Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 25/57
ze dne 18.3.2021
k návrhu na poskytnutí dotací v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
poskytnutí dotací do 200.000 Kč z prostředků rozpočtu hl.m. Prahy jednotlivým
žadatelům v souladu s vyhlášeným "Programem v oblasti zdravotnictví pro rok 2020"
v celkové výši 3.705.800 Kč z kapitoly 0581, § 3539, ÚZ 115, ORG 0098103 uvedené
v příloze č. 2 tohoto usnesení

II.

III.

schvaluje
1.

poskytnutí dotací nad 200.000 Kč z prostředků rozpočtu hl.m. Prahy jednotlivým
žadatelům v souladu s vyhlášeným "Programem oblasti zdravotnictví pro rok 2021"
v celkové výši 47.294.200 Kč z kapitoly 0581, § 3539, ÚZ 115, ORG 0098103
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

znění Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 a č. 4 tohoto
usnesení

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení
Termín: 22.3.2021

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-9067
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/57 ze dne 18. 3. 2021
PID
stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DOT/81/03/……/2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“),
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád)
a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené …, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
IČO:
00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.
číslo účtu:
5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
název organizace/ jméno fyzické osoby
zastupuje:
se sídlem/ adresa bydliště:
IČO/ datum narození:
zapsána/registrována:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků poskytovatele (dále jen
„dotace“) na výše uvedený účet příjemce do 20 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít k realizaci projektů, jejichž soupis je
přílohou č. 1 této smlouvy, k účelu uvedenému v žádosti příjemce a v Programu v oblasti
zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Program"), který byl schválen usnesením Rady hl. m.
Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 (dále jen „účel“).
3. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2021.
4. Projekty kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU.

Článek II.
Výše finančních prostředků
1. Dotace se poskytuje ve výši … Kč (slovy korun českých) dle rozpisu uvedeného v příloze
č. 1 této smlouvy. Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu
poskytovatele.
2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a
uhrazené od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž
účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 2 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do
31. 12. 2021.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s Programem a v souladu s obecně
závaznými předpisy.
2. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech,
oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli,
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu,
nebo se stanou předmětem likvidace.
3. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta,
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dojde-li
k naplnění stanovených podmínek, zejména stanovených v § 4 odst. 2 zákona
o veřejných zakázkách;
c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů vykazovat dotaci
odděleně ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů;
d) dodržovat Program;
e) příjemce je povinen při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným
způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na
všech propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách,
případně slovně prezentovat poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v
případě, že příjemce provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu,
zveřejněním oficiálního loga poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně s
uvedením informace „Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“
K tomuto účelu uděluje poskytovatel příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města
Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu jednotného vizuálního stylu hlavního města
Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného na https://praha.brandcloud.pro/. Pro
získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a kontrolu správnosti použití loga k
propagačním účelům příjemce kontaktuje Odbor médií a marketingu MHMP na adrese
logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit v rámci
Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, fotografie). Poskytovatel si
vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného účelu dotace
včetně digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí
osobě. Příjemce se zavazuje toto právo poskytovatele strpět a poskytnout k jeho
realizaci veškerou součinnost. V případě výroby a vydání publikace nebo jiného média
v rámci realizace účelu se příjemce zavazuje zabezpečit je na území České republiky;

f) písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu adresy, sídla, ve
veřejném rejstříku a změny dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných
skutečností, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim v době od uzavření této
smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této
skutečnosti;
g) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, dále v případě, že údaje, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do
31. 1. 2022, na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ
příjemce dotace, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy);
h) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace na vyplněném formuláři
prostřednictvím datové schránky a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do
31. 1. 2022; formulář pro rok 2021 bude ke stažení na internetových stránkách
www.praha.eu - sekce dotace a granty/městské granty/zdravotnictví k dispozici
nejpozději do 1. 12. 2021; nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit
na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ příjemce dotace,
specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy).
4. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR")
účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace
uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
Článek IV.
Kontrola a sankce
1. 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), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou
a následnou kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu,
poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů,
hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se
k účtování dotace.
2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo
použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních
prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu
tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů (dále jen „odvod“).
3. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle
§ 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 5157998/6000,
variabilní symbol: IČO/RČ příjemce, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy).
4. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 3 písm. h) této smlouvy se
jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v těchto případech:
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží
snížený odvod ve výši 1000 Kč,
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 kalendářních dnů, v tomto případě se
uloží snížený odvod ve výši 5000 Kč.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou
14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným
způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem
výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se
zákonem a nepříčí se dobrým mravům.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této
smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zajistí poskytovatel.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. /Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.1

V Praze dne

2021

V Praze dne

2021

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

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

(za poskytovatele)

(za příjemce)

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Způsob nabytí účinnosti je odvislý od hodnoty poskytované dotace, v případě, že hodnota plnění je nižší než
50 tis. Kč, použije se formulace: „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.“
1

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/……/2021

Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):

Kč

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků:
vázáno na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu, který je obsahem předložené
žádosti, a v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Evidenční
číslo
projektu

Název projektu

Podmínky pro projekt:
Evidenční číslo

Specifikace účelu využití

Celkový
neinvestiční
rozpočet
projektu

Celková výše
poskytnutých
finančních
prostředků

Podíl poskytnutých
finančních
prostředků na
financování
projektu (v %) jako
maximální podíl
z celkového
neinvestičního
nákladu projektu)

Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/57 ze dne 18. 3. 2021
PID
stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DOT/81/03/……/2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), a zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené …, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
IČO:
00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.,
č. účtu:
5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
název organizace/jméno fyzické osoby
zastupuje:
se sídlem:
IČO/ datum narození:
zapsána/registrována:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace, tj. účelově vázaných finančních prostředků
určených na neinvestiční náklady (výdaje) související s poskytováním zdravotní péče v
sociálních službách, a to za účelem realizace služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen „účel“). Na tyto služby se vztahuje Pověření hlavního města Prahy
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu ze dne … (dále jen „Pověření“) v platném
znění.
2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hl. m.
Prahy usnesením č. … ze dne … 2021.

