího financování z veřejných zdrojů, musí být v souladu s českou i evropskou 
legislativou. HMP zastává pozici zadavatele a správce sítě sociálních služeb, který může, ale 
nemusí, konkrétní sociální službu do krajské sítě sociálních služeb zařadit a financovat. 
Odpovědnost správce sítě sociálních služeb (HMP) není vázána k jednotlivému poskytovateli 
sociální služby, ale k nastavení vyváženého systému sociálních služeb pro obyvatele HMP. 
Zařazení poskytovatele (sociální služby) do krajské sítě sociálních služeb je předpoklad pro 
získání pověření k poskytování služby obecně hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí 
Komise (EU) č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. 
Zařazení do krajské sítě sociálních služeb samo o sobě však není deklarací výše finanční 
podpory. Konkrétní výše prostředků pro konkrétního poskytovatele bude určena v průběhu 
jednotlivých dotačních nebo grantových řízení HMP a následně právně zakotvena ve smlouvě 
o poskytování sociální služby uzavřené mezi zadavatelem a poskytovatelem. 
 
 
Vize a základní východisko tvorby krajské sítě sociálních služeb 
 
Základní vizí HMP je tvořit a podporovat krajskou síť sociálních služeb, která: 
- dokáže prostřednictvím organizací poskytujících sociální služby adekvátně a efektivně 
reagovat na zjištěné individuální potřeby obyvatel HMP ve vazbě na nepříznivou sociální 
situaci, 
- občanům HMP v nepříznivé sociální situaci poskytuje časově, místně i finančně dostupné 
sociální služby v celé své obsahové šíři (33 druhů), jak vymezuje legislativa ČR, 
- je složena z různorodých, specializovaných a kvalitně fungujících organizací, 
- garantuje logickou a funkční provázanost poskytujících subjektů, jak v rámci jednoho 
subjektu (poskytujícího více druhů sociálních služeb), tak mezi různými poskytujícími 
subjekty, 
- je známá veřejnosti, státní správě, samosprávě či odborné veřejnosti, 



 

- je, prostřednictvím zaměstnanců přímé péče v jednotlivých organizacích, nositelem 
moderních metod práce. 
Výše popsaná základní vize, jejímž prostřednictvím definujeme krajskou sít sociálních služeb, 
není žádným způsobem vyčerpávající, jde o vizi obecného charakteru, která tvoří „ideový 
rámec“ tvorby krajské sítě sociálních služeb na území HMP. 
Základním východiskem HMP při tvorbě krajské sítě sociálních služeb je předpoklad, že 
současná krajská síť sociálních služeb převážně vznikla jako adekvátní reakce společnosti na 
potřeby jejích obyvatel. Z tohoto faktu (tj. souvislostí mezi potřebami obyvatel a jejich 
saturací) současná krajská síť sociálních služeb čerpá svoji legitimitu. 
Samotné poskytování sociálních služeb, vzniklé jako reakce na uspokojování potřeb obyvatel, 
musí být ale nutně provázáno s dalšími materiálně–technickými a obecně kvalitativními 
podmínkami systému poskytování sociálních služeb, které jsou důležité pro zařazení 
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb do krajské sítě sociálních služeb. 
  
Rozsah krajské sítě sociálních služeb ve vazbě na kapacity a finanční 
zdroje 
 
Ve vazbě na nedostatek finančních zdrojů správce sítě sociálních služeb (HMP) opouští 
absolutní hledisko, že proces tvorby krajské sítě sociálních služeb je reakci (odpovědí) na 
všechny zjištěné potřeby obyvatel konkrétního územního celku, kteří se nalézají v nepříznivé 
sociální situaci nebo jsou jí ohroženi. 
Ve vazbě na finanční zdroje správce krajské sítě sociálních služeb zastává reálné stanovisko, 
které je založeno na následujících faktech: 
 
1) Každá osoba, která je v nepříznivé sociální situaci, nebo je touto situací ohrožena, by 
měla v krajské síti sociálních služeb najít dostupnou sociální službu, která je schopna její 
situaci řešit. Správce sítě sociálních služeb (HMP) konstatuje, že prokazatelně existuje, 
kvůli nedostatečným finančním zdrojům, převis poptávky po řešení prostřednictvím 
konkrétní sociální služby, ale systémově by v krajské síti sociálních služeb neměla 
existovat taková nepříznivá sociální situace, kterou nelze v rámci systému přiřadit ke 
konkrétní sociální službě (byť aktuálně kapacitně nedostatečné). 
 