Článek II.
Výše finančních prostředků
1.

Dotace se poskytuje ve výši … Kč (slovy: korun českých) dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1
této smlouvy (dále jen „dotace“). Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky
z rozpočtu poskytovatele.

2.

Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazené
od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž účelu
stanoveného v čl. I. odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 31. 12. 2021.

3.

Přidělené finanční prostředky se poskytnou převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet
příjemce nejpozději do 20 dnů od účinnosti smlouvy.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s „Programem v oblasti zdravotnictví
pro rok 2021“ (dále jen „Program“), který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1582 ze
dne 3. 8. 2020, a v souladu s obecně závaznými předpisy.
2. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro který byla poskytnuta, a v souladu se
zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění
stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných
zakázek;
c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb vykazovat dotaci odděleně
ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů;
d) dodržovat Program a Pověření;
e) příjemce je povinen při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným
způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na všech
propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách, případně slovně
prezentovat poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v případě, že příjemce
provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu, zveřejněním oficiálního loga
poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně s uvedením informace „Projekt je
realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“ K tomuto účelu uděluje poskytovatel
příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu
jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného
na https://praha.brandcloud.pro/. Pro získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a
kontrolu správnosti použití loga k propagačním účelům příjemce kontaktuje Odbor médií a
marketingu MHMP na adrese logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen
doložit v rámci Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, fotografie). Poskytovatel
si vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného účelu dotace včetně
digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě.
Příjemce se zavazuje toto právo poskytovatele strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou
součinnost. V případě výroby a vydání publikace nebo jiného média v rámci realizace účelu
se příjemce zavazuje zabezpečit je na území České republiky;
f) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla, ve veřejném rejstříku a změny dalších
údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci služby,

dojde-li k nim v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do
14 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti;
g) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu (z rozhodnutí příjemce či v důsledku
zrušení nebo změny registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů), dále v případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta,
byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do 31. 1. 2022, na účet poskytovatele
č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol:
81003000…(číslo smlouvy);
h) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace na vyplněném formuláři prostřednictvím
datové schránky a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do 31. 1. 2021; formulář pro rok
2021 bude ke stažení na internetových stránkách www.praha.eu - sekce dotace
a granty/městské granty/zdravotnictví k dispozici nejpozději do 1. 11. 2021; nevyčerpané
finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000,
variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy),
3. Příjemce je povinen s ohledem na § 82 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, poskytovatele bez zbytečného odkladu písemně informovat
o chystané přeměně právnické osoby před učiněním právně závazného jednání vedoucího
k přeměně právnické osoby a poskytnout mu veškerou související právní i ekonomickou
dokumentaci a na vyžádání poskytovatele doplnit jím požadované další informace vztahující se
k chystané přeměně. Pokud by v důsledku zamýšlené přeměny mělo dojít k zániku příjemce
nebo by příjemce přestal poskytovat sociální služby ve smyslu čl. I. odst. 1 této smlouvy, pak je
příjemce povinen před učiněním právně závazného jednání vedoucího k takové přeměně
právnické osoby ukončit čerpání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli.
4. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli,
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo
se stanou předmětem likvidace.
5. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od
25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace
uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
Článek IV.
Kontrola a sankce
1. 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), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou
kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu, poskytnout veškerou
potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit
kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování dotace.
2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo
použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních
prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto

porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů (dále jen „odvod“).
3. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle § 22
zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní
symbol: IČO příjemce, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy).
4. V případě pozdního doručení vyúčtování grantu dle čl. III. bod 2 písm. h) této smlouvy se jedná
o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v těchto případech:
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží
snížený odvod ve výši 1000 Kč,
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží
snížený odvod ve výši 5000 Kč.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou
14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným způsobem
doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem výpovědi
zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na náhradu škody
vzniklé porušením smlouvy.
3. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu, který byl schválen usnesením
Rady hl. m. Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020, před uzavřením této smlouvy.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání,
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se zákonem a nepříčí
se dobrým mravům.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje
o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí
poskytovatel.
8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. /Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.1

V Praze dne

2021

..................................................................
(za poskytovatele)
podepsáno elektronicky

V Praze dne

2021

.................................................................
(za příjemce)
podepsáno elektronicky

Způsob nabytí účinnosti je odvislý od hodnoty poskytované dotace, v případě, že hodnota plnění je nižší než
50 tis. Kč, použije se formulace: „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.“
1

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/..…./2021
Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):

Kč

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků:
vázáno na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním zdravotní péče v sociálních službách, a to projektů:

Evidenční číslo
projektu

Registrační číslo
sociální služby

Podmínky pro projekt:
Evidenční číslo

Specifikace účelu využití

Druh služby

Název projektu

Celkový
neinvestiční
rozpočet projektu

Celková výše
poskytnutých
finančních
prostředků

Podíl poskytnutých
finančních
prostředků na
financování
projektu (v %) jako
maximální podíl
z celkového
neinvestičního
nákladu projektu)

Důvodová zpráva Z-9067
Zastupitelstvu HMP jsou předkládány k projednání návrhy na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na
základě schváleného Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2021:
1)
na vědomí schválené návrhy na poskytnutí dotací pro rok 2021 do 200 tis. Kč (viz příloha tohoto
usnesení č. 1) v celkové výši 3 705 800 Kč. Příloha č. 1 usnesení obsahuje též nepodpořené a vyřazené projekty
včetně odůvodnění;
2) k odsouhlasení návrhy na poskytnutí dotací pro rok 2021 nad 200 tis. Kč (viz příloha tohoto usnesení č. 2)
v celkové výši 47 294 200 Kč.
3) ke schválení a odsouhlasení vzory smluv (viz příloha tohoto usnesení č. 3 a č. 4). Opatření III./4 je zaměřeno
na podporu zdravotní péče u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, proto smlouva odkazuje na pověření k
poskytování služby obecného hospodářského zájmu.
Návrhy na poskytnutí dotací na základě schváleného Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen
„Program“) budou dále předloženy k projednání Zastupitelstvu HMP ve znění tisku Z-9067.
Pro oblast zdravotnictví je v rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy v kapitole odboru zdravotnictví
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „odbor“) číslo 0581 schválena částka 51 mil. Kč.
Oprávněnými žadateli Programu jsou zdravotnická zařízení, neziskové organizace a veřejnoprávní instituce.
Žadatelé požadují pro všech 182 podaných projektů na rok 2021 částku cca 125 mil. Kč (125 195 989 Kč). Pro
srovnání v loňském roce byl požadavek cca 89 mil. Kč.
Všechny žádosti jsou evidovány v Informačním systému finanční podpory hl. m. Prahy (dále jen „IS FP HMP“)
s výstupem na Grantový portál města Prahy - https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default.
Program byl vyhlášen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dokumentem Základní metodika pro evidenci grantů hlavního
města Prahy na MHMP (usnesení Rady HMP č. 195 ze dne 31. 1. 2017) na základě schválení Programu
usnesením RHMP č. 1582 ze dne 3. 8. 2020. Program obsahuje metodiku řízení, žádost a kritéria pro
hodnocení žádostí. Dotace jsou poskytovány pouze jako neinvestiční.
Důvodem podpory Účelu je zlepšení dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb
nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů a udržení či navrácení osob do domácího, přirozeného
prostředí, zpřístupnění zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatel, podpora prevence včetně podpory
aktivního zapojení obyvatel při rozvoji zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti k vlastnímu zdraví,
destigmatizace a vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením včetně rozvoje
svépomocných aktivit.
Program naplňuje priority hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální
obsažené v Programovém prohlášení Rady HMP a ve strategických národních dokumentech.
Prioritou Programu je s ohledem na schválené nebo připravované koncepční dokumenty HMP poskytování
paliativní péče, prevence obezity a infekce HIV.
Pravidla Programu a témata jsou každoročně aktualizována a doplňována, obecná ustanovení Programu jsou
shodná pro všechny grantové oblasti Magistrátu HMP. V letech 2017-2019 byla v rámci programu v oblasti
zdravotnictví rozdělována částka 45 mil. Kč, v roce 2020 byla alokována částka 51 mil. Kč.
Informace k řízení (od roku 2010) jsou trvale dostupné na Zdravotnickém portálu města Prahy:
http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/oblast_zdravotnictvi/index.html.
Žádosti byly přijímány v termínu od 16. do 28. 9. 2020 a následně zaevidovány v IS FP HMP. Přijato bylo
celkem 182 žádostí, z toho je 26 nových projektů.
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Pro rok 2021 byla vyhlášena následující opatření (v závorce uveden počet přijatých žádostí):
Opatření I. Podpora zdravotní péče (34)
Účelem je udržení či navrácení osob do domácího, přirozeného prostředí, zpřístupnění zdravotní péče pro
rizikové skupiny obyvatel a podpora níže uvedených typů zdravotní péče, a to:
1. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
2. krizová a komunitní psychiatrická péče
3. zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatelstva, zejména pro osoby bez přístřeší, HIV pozitivní a
osoby s PAS
4. domácí zdravotní péče
5. pravidelné rehabilitační aktivity a poskytování hipoterapie
Opatření II. Podpora rozvoje paliativní péče (18)
Účelem je podpora služeb v souladu se Záměrem rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky
2020–2025 a podpora níže uvedených typů zdravotní péče, a to:
1. lůžková paliativní péče, hospic
2. mobilní specializovaná paliativní péče
3. paliativní přístupy v sociálních a zdravotních službách (zejména vzdělávání, tvorba metodik apod.)
Opatření III. Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče (31)
Účelem je podpora celostního pohledu, lepší provázání zdravotní a sociální péče s důrazem na individuální
potřeby člověka a rozvoj aktivit ve vnitřně provázané oblasti zdravotní a sociální, a to:
1. rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb za účelem koordinovaného přístupu při
zajišťování dlouhodobé péče
2. bezpečné propuštění z lůžkového zařízení do domácího ošetřování
3. dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých
zákonů (zákon o dobrovolnické službě), poskytované ve zdravotnických zařízeních a zařízeních
poskytujících zdravotní péči
4. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb,
s důrazem na rehabilitaci, paliativní přístup a péči o osoby s demencí
Opatření IV. Svépomoc, osvěta a vzdělávání (45)
Účelem je podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života osob dlouhodobě nemocných nebo s
postižením a k možnosti jejich integrace, včetně vzdělávání. Podporovány budou zejména svépomocné
podpůrné činnosti, podpora rodin, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí a
podmínek při čerpání zdravotních a zdravotně-sociálních služeb a pro vyšší účinnost zdravotní péče, a to:
1. rekondiční a edukační pobyty
2. edukace a informovanost osob s postižením a chronicky nemocných
3. podpora nezávislosti a autonomie lidí se zkušeností s duševním onemocněním a nebo mentálním
postižením, informační a vzdělávací akce a kampaně na podporu destigmatizace v oblasti sexuálního
zdraví
4. podpora a vzdělávání pečujících – zejména pečujících o osoby s demencí, duševním onemocněním,
dlouhodobě nemocné nebo handicapované
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Opatření V. Podpora zdravotní prevence (55)
Účelem je podpora aktivit v oblasti primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora aktivního
vztahu obyvatel ke zdraví, podpora programů informovanosti a motivace zaměřených na vybrané cílové
skupiny, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví, a to:
1. projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zejména prevence nadváhy a obezity
2. prevence vzniku a rozvoje civilizačních onemocnění, zejména diabetu a obezity
3. minimalizace rizik a prevence šíření infekčních chorob, včetně edukace a destigmatizace
4. zlepšení duševního zdraví, včetně edukace a destigmatizace
K externímu hodnocení bylo po formální kontrole předáno 149 přijatých projektů. Každý projekt hodnotili
v internetové aplikaci s propojením na IS FP HMP dva nezávislí hodnotitelé. Celkem pracovalo 31 hodnotitelů
na základě uzavřené DPP. V souladu s Programem je opatření II. – celkem 18 projektů paliativní péčehodnoceno expertní skupinou.
Oblast zdravotnictví:
Každý projekt mohl získat maximálně 100 bodů od každého hodnotitele, Žádosti, která v součtu dosáhla méně
než 65 bodů, je navrženo nevyhovět (viz Program – G. Kritéria pro hodnocení žádosti).
Na základě kontroly formální úplnosti podání bylo 13 žádostí navrženo k vyřazení při vstupní evidenci a na
základě kontroly podaných žádostí v rámci Magistrátu HMP. Na základě externího hodnocení bylo navrženo
k nepodpoření celkem 7 žádostí. Návrh dotací byl zpracován odborem na základě externího hodnocení (počtu
bodů a návrhů výše dotace) a výpočtů pro paliativní péči s cílem zajistit kontinuitu poskytovaných služeb.
Oblast paliativní péče:
Hodnocení projektů Opatření II. Podpora rozvoje paliativní péče (dále jen „Opatření“) probíhalo v souladu
s usnesením č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Usnesení“) dle
písmene G, bod 4, a to Odborem MHMP a expertní skupinou (dále jen „hodnotitelé“). Pro toto Opatření bylo
celkem hodnoceno 18 Žádostí. Žádná z Žádostí nebyla vyřazena.
Pro co nejvhodnější porovnávání nákladovosti dle bodu 4 byli Žádosti rozděleny do skupin dle povahy
poskytované péče a dle stanovených úhrad zdravotních pojišťoven:
Nemocniční paliativní týmy
Všichni žadatelé této skupiny byly zapojeni do projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen
„MZČR“) Podpora paliativní péče, jež končí v roce 2021 a též byly zařazeny do pilotního programu Spolu až do
konce nadačního fondu Avast (mimo paliativní tým pro dospělé ve FNM).
V návaznosti na výše uvedené se hodnotitelé shodli, že fungování paliativních týmů podpoří dotací na mzdy
odborných pracovníků, které jsou nad rámec běžné úhrady/podpory z projektů. Konkrétně tedy o 0,5 úvazku
lékaře; 1,0 úvazku všeobecné sestry; 0,5 úvazku sociálního pracovníka a 0,5 úvazku psychologa (pokud o něj
bylo v Žádosti požádáno). Jiné, nemzdové požadavky poté byly v daných Žádostech hodnoceny individuálně,
konkrétně – zda jsou v souladu s vypsaným Opatřením.
Kamenné hospice
Rozhodnutí o výši dotace u tohoto druhu služby bylo stanoveno dle počtu ošetřovacích dnů i dle kvality
projektu. V některých Žádostech byly značně pokráceny požadavky, které nesouvisely s vypsaným Opatřením
(viz tabulka hodnocení).
Mobilní hospice
Všechny Žádosti výše uvedených Žadatelů byly v souladu s vypsaným Opatřením a jejich podpora je i
v souladu se Záměrem (v bodech: 1.4; 2.1). Rozhodnutí o výši dotace u tohoto druhu služby bylo stanoveno
dle počtu ošetřovacích dnů i dle kvality projektu.
LDN nebo geriatrická oddělení
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Výše přidělené dotace byla určena dle bodového hodnocení a dle komparace nákladovosti s kamennými
hospici.
Pobytová sociální zařízení (domov pro seniory)
Výše přidělené dotace byla určena dle bodového hodnocení. Při sestavování konečného rozpočtu hodnotitelé
přihlíželi i na fakt, že v sociálních pobytových zařízeních nemá paliativní péče žádnou úhradu a též velice
omezeně dovoluje souběh péče např. s mobilní specializovanou paliativní péčí.