2) Kapacita a dostupnost krajské sítě sociálních služeb je limitně určena odhadem výše 
hlavních veřejných finančních zdrojů na poskytování sociálních služeb (dotace MPSV 
a HMP). 
 
3) Zjištění potřebnosti sociální služby je nutným předpokladem (tj. existuje osoba či 
skupina osob, které konkrétní sociální službu potřebují k překonání nepříznivé sociální 
situace), ale nikoliv jedinou podmínkou zařazení konkrétního poskytovatele sociálních 
služeb do krajské sítě sociálních služeb. 
 
4) Krajská síť sociálních služeb musí být promyšleným kompromisem mezi potřebami 
obyvatel a veřejnými finančními prostředky, kterými správce sítě sociálních služeb 



 

disponuje. Zároveň krajská síť sociálních služeb musí garantovat dostupnost efektivního 
řešení nepříznivé sociální situace jednotlivých občanů HMP prostřednictvím poskytnutí 
sociální služby. 
 
5) Rozsah krajské sítě sociálních služeb HMP musí být tvořen jako funkční systém (celek), 
kde jsou zastoupeny různé formy poskytování sociálních služeb a druhy sociálních služeb 
ve vazbě na individuální potřeby uživatelů sociálních služeb. 
Objektivně a prokazatelně existují (a pravděpodobně vždy budou existovat) konkrétní sociální 
služby, které nejsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb. Důvody nezařazení sociální 
služby do krajské sítě sociálních služeb mohou být v zásadě následující: 
 
a) jde o nově registrovanou sociální službu, která dosud není na území poskytována, 
    respektive je poskytována menší časové období, než jeden celý kalendářní rok, 
b) jde o sociální službu, která nereaguje na identifikované potřeby občanů HMP, 
c) jde o sociální službu, která není v souladu se SPRSS z důvodu lokalizace (např. služba 
    lokalizovaná vně území HMP má svůj ekvivalent na území HMP), 
d) jde o sociální službu, kapacitně potřebnou, u které existují zásadní pochybnosti správce 
    sítě o realizaci poskytování sociální služby, 
e) jde o sociální službu, kapacitně potřebnou, kterou nelze do krajské sítě sociálních služeb 
    zařadit kvůli nedostatku finančních prostředků na poskytování sociálních služeb v daném 
    roce, 
f) jde o sociální službu, kapacitně potřebnou, kterou na svém území nechce MČ. 
 
 
Podmínky zařazení konkrétní sociální služby do krajské sítě sociálních 
služeb 
 
HMP si váží práce poskytovatelů sociálních služeb, respektuje jejich jedinečnost 
a nezastupitelnost v systému veřejných služeb a chce na svém území podporovat sociální 
služby profesionální a kvalitní. Navzdory objektivním obtížím, které posouzení konkrétní 
sociální služby z pohledu správce sítě vždy přináší, se chce HMP pokusit – i v zájmu 
poskytovatelů sociálních služeb – nadefinovat základní kritéria a hlavní základní předpoklady 
zařazení konkrétní sociální služby do krajské sítě. 
 
Z pohledu správce sítě lze podmínky zařazení sociální služby do krajské sítě rozlišit na 
základní kritéria (která musí plnit každý poskytovatel sociální služby) a hlavní předpoklady 
(které v různé míře a úrovni naplňuje konkrétní poskytovatel sociálních služeb). 
 
HMP v této chvíli identifikuje pět základních kritérií: 
- Registrace sociální služby (služba je registrována u krajského úřadu). 
- Místo poskytování a provozní doba odpovídají údajům v registru poskytovatelů 
   sociálních služeb. 
- Existence a průběžné doplňování individuálních plánů uživatelů sociálních služeb se 



 

   zřetelem na sociální práci. 
- Evidence úhrad uživatelů sociálních služeb v oblasti sociální péče. 
- Poskytovatel sociální služby nemá daňové (ani jiné) nedoplatky vůči vyjmenovaným 
    orgánům správy, dle §79 odst. j), zákona o sociálních službách. 
 
Splněním základních kritérií podmiňuje HMP účast subjektu v krajské síti sociálních služeb, 
tzn., pokud konkrétní kritérium není splněno, subjekt (sociální služba) nemůže být zařazen do 
krajské sítě (nebo z ní musí být vyřazen). Správce sítě (HMP) kontroluje plnění základních 
kritérií. 
67 
Jestliže kritéria nejsou dostupná z veřejných zdrojů, pak může plnění kritérií ověřit návštěvou 
poskytovatele sociálních služeb (v rámci metodických dohledů – zjišťování informací o 
službě), metodický dohled je podmíněn souhlasem poskytovatele sociální služby. Pokud 
subjekt (poskytovatel sociální služby) správci sítě (HMP) přístup k těmto informacím 
neumožní, má se za to, že subjekt dostatečně neprokázal splnění základních kritérií. 
 
HMP v této chvíli rozděluje hlavní předpoklady na: 
1. Materiálně – technické a provozní 
2. Obecně kvalitativní 
 
Základní předpoklady materiálně–technického a provozního charakteru, jsou: 
1) Dostatečné personální zajištění sociální služby odpovídající vykazovaným (plánovaným) 
     výkonům v oblasti přímé péče. 
2) Existence provozní metodiky vztažená k subjektu a cílové skupině, které je sociální služba 
     poskytována (viz rovněž dále uvedený předpoklad specializace sociální služby). 
3) Existence minimálního technicko–prostorového standardu (především) u pobytových 
     služeb sociální péče (např. kolaudační rozhodnutí o účelu užívání objektu je v souladu 
     s druhem sociální služby). 
4) Průkazná a kontrolovatelná evidence uživatelů sociálních služeb, která odpovídá počtu 
     uživatelů uváděných v žádosti o dotace. 
5) Průkazná evidence počtu žadatelů o sociální službu odmítnutých z kapacitních důvodů. 
 
Základní předpoklady obecně kvalitativního charakteru, jsou: 
1) Předpoklad ověřitelnosti dobré praxe sociální služby 
     - Sociální služba má prokazatelnou historii. Ve své historii byla pozitivně hodnocena 
        pomocí různých nástrojů a různými subjekty. 
   - Jako pozitivní jsou vnímány dobré výsledky finančních a jiných kontrol dle zákona 
     o státní kontrole, inspekce kvality sociálních služeb, profesní certifikační procesy 
     a metodických dohledů. Tento předpoklad dále spoluurčuje kvalita žádostí o dotaci či 
     grant, závěrečné zprávy, vyúčtování grantů a dotací, audity hospodaření atd. 
 - Sociální služba je pozitivně vnímána orgány samosprávy, veřejnými institucemi, dalšími 
    spolupracujícími subjekty a uživateli. 
 - Sociální služba je podporována v rámci dotačních a grantových řízení a z dalších 
    finančních zdrojů (korporátní dárci, nadace, drobní podporovatelé). 



 

2) Předpoklad specializace sociální služby 
    - Sociální služba má jasně a srozumitelně definované cíle poskytování sociální služby, je 
      zaměřena na důkladně a precizně definované cílové skupiny osob a následně definované 
      okruhy sociálních jevů, na které reaguje. 
 - Sociální služba ve svých vnitřních metodikách definuje cílovou skupinu osob pomocí 
    provázaného souboru kritérií, která popisují nepříznivou situaci uživatele včetně vývoje 
    situace v jeho osobní historii, potřeby uživatele, respektive deficity uživatele, 
    v naplňování potřeb (chybějící kompetence a jiné osobnostní predispozice ovlivňující 
    situaci a perspektivu uživatele). Význam tohoto předpokladu je klíčový u služeb sociální 
    prevence a odborného sociálního poradenství. 
3) Předpoklad odbornosti poskytování sociální služby 
- Sociální službu poskytují odborníci a týmy, jejichž složení a odbornost odpovídají cílové 
   skupině, definovaným cílům sociální služby, povaze realizovaných činností. 
- Odborní pracovníci jsou vzdělávání specificky jednak podle cílové skupiny, jednak podle 
   používaných metod práce. 
- Odborní pracovníci mající přesahy do zahraničí formou vzdělávání, spolupráce, účasti na 
   projektech, konferencích a podobně. 
- Metody, postupy a činnosti v rámci poskytování sociální služby jsou založeny na 
   současných metodách sociální práce. 
- Odborní pracovníci jsou schopni svoji činnost prezentovat na odborných fórech 
4) Předpoklad potřebnosti konkrétní sociální služby z úrovně městské části 
- MČ považuje konkrétní sociální službu za potřebnou a vychází při tom z vlastních 
   strategických dokumentů (především plánů sociálních služeb). 
- MČ podporuje konkrétní potřebnou sociální službu finančně (v rámci vlastního 
   dotačního řízení či jiným finančním plněním). 
- Význam tohoto předpokladu je akcentován především u lokálních služeb (viz SPRSS) 
   a služeb sociální péče. 
 