Návrhy zpracované odborem, expertní skupinou a výstupy externího hodnocení byly předloženy Grantové
komisi hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevence (dále jen „Komise“) k rozhodnutí o návrhu
jednotlivých dotací.
Komise projednala návrhy dne 28. 1. 2021 (viz. příloha č. 2 k důvodové zprávě) a zároveň předloženy
k projednání Výboru pro zdravotnictví ZHMP.
Komise vyslovila souhlas s vyřazením 13 projektů, nepodpořením 7 projektů a podpořením 162 projektů
v celkové výši 51 000 000 Kč. Výsledkem jsou návrhy na poskytnutí dotací, které jsou uvedené v přílohách č.
1 a 2 tohoto usnesení.
Finanční prostředky budou čerpány z kapitoly 0581, § 3539, UZ 115, ORJ 0581, ORG 0098103000000.
Služby v opatření III./4 (zdravotní péče v sociálních službách - služba obecného hospodářského zájmu) jsou
podpořeny na základě pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.
Poskytnutí dotací pro zbývající projekty nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1. Smlouvy
o fungování EU.
Návrh dle přílohy č. 2 usnesení a vzory smluv dle přílohy č. 5 a 6 usnesení budou následně předloženy
k projednání a schválení Zastupitelstvu HMP jako tisk Z-9067 (viz návrh usnesení Zastupitelstva HMP).
Smlouvy s příjemci dotací zpracuje odbor a podepíše ředitel odboru.
Návrhy na poskytnutí dotací na základě schváleného Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2021 budou
dále předloženy k projednání Zastupitelstvu HMP ve znění tisku Z-9067.
Tato důvodová zpráva je obsahově shodná s důvodovou zprávou k tisku R-39134.
Přílohy k usnesení:
Příloha č. 1 – Přehled návrhů dotací do 200 tis. Kč (souhrnně za žadatele) včetně nulových a vyřazených
s odůvodněním – schvaluje Rada HMP, pro informaci Zastupitelstvu HMP
Příloha č. 2 - Přehled návrhů dotací nad 200 tis. Kč (souhrnně za žadatele) – souhlas Rada HMP, schvaluje
Zastupitelstvo HMP
Příloha č. 3 (a 5) – návrh smlouvy – standardní čerpání 1.1.-31.12.2021 – pro RHMP (a ZHMP)
Příloha č. 4 (a 6) – návrh smlouvy pro poskytovatele sociálních služeb v opatření III./4 – pro RHMP (a ZHMP)