Základní kritéria a předpoklady zařazení sociální služby do krajské sítě musí HMP 
průběžně ověřovat na základě: 
- Metodických dohledů HMP zaměřených na získávání informací o poskytování sociální 
   služby (fyzicky jsou realizovány pracovníky odboru ZSP MHMP). 
- Dotazníku městským částem o financování a strategii v oblasti sociálních služeb 
   (realizován odborem ZSP MHMP). 
- Dotazníku poskytovatelům, který bude zjišťovat informace především v oblasti obecně 
   kvalitativních předpokladů zařazení do krajské sítě (distribuován bude pracovníky ZSP 
   MHMP a hodnocen bude externími odborníky). 
- Ověřování účinnosti konkrétní sociální služby z úrovně uživatelů (externě zadané analýzy). 
- Dalších veřejně dostupných informací (kontrol MF, kontrol MPSV, komunikace 
   s ostatními subjekty veřejné správy atd.). 

 
  



 

2. Klíčové aktivity 

Hl. m. Praha plánuje vyhlásit dotační program k poskytnutí finanční podpory 
(dotace/příspěvku) v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské 
síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“, který je určen pro poskytovatele sociálních 
služeb v hlavním městě Praze. Tento projekt bude financován z Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), v letech 2017 až 2018. 

Vyhlášený Dotační program projektu OPZ bude určen pouze pro podporu konkrétních druhů 
sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb a bude rovněž určen 
pro podporu kapacity služeb tak, aby byl v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje 
sociálních služeb.  

Projektová dotace bude určena na podporu vybraných druhů sociálních služeb a to: azylové 
domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra. 

Ze strany realizátora bude s těmito poskytovateli vybraných druhů sociálních služeb v rámci 
klíčových aktivit projektu uzavřena smlouva poskytnutí dotace a uděleno pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu (pro podporovaný druh a kapacitu 
sociální služby).  

Zároveň bude hlavní město Praha realizovat projekt v souladu s platnou legislativou tj. 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se zákonem č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách a se zákonem č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, v 
souladu s Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu (2012/21/EU) a dalšími relevantními dokumenty pro tuto výzvu. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci klíčové aktivity Podpora 
vybraných sociálních služeb v projektu OPZ v období 2017 – 2018 je ve výši cca 235 000 
000,- Kč. Vychází se z výpočtu vyrovnávacích plateb, na základě Smlouvy o pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu v rámci financování sociálních služeb 
zapojených v krajské síti sociálních služeb viz přílohy této Žádosti. 



 

Vybrané druhy podpořených sociálních služeb: 

Azylové domy 

Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním vybrané sociální služby - Azylové domy tak, aby došlo 
k zvýšení standardů a stability této služby. Azylové domy mají pro cílové skupiny zajistit 
zejména poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů, snadnější začlenění jedinců do společnosti a pomoc při 
obstarávání osobních záležitostí. V rámci projektu k této službě bude stěžejní zajištění, 
rozvíjení dostupnosti a kvality služeb pro bezdomovce a osoby žijící v nevyhovujícím nebo 
nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitele, 
osoby ohrožené předlužeností, domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo po výkonu trestu 
a osoby ohrožené vícenásobnými riziky. Dle Střednědobého plánu se kapacita služby Azylový 
dům posuzuje dle lůžek. Tuto službu zpravidla navštěvují účastníci 6 00 00. 

Domy na půl cesty 

Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním vybrané sociální služby – Domy na půl cesty tak, aby došlo 
k zvýšení standardů a stability této služby. Domy na půl cesty přináší cílovým skupinám 
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a snadnější 
začlenění do společnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. V rámci projektu k této službě bude 
stěžejní podpora registrovaných organizací, které zajišťují činnosti pro osoby v nebo po 
výkonu trestu a osoby ohrožené vícenásobnými riziky. Dle Střednědobého plánu se kapacita 
služby Dům na půl cesty posuzuje dle lůžek. Tuto službu zpravidla navštěvují účastníci 6 00 
00. 

Nízkoprahová denní centra 

Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním vybrané sociální služby – Nízkoprahová denní centra tak, aby 
došlo k zvýšení standardů a stability této služby. Nízkoprahová denní centra obstarávají cílové 
skupině zejména pomoc při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a 
poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy, a dále pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. V rámci projektu k této službě bude 
stěžejní podpora registrovaných služeb poskytujících zázemí pro bezdomovce a osoby žijící v 
nevyhovujícím nebo nejistém ubytování. Dle Střednědobého plánu se kapacita služby 
Nízkoprahové denní centrum posuzuje dle úvazků. Tuto službu zpravidla navštěvují osoby 6 
70 10.



 

Intervenční centra 

Realizačně bude projekt zaměřen na systémovou podporu a financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním vybrané sociální služby – Intervenčního centra tak, aby došlo 
k zvýšení standardů a stability této služby. Intervenční centra přináší obětem trestné činnosti 
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí a také poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy. V rámci tohoto projektu k této službě bude stěžejní podpora Intervenčního 
centra se zacílením na oběti trestné činnosti. Dle Střednědobého plánu se kapacita služby 
Intervenční centrum posuzuje dle úvazků. Tuto službu zpravidla navštěvují osoby 6 70 10. 



 

3. Tabulka - orientační výpočet vyrovnávací platby na jednotlivé sociální služby 
 
 

Druh služby Převažující cílová skupina Jednotka Jednotka v krajské síti cenová hladina 
výpočet 
veřejné 
podpory 

azylové domy oběti domácího násilí L 24 144 210 3 461 040 
azylové domy rodiny s dítětem/dětmi L 402 131 100 52 702 200 
azylové domy osoby bez přístřeší L 387 94 400 36 532 800 
azylové domy osoby bez přístřeší L 26 179 360 4 663 360 
azylové domy osoby bez přístřeší L 30 113 280 3 398 400 

rozvojové kapacity: azylové 
domy   L 25 94 400 2 360 000 

Celková výše vyrovnávací platby pro druh sociální služby: azylové domy 103 117 800 
Předpoklad financování u příspěvkových organizací neinvestičním příspěvkem zřizovatele 9 052 170 
Celková výše požadavku v rámci žádosti o podporu 94 065 630 
 

Druh služby Převažující cílová skupina Jednotka Jednotka v krajské síti cenová hladina 
výpočet 
veřejné 
podpory 

intervenční centra oběti domácího násilí ÚV 7,4 445 900 3 299 660 
rozvojové kapacity: 
intervenční centra   

ÚV 1 445 900 445 900 

Celková výše vyrovnávací platby pro druh sociální služby: intervenční centra 3 745 560 
Předpoklad financování u příspěvkových organizací neinvestičním příspěvkem zřizovatele 1 267 290 
Celková výše požadavku v rámci žádosti o podporu 2 478 270 
 



 

Druh služby Převažující cílová skupina Jednotka Jednotka v krajské síti cenová hladina 
výpočet 
veřejné 
podpory 

nízkoprahová denní centra osoby bez přístřeší ÚV 45,18 434 200 19 617 156 
rozvojové kapacity: 

nízkoprahová denní centra   
ÚV 6 434 200 2 605 200 

Celková výše vyrovnávací platby pro druh sociální služby: nízkoprahová denní centra 22 222 356 
Celková výše požadavku v rámci žádosti o podporu 22 222 356 
 