Přílohy k důvodové zprávě:
Příloha č. 1 – příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 – schválený Program oblasti
zdravotnictví pro rok 2021
Příloha č. 2 – zápis Grantové komise hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevence ze dne 28. 1. 2021
Příloha č. 3 - návrh usnesení Zastupitelstva HMP
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Příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zřizovaných organizací

Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021
podle § 10c 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. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“), (dále jen „Program“)

ZÁKLADNÍ INFORMACE
1. Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje granty HMP formou dotací na účel stanovený v článku A.
Programu (dále jen „Účel“). Účel je členěn na jednotlivá opatření, která Účel blíže specifikují (dále jen
„Opatření“).
2. Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený v Programu (dále jen „Dotace“).
Za Dotaci se pro potřeby Programu považuje rovněž příspěvek zřizovatele příspěvkové organizaci zřízené HMP
podle § 28 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Na poskytnutí Dotace není právní
nárok ve smyslu § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí Dotace
nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech.
3. O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E. Programu (dále jen „Žadatel“).
4. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“). Žádost doručená HMP
se Žadateli nevrací. Žádost je evidována v centrální databázi „Informační systém finanční podpory hlavního
města Prahy“. Žadatel je povinen na výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace
související se Žádostí.
5. Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení Účelu. Projekt obsahuje věcné, časové
a finanční podmínky, činnosti, cíl, cílovou skupinu, způsob realizace, personální zajištění, popis přínosu,
položky použití Dotace, postup hodnocení výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a stručnou charakteristiku
dosavadní činnosti Žadatele (dále jen „Projekt“).
6. Lhůta pro podání Žádosti je od 16. 9. do 28. 9. 2020 Opravy, úpravy a doplňování podstatných náležitostí
Žádosti je přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti, s výjimkou oprav chyb v psaní a počtech.
7. Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor zdravotnictví Magistrátu HMP,
Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen „Odbor MHMP“). Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže
uvedených referentů, ale nebudou probíhat v poslední den lhůty pro podání Žádosti.
Jméno

E-mail

Telefon

Bc. Věra Syřínková

vera.syrinkova@praha.eu

236 00 4455

8. Veškeré informace k Programu jsou k dispozici na internetových stránkách HMP www.praha.eu – Sekce Dotace
a Granty a na Zdravotnickém portálu města Prahy – http://zdravotni.praha.eu.
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A. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Opatření I. Podpora zdravotní péče
Účelem je udržení či navrácení osob do domácího, přirozeného prostředí, zpřístupnění zdravotní péče pro rizikové
skupiny obyvatel a podpora níže uvedených typů zdravotní péče, a to:
1. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
2. krizová a komunitní psychiatrická péče
3. zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatelstva, zejména pro osoby bez přístřeší, HIV pozitivní a osoby
s PAS
4. domácí zdravotní péče
5. pravidelné rehabilitační aktivity a poskytování hipoterapie
Opatření II. Podpora rozvoje paliativní péče
Účelem je podpora služeb v souladu se Záměrem rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky
2020–2025 a podpora níže uvedených typů zdravotní péče, a to:
1. lůžková paliativní péče, hospic
2. mobilní specializovaná paliativní péče
3. paliativní přístupy v sociálních a zdravotních službách (zejména vzdělávání, tvorba metodik apod.)
Opatření III. Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče
Účelem je podpora celostního pohledu, lepší provázání zdravotní a sociální péče s důrazem na individuální potřeby
člověka a rozvoj aktivit ve vnitřně provázané oblasti zdravotní a sociální, a to:
1. rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb za účelem koordinovaného přístupu při
zajišťování dlouhodobé péče
2. bezpečné propuštění z lůžkového zařízení do domácího ošetřování
3. dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů
(zákon o dobrovolnické službě), poskytované ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytujících
zdravotní péči
4. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb,
s důrazem na rehabilitaci, paliativní přístup a péči o osoby s demencí
Opatření IV. Svépomoc, osvěta a vzdělávání
Účelem je podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením
a k možnosti jejich integrace, včetně vzdělávání. Podporovány budou zejména svépomocné podpůrné činnosti,
podpora rodin, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí a podmínek při čerpání
zdravotních a zdravotně-sociálních služeb a pro vyšší účinnost zdravotní péče, a to:
1. rekondiční a edukační pobyty
2. edukace a informovanost osob s postižením a chronicky nemocných
3. podpora nezávislosti a autonomie lidí se zkušeností s duševním onemocněním a nebo mentálním postižením,
informační a vzdělávací akce a kampaně na podporu destigmatizace v oblasti sexuálního zdraví
4. podpora a vzdělávání pečujících – zejména pečujících o osoby s demencí, duševním onemocněním,
dlouhodobě nemocné nebo handicapované
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Opatření V. Podpora zdravotní prevence
Účelem je podpora aktivit v oblasti primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora aktivního vztahu
obyvatel ke zdraví, podpora programů informovanosti a motivace zaměřených na vybrané cílové skupiny, výchova
ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví, a to:
1. projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zejména prevence nadváhy a obezity
2. prevence vzniku a rozvoje civilizačních onemocnění, zejména diabetu a obezity
3. minimalizace rizik a prevence šíření infekčních chorob, včetně edukace a destigmatizace
4. zlepšení duševního zdraví, včetně edukace a destigmatizace
Nezpůsobilé výdaje - z Dotace nelze hradit tyto náklady:
 péči (výkony), která je hrazena poskytovateli z prostředků veřejného zdravotního pojištění,
 výkony, které lze hradit z veřejného zdravotního pojištění, není-li náležitě odůvodněno, proč nejsou výkony
hrazeny
 pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku v souladu s jiným právním
předpisem, (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, který má provozně-technické funkce delší
než jeden rok a vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč; dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek,
jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč, technickým zhodnocením
jsou vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku,
pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč),
 odměny členům orgánů právnických osob (např. dozorčí rady, představenstva),
 tvorbu zisku a obchodního jmění,
 členské příspěvky v mezinárodních institucích,
 splátky půjček a leasingové splátky,
 odpisy majetku,
 náklady (výdaje) spojené se zahraničními cestami,
 provedení účetního či daňového auditu,
 pohoštění a dary,
 reprezentaci,
 vývoj a výzkum,
 pokuty, penále a sankce,
 stravné zaměstnanců (kromě cestovních náhrad cest souvisejících s realizací Účelu podle zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“),
 jízdné pro zaměstnance (kromě jízdních výdajů v době konání pracovních cest souvisejících s realizací Účelu
podle zákoníku práce),
 nespecifikované náklady (tj. náklady/výdaje, které nelze „účetně doložit“)