Druh služby Převažující cílová skupina Jednotka Jednotka v krajské síti cenová hladina 
výpočet 
veřejné 
podpory 

domy na půl cesty 

osoby, které vedou 
rizikový způsob života 

nebo jsou tímto 
způsobem života 

ohroženy 

L 29 272 700 7 908 300 

rozvojové kapacity: domy na 
půl cesty   

L 0 272 700 0 

Celková výše vyrovnávací platby pro druh sociální služby: domy na půl cesty 7 908 300 
Celková výše požadavku v rámci žádosti o podporu 7 908 300 
 



 

4. Tabulka - přehled sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb hl. m. Prahy,  
na které bude vydáno Pověření a které budou zapojeny do projektu 
 

Identifikátor 
služby Název IČ Druh 

služby Název služby Převažující 
cílová skupina Jednotka Jednotka v 

krajské síti 
cenová 
hladina 

výpočet 
veřejné 
podpory 

8004178 ACORUS, o.s. 67365256 azylové 
domy 

ACORUS - 
azylový dům 

oběti domácího 
násilí L 24 144 210 3 461 040 

1500866 Arcidiecézní 
charita Praha 43873499 azylové 

domy 

Dům Gloria - 
azylový dům pro 
ženy a matky s 

dětmi 

rodiny s 
dítětem/dětmi L 40 131 100 5 244 000 

5192117 Arcidiecézní 
charita Praha 43873499 azylové 

domy 

Azylový dům sv. 
Terezie - Azylové 

domy 

osoby bez 
přístřeší L 33 94 400 3 115 200 

4165916 Armáda spásy v 
ČR, z.s. 40613411 azylové 

domy 

Centrum 
sociálních služeb 

Bohuslava 
Bureše - azylový 

dům 

osoby bez 
přístřeší L 108 94 400 10 195 200 

2201522 
Centrum 

sociálních služeb 
Praha 

70878277 azylové 
domy 

Azylový dům pro 
ženy 

osoby bez 
přístřeší L 25 94 400 2 360 000 

3280092 
Centrum 

sociálních služeb 
Praha 

70878277 azylové 
domy 

Azylový dům 
Šromova 

osoby bez 
přístřeší L 80 94 400 7 552 000 

4551924 
Centrum 

sociálních služeb 
Praha 

70878277 azylové 
domy 

Azylový dům s 
ošetřovatelskou 

službou 

osoby bez 
přístřeší L 26 179 360 4 663 360 



 

5492828 
Centrum 

sociálních služeb 
Praha 

70878277 azylové 
domy 

Azylový dům 
Skloněná 

rodiny s 
dítětem/dětmi L 58 131 100 7 603 800 

7147578 
Centrum 

sociálních služeb 
Praha 

70878277 azylové 
domy 

Azylový dům pro 
matky s dětmi 

rodiny s 
dítětem/dětmi L 35 131 100 4 588 500 

3491537 

Diakonie ČCE - 
Středisko 

křesťanské 
pomoci v Praze 

45248842 azylové 
domy 

Azylový dům pro 
matky s dětmi - 
Diakonie ČCE - 

SKP v Praze 

rodiny s 
dítětem/dětmi L 14 131 100 1 835 400 

5748930 K srdci klíč, o. p. s. 27000222 azylové 
domy 

Azylový dům pro 
muže v Praze 

osoby bez 
přístřeší L 26 94 400 2 454 400 

4291112 Kolpingova rodina 
Praha 8 49367404 azylové 

domy 

Kolpingův dům - 
azyl pro matky s 

dětmi 

rodiny s 
dítětem/dětmi L 22 131 100 2 884 200 

1799976 NADĚJE 570931 azylové 
domy 

Dům Naděje 
Praha-Žižkov - 
azylový dům 

osoby bez 
přístřeší L 50 94 400 4 720 000 

5184987 NADĚJE 570931 azylové 
domy 

Dům Naděje 
Praha-Záběhlice - 

azylový dům 

osoby bez 
přístřeší L 30 113 280 3 398 400 

7129878 NADĚJE 570931 azylové 
domy 

Dům Naděje 
Praha-Radotín - 

azylový dům 

osoby bez 
přístřeší L 25 94 400 2 360 000 

7341586 NADĚJE 570931 azylové 
domy 

Dům Naděje 
Praha-Vršovice - 

azylový dům 

osoby bez 
přístřeší L 40 94 400 3 776 000 



 

5163191 

o.s. ROSA - 
centrum pro 

týrané a osamělé 
ženy 

68405359 azylové 
domy 

ROSA - azylový 
dům pro ženy 

oběti domácího 
násilí a jejich děti 

oběti domácího 
násilí L 35 131 100 4 588 500 

3462209 Otevřené srdce, 
o.p.s. 26546841 azylové 

domy 

Azylový dům pro 
matky s dětmi 

Otevřené srdce 
osoby v krizi L 56 131 100 7 341 600 

2750905 Proxima Sociale 
o.p.s. 49625624 azylové 

domy 

Azylový byt 
Proxima Sociale 

o.p.s. 

rodiny s 
dítětem/dětmi L 7 131 100 917 700 

1972443 

Sociální služby 
městské části 

Praha 12, 
příspěvková 
organizace 

70882169 azylové 
domy 

Sekce azylového 
bydlení osoby v krizi L 12 131 100 1 573 200 

2534682 Společnou cestou 
z.s. 65995287 azylové 

domy 

Azylové 
ubytování 
Společnou 

cestou 

rodiny s 
dítětem/dětmi L 39 131 100 5 112 900 

6348050 

Středisko 
křesťanské 

pomoci Horní 
Počernice 

69780145 azylové 
domy 

Středisko 
křesťanské 

pomoci - Azylový 
dům 

rodiny s 
dítětem/dětmi L 84 131 100 11 012 400 

  

rozvojové 
kapacity v daném 

druhu služby v 
letech 2017 -2018         

L 25 94 400 2 360 000 

Celková kapacita služby v krajské síti včetně rozvojových kapacit 894     
 



 

Identifikátor 
služby Název IČ Druh služby Název služby Převažující 

cílová skupina Jednotka Jednotka v 
krajské síti 

cenová 
hladina 

výpočet 
veřejné 
podpory 

6123956 
Centrum 
sociálních 

služeb Praha 
70878277 intervenční 

centra 

Intervenční 
centrum - 

Intervenční 
centra 

oběti 
domácího 

násilí 
ÚV 7,4 445 900 3 299 660 

  

rozvojové 
kapacity v 

daném druhu 
služby v letech 

2017 -2018         

ÚV 1 445 900 445 900 

Celková kapacita služby v krajské síti včetně rozvojových kapacit 8,4     
 

Identifikátor 
služby Název IČ Druh služby Název služby 

Převažující 
cílová 

skupina 
Jednotka Jednotka v 

krajské síti 
cenová 
hladina 

výpočet 
veřejné 
podpory 

6879970 Arcidiecézní 
charita Praha 43873499 nízkoprahová 

denní centra 

Azylový dům 
sv. Terezie - 

nízkoprahové 
denní 

centrum 

osoby bez 
přístřeší ÚV 7,78 434 200 3 378 076 

2134037 
Armáda spásy v 
České republice, 

z.s. 
40613411 nízkoprahová 

denní centra 
Nízkoprahové 

denní 
osoby bez 
přístřeší ÚV 8,3 434 200 3 603 860 



 

9199909 NADĚJE 570931 nízkoprahová 
denní centra 

centrum 
Bohuslava 

Bureše 

osoby bez 
přístřeší ÚV 6,3 434 200 2 735 460 

3169124 NADĚJE 570931 nízkoprahová 
denní centra 

Středisko 
Naděje 
Praha– 

U Bulhara 

osoby bez 
přístřeší ÚV 23,8 434 200 10 333 960 

  

rozvojové 
kapacity v daném 

druhu služby v 
letech 2017 -2018 

        

ÚV 5 434 200 2 171 000 

Celková kapacita služby v krajské síti včetně rozvojových kapacit 51,18     

 

Identifikátor 
služby Název IČ Druh 

služby Název služby Převažující cílová 
skupina Jednotka Jednotka v 

krajské síti 
cenová 
hladina 

výpočet 
veřejné 
podpory 

7591273 

DOM - Dům 
otevřených 
možností, 

o.p.s. 

66005167 domy na 
půl cesty 

DOM 8 Dům na 
půl cesty 

osoby, které 
vedou rizikový 
způsob života 

nebo jsou tímto 
způsobem života 

ohroženy 

L 11 272 700 2 999 700 



 

8149284 

DOM - Dům 
otevřených 
možností, 

o.p.s. 