B. Důvody podpory stanoveného Účelu
1. Důvodem podpory Účelu je zlepšení dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb
nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů a udržení či navrácení osob do domácího, přirozeného
prostředí, zpřístupnění zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatel, podpora prevence včetně podpory
aktivního zapojení obyvatel při rozvoji zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti k vlastnímu zdraví,
destigmatizace a vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením včetně rozvoje
svépomocných aktivit.
2. Program naplňuje priority HMP v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální obsažené v Programovém prohlášení
Rady HMP (Programové prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí
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ve spolupráci s KDU-ČSL), přistoupení k Iniciativě „Fast-Track Cities: ukončení epidemie AIDS“ formulované
v Pařížské deklaraci z 1. 12. 2014 a aktualizované 24. 7. 2018 (usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 11/40 ze
dne 14. 11. 2019), v Záměru rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020-2025 (usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 15/50 ze dne 19. 3. 2020), Strategickém rámci rozvoje péče o zdraví v České
republice do roku 2030 (usnesení vlády České republiky č. 817/2019 ze dne 18. 11. 2019), Národním programu
řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2018–2022 (usnesení vlády ČR č. 839 ze dne 29.
11. 2017), ve Strategii reformy psychiatrické péče (schválena ministrem zdravotnictví 7. 10. 2013) aj.

C. Předpokládaný celkový objem prostředků
Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP
na rok 2021. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování
Programu je 51 milionů Kč.

D. Maximální výše Dotace
HMP níže stanovuje maximální podíl HMP na způsobilých nákladech (výdajích) jednotlivého Projektu podle
konkrétního Opatření, minimální požadovanou částku způsobilých nákladů po HMP na jeden Projekt a maximální
výši Dotace pro jednoho Žadatele v rámci konkrétního Opatření. Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 %
rozpočtových nákladů (výdajů) Účelu. V odůvodněných případech může být procentní podíl Dotace na Projekt
zvýšen.
Maximální podíl HMP
na způsobilých
nákladech Projektu

Minimální požadovaná
částka způsobilých
nákladů na Projekt

Maximální výše Dotace
pro jednoho Žadatele

Opatření I., II.

do výše 70 %

200.000 Kč

10.000.000 Kč

Opatření III.

do výše 70 %

100.000 Kč

2.000.000 Kč

Opatření IV.

do výše 70 %

50.000 Kč

1.000.000 Kč

Opatření V.

do výše 70 %

100.000 Kč

2.000.000 Kč

Opatření

E. Okruh způsobilých Žadatelů
1. O Dotaci mohou žádat tito Žadatelé:
a) právnické osoby podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„občanský zákoník“), tj. spolky, nadace či nadační fondy a ústavy;
b) církve a náboženské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
c) obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění
pozdějších předpisů;
d) veřejnoprávní instituce (veřejné vysoké školy, akademie věd apod.);
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e) o Dotaci mohou žádat další právnické osoby a fyzické osoby, které mají oprávnění k poskytování zdravotních
služeb (registraci) podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
ve znění pozdějších předpisů, nebo sociálních služeb zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, a které mají sídlo na území České republiky.
2. O Dotaci může žádat pouze Žadatel, od jehož vzniku nebo založení ke dni podání žádosti uplynul více než
jeden rok.
3. O Dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace zřízené HMP nebo městskou částí HMP
4. Pro jednotlivá Opatření je okruh způsobilých Žadatelů dále specifikován takto:
Opatření

Způsobilý Žadatel

Opatření I./1-4.

poskytovatel zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Opatření I./5.

nestátní nezisková organizace

Opatření II.

poskytovatel zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

Opatření III./1.

poskytovatel zdravotní péče nebo sociálních služeb

Opatření III./2, 3.

nestátní nezisková organizace

Opatření III./4.

poskytovatel sociálních služeb podle § 47 až 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na každou sociální službu
může být podána pouze jedna Žádost

Opatření IV.

nestátní nezisková organizace

Opatření V.

nestátní nezisková organizace, veřejnoprávní instituce

F. Lhůta pro podání Žádosti
1. Žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v Základních informacích. Žádost musí být podána současně
v elektronické podobě a prostřednictvím datové schránky. Obě verze Žádosti musejí být identické včetně
příloh. Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání Žádosti.
2. Žádost musí být podána v elektronické podobě zasláním formuláře ve formátu ZFO prostřednictvím aplikace
Software602 FormFiller včetně všech požadovaných příloh, (v elektronickém formátu, přednostně formáty
Word nebo PDF/A obsahující oddělenou textovou a obrazovou vrstvu, toto je požadováno z důvodu čitelnosti
podkladů osobami nevidomými či slabozrakými). Podrobný návod k použití aplikace je uveden v článku K.
Programu.
3. Žádost musí být zároveň podána prostřednictvím datové schránky s kódem vygenerovaným po elektronickém
odeslání Žádosti a opatřena elektronickým podpisem, (ID datové schránky: 48ia97h) a musí být označena jako
„Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021“.
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G. Kritéria pro hodnocení Žádosti
1. Odbor MHMP posoudí, zda Žádost splňuje formální náležitosti uvedené dále v tabulce. Pokud nejsou splněny
formální náležitosti týkající se Žádosti, Odbor MHMP navrhne neposkytnutí Dotace na základě takové Žádosti.
č.