66005167 domy na 
půl cesty DPC BYDLO 

osoby, které 
vedou rizikový 
způsob života 

nebo jsou tímto 
způsobem života 

ohroženy 

L 6 272 700 1 636 200 

6009799 

Ekumenická 
síť pro 
aktivity 

mladých, 
o.p.s. 

65998871 domy na 
půl cesty 

Domov na půl 
cesty MAJÁK 

osoby do 26 let 
věku opouštějící 
školská zařízení 

pro výkon ústavní 
péče 

L 12 272 700 3 272 400 

Celková kapacita služby v krajské síti včetně rozvojových kapacit 29     

 
 







































DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) čerpá finanční prostředky na projekty z výzev 
Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z možností financování projektů HMP je výzva 
č. 03_15_006, která má za cíl podpořit vybrané sociální služby v návaznosti na střednědobé 
plány rozvoje sociálních služeb.  
 
V rámci výzvy č. 03_15_006 mohou být podpořeny projekty a s nimi spojené výdaje 
zaměřené na systémovou podporu a financování běžných výdajů, související s poskytováním 
základních druhů a forem sociálních služeb, to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u 
jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Dle této výzvy bude 
podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se 
zákonem o sociálních službách a které jsou zároveň součástí Základní sítě sociálních služeb 
podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v příloze Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2016 - 2018 (dále jen „SPRSS“) 
schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 12/7 dne 17. 12. 2015 v aktuálním znění,  
 
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP bude realizovat projekt „Podpora 
vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ reg. 
č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085. Předpokládaný termín financování sociálních služeb 
je 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018. Projekt se bude zaměřovat na následující okruh vybraných 
sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.: azylové domy pro rodiče/rodiny s 
dítětem/dětmi, azylové domy pro jednotlivce – osoby v nepříznivé sociální situaci, domy na 
půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra. Hlavním cílem projektu je pomoc 
potřebným osobám s cílem usnadnit jejich začlenění do společnosti a zaručit plnění jejich 
základních práv. Očekávaným přínosem projektu bude zajištění dostupnosti konkrétních 
druhů sociálních služeb pro potřebné osoby na území HMP, prostřednictví financování 
běžných výdajů vybraných sociálních služeb. 
 
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP navrhuje Radě HMP vyhlásit dotační 
řízení určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle 
zákona o sociálních službách. Dotační řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 
131/2000  Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Dotační řízení je 
vyhlašováno v souladu s prioritami sociální politiky na území HMP. 
  

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci Projektu v období 2016 – 
2019 je ve výši 258 926 094,24 Kč, z čehož se jedná o prostředky EU ve výši 50 %, tj. 
129 463 047,12 Kč, prostředky státního rozpočtu ČR ve výši 45%, tj. 116 516 742,40 Kč a 
prostředky z rozpočtu HMP ve výši 5 %, tj. 12 946 304,72 Kč. Celkový objem finančních 
prostředků určených pro Dotační program Projektu je ve výši 253 349 112,00 Kč. Peněžní 
prostředky poskytované prostřednictvím Dotačního programu Projektu budou poskytovány na 
základě pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu vydaného v souladu s 
Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 



Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
(2012/21/EU). 
 

Podmínky pro dotační řízení jsou upraveny v Pravidlech dotačního řízení v rámci projektu 
Operačního programu Zaměstnanost hlavního města Prahy na roky 2017 – 2018 v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, která jsou 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. Tato pravidla zejména upravují pravidla a podmínky pro 
poskytnutí dotace, postup pro podání žádostí, postup pro posouzení žádostí a stanovení výše 
dotací, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vyúčtování dotací na roky 2017 - 
2018. Podmínkou pro přidělení dotace bude naprostá transparentnost hospodaření. 
Poskytovatelé sociálních služeb budou povinni čerpat dotaci v souladu se zásadami 
efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti. 

 
Na základě výše uvedeného jsou Radě HMP předkládána Pravidla dotačního řízení a 
Vyhlášení Dotačního programu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. Dále je Radě HMP 
předkládán ke schválení projekt „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy“ dle přílohy č. 2, 3 tohoto usnesení se vzetím na 
vědomí Rozhodnutím MPSV OPZ006-871-16/2016  dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. 
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