Žádost byla podána

Podmínku splnila

1

včas (ve lhůtě pro podání Žádosti)

ANO / NE

2

řádně (bezchybně a kompletně vyplněná)

ANO / NE

3

požadovaným způsobem

ANO / NE

4

s formálními náležitostmi (razítko a podpis oprávněné osoby)

ANO / NE

5

s požadovanými přílohami

ANO / NE

6

a naplňuje Účel stanovený v Programu (písm. A. Programu)

ANO / NE

7

způsobilým Žadatelem (písm. E. Programu)

ANO / NE

8

a splňuje podmínky pro poskytnutí dotace (písm. I. Programu)

ANO / NE

2. Hodnocení Žádostí, které splnily formální náležitosti, provádí dva externí hodnotitelé podle následujících
kritérií s tím, že každá Žádost bude každým hodnotitelem hodnocena body 0 – 100, přičemž vyšší hodnocení
znamená lépe splněná kritéria. V případě, že Žádost obdrží od jednoho hodnotitele v jakémkoli kritériu 0 bodů,
bude navržena k neposkytnutí Dotace.
Č.

Kritéria

Co se hodnotí obecně

1

Účelnost

Jak výsledek Projektu přispěje
k naplnění Účelu Programu.

2

Potřebnost

3

Efektivnost

4

Hospodárnost

5

Proveditelnost

Doplňuje kritérium účelnosti, tj. zda
Projekt má smysl realizovat
v konkrétních podmínkách
Programu.
Účinnost řešení, aby výše
poskytnutá Dotace přinesla co
možná nejvyšší výsledky, tj.
přiměřenost výsledků k rozpočtu.
Posouzení předpokládaných výdajů
na realizaci Účelu.
Přiměřená jistota, že Žadatel Účel
úspěšně zrealizuje.

Co se hodnotí konkrétněji
Soulad se schváleným
Programem a záměry HMP ve
zdravotně-sociální oblasti
Potřebnost ve vztahu k ostatním
Projektům, z hlediska cílové
skupiny i lokalizace.
Efektivnost ve vztahu k ostatním
Projektům, z hlediska finanční
náročnosti na 1 osobu, ošetřovací
den nebo 1 intervenci.
Přiměřenost a opodstatněnost
nákladů.
Zajištění financování i z jiných
zdrojů a řádné a včasné
vyúčtování Dotací v minulosti.

Body
0 až 20

0 až 20

0 až 20
0 až 20
0 až 20

3. Hodnocení je realizováno do formuláře, který je přílohou č. 2 Programu a který obsahuje podrobné upřesnění
kritérií hodnocení. Celkový počet bodů je průměrem bodů přidělených oběma hodnotiteli. V případě, že
celkový bodový rozdíl v hodnocení je větší než 31 bodů, bude vypracováno třetí nezávislé hodnocení. Celkový
počet bodů je potom průměrem bodů přidělených ve dvou ze tří hodnocení, a to těch, které jsou si bodově blíže.
Ve výjimečném případě, kdy by odstupy mezi těmito 3 hodnoceními byly identické, je celkový počet bodů
průměrem všech 3 hodnocení. Navrhovaná výše Dotace se odvíjí od dosaženého počtu bodů, přičemž výše
požadované Dotace je stanovena jako procentní podíl z požadované částky, která je vypočtena na základě
hodnocení Žádosti.
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Bodové rozmezí
(celkový počet získaných bodů)
90 – 100
80 – 89,5
71 – 79,5
65 – 70,5
méně než 65

Procentní podíl
100%
80%
70%
60%
0%

4. Projekty v Opatření II. budou hodnoceny Odborem MHMP a expertní skupinou. Pro tyto služby bude stanoven
návrh na poskytnutí dotace posouzením nákladů a příjmů. Hodnocení nákladovosti vychází z definovaných
jednotek činnosti (např. přepočtený úvazek, ošetřovací den, výkon), počet těchto jednotek lze vztáhnout na
náklady Projektu. Vzniklé jednotky nákladovosti umožňují porovnat nákladovost jednoho Projektu s
nákladovostí jiných Projektů stejného typu.
5. Po výše uvedeném hodnocení Odbor MHMP posoudí, zda poskytnutí Dotace nenaplní znaky veřejné podpory,
příp. služby obecného hospodářského zájmu, a zda Dotace bude moci být poskytnuta v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména: (i) Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách, (ii) Sdělením Komise č. 2012/C 8/02 o použití pravidel
Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu, (iii) Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU 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 poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, (iv) Nařízením Komise (EU) č.
360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu a (v) Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Po individuálním
posouzení Žádosti Odbor MHMP vyhodnotí podle povahy činnosti Žadatele, zda a na základě kterého z
uvedených předpisů je možné Dotaci poskytnout.
6. Odbor MHMP následně předloží návrh na rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace příslušnému
orgánu HMP k rozhodnutí.

H. Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti
1. O poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace rozhodne podle zákona o hlavním městě Praze příslušný orgán HMP,
a to nejpozději do 30. 4. 2021. Do konečného rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí Dotace nebudou
Žadateli poskytovány žádné dílčí informace. S rozhodnutím příslušného orgánu HMP se může Žadatel seznámit
prostřednictvím Odboru MHMP nebo na internetových stránkách HMP www.praha.eu, kde budou rozhodnutí
veřejně přístupná.
2. Současně s rozhodováním o poskytnutí Dotace bude příslušný orgán HMP rozhodovat o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace se Žadatelem (dále jen „Smlouva“). Žadatel, jehož Žádosti bylo vyhověno, bude
vyzván k uzavření Smlouvy. Neuzavře-li Žadatel Smlouvu do 60 dnů od vyzvání, bude HMP považovat Dotaci
za odmítnutou a neposkytne ji. Smlouvy bude možné podepisovat výhradně elektronicky.
3. Žadateli, jehož Žádosti nebylo vyhověno, bude bez zbytečného odkladu zasláno písemné sdělení o neposkytnutí
Dotace včetně důvodu nevyhovění Žádosti.

I. Podmínky pro poskytnutí Dotace
1. Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků formou Dotace je zřízení datové schránky a
kvalifikovaného elektronického podpisu.

8

2. Podmínkou poskytnutí Dotace je shoda mezi dosavadní a stávající činností Žadatele a prioritami HMP v oblasti
týkající se Programu.
3. Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel řádně a včas použil a vypořádal v minulosti poskytnuté peněžní
prostředky ze strany HMP.
4. Podmínkou poskytnutí Dotace je absence závazků Žadatele vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti
(zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvody
za porušení rozpočtové kázně). Žadatel se současně nesmí nacházet v úpadku či likvidaci. Žadatel bude zároveň
ve Smlouvě povinen prohlásit, že nebyl v posledních 5 letech před podáním žádosti pravomocně odsouzen pro
trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem statutárního orgánu Žadatele právnická osoba, musí
podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak také každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Žadatele.
5. Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel nepodal a nepodá Žádost na stejný Účel na jiném odboru
Magistrátu HMP nebo v jiném programu vyhlašovaném HMP.
6. Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel bude realizovat ve prospěch HMP nebo pro osoby s trvalým
pobytem v HMP.
7. Žadatel se zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží HMP, budou zpracovány v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) účinným
od 25. 5. 2018.
8. Pro zachování kontinuálního přehledu o Dotacích je povinen Žadatel, který předkládá Žádost s pokračujícím
nebo navazujícím Účelem, uvádět stejný název Projektu jako v předcházejících letech. HMP doporučuje
používat shodný název i u Projektu podaného jinému orgánu veřejné správy včetně ústředních (ministerstev
apod.).
9. Účel může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, státního rozpočtu, z prostředků evropských
fondů a z jiných zdrojů (tzv. vícezdrojové financování). Duplicitní úhrada stejných výdajů z různých veřejných
i jiných zdrojů není dovolena.

J. Vzor Žádosti a její přílohy
1. Vzor Žádosti je přílohou č. 1 Programu. Žádost je Žadatel povinen vypracovat prostřednictvím elektronických
formulářů v aplikaci Software602 Form Filler, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu
– Sekce Dotace a granty. Návod pro vyplnění Žádosti je uveden v písm. K. Programu a případně na
internetových stránkách HMP www.praha.eu. Žadatel věnuje zvýšenou pozornost možným aktualizacím
formuláře a aktuálním informacím k podání uvedeným na internetových stránkách granty.praha.eu nebo na
Zdravotnickém portálu města Prahy – zdravotni.praha.eu.
2. Právní osobnost Žadatele se v Žádosti dokládá pouze v případě, kdy údaje o právnické osobě neodpovídají
údajům uvedeným v základních registrech nebo veřejných rejstřících. Není-li Žadatel registrován ve veřejném
rejstříku nebo neobsahuje-li výpis z veřejného rejstříku údaje uvedené v Žádosti, je Žadatel povinen jako přílohu
Žádosti předložit dokument, z něhož takové údaje vyplývají (stanovy, popř. jiný zakládací nebo zřizovací
dokument, zápis o volbě statutárního orgánu apod.) ne starší 3 měsíců a k elektronické verzi naskenovaný.
3. Přílohou Žádosti musí být plná moc udělená příslušnou oprávněnou osobou, popř. orgánem, či jiný dokument,
z něhož vyplývá zastoupení Žadatele, jedná-li za Žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle
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základních registrů, veřejných rejstříků nebo výše uvedeného výpisu nebo dokumentu, ne starší 3 měsíců,
k elektronické verzi naskenovaná.
4. Přílohou Žádosti musí být doklad o aktuálním bankovním účtu Žadatele, kterým je potvrzení příslušného
peněžního ústavu uvedením Žadatele jako majitele účtu a aktuálního čísla účtu, a to ne starší 3 měsíců,
k elektronické verzi naskenovaný.
5. Součástí Žádosti musí být specifikovány zdravotní výkony, na které by měla být poskytnuta Dotace a
zdůvodnění proč právě na tyto úkony nedostane Žadatel finanční prostředky z jiného zdroje.
6. Pro jednotlivá Opatření jsou přílohy dále specifikovány takto:
Rehabilitační aktivity: docházkové akce umožňují občanům HMP průběžnou rehabilitační a edukační aktivitu,
která by měla předcházet pobytovým akcím. Podmínkou čerpání Dotace je odborné vedení aktivit, přílohou
Projektu musí být rozvrh hodin.
Hipoterapie: poskytování hipoterapie předpokládá odborné zajištění a individuální dohled na základě písemného
doporučení odborného lékaře. Dotace může být čerpána pouze pro občany HMP. Plánovaný celkový počet hodin
(terapeutických jednotek) a rámcový rozvrh je povinnou přílohou Projektu.
Rekondiční a edukační pobyty (se zdravotním programem): pro každý pobyt (bez ohledu na Opatření, ve kterém
je žádáno o Dotaci) je nutno zpracovat odborný program schválený a podepsaný lékařským odborným garantem
(vytištěné jméno + podpis + razítko), tento program je povinnou přílohou Projektu. Pro každý pobyt se vyplní
v tabulce v Žádosti samostatný řádek. HMP poskytuje Dotaci na pobyt pro děti i dospělé v rozsahu maximálně
21 kalendářních dnů na osobu v roce 2021 (s možností využití ve více akcích) s tím, že maximální možná výše
Dotace je 70 % celkových nákladů a současně 300 Kč na osobu a den. Dotace na osobu a den u zahraničních akcí
může činit maximálně 70 % celkových nákladů rozpočtených na osobu a den, nejvýše však 500 Kč na osobu a
den. Den příjezdu a den odjezdu vždy spolu tvoří 1 den pobytu. Způsobilými osobami u dotovaných pobytů jsou
pouze zdravotně postižení nebo chronicky nemocní, ve výjimečných případech jsou oprávněnými účastníky také
průvodci těch účastníků, kteří jsou držiteli průkazky ZTP/P. Zdravotní postižení nebo chronické onemocnění je
nutno doložit při kontrole HMP, dokladem je potvrzení odborného lékaře s doporučením k pobytu (pacienti, kteří
po ukončení onkologické léčby byli předáni zpět do péče praktického lékaře, mohou potvrzení o svém zdravotním
stavu dodat i od svého registrujícího praktického lékaře). Dotace se vztahuje pouze na občany HMP, průvodci se
zúčastňují za stejných podmínek v počtu, který určí odborný lékařský garant (rozumí se počet nutný pro zachování
kvality prováděných aktivit na pobytu a pro bezpečí účastníků). Na rodinné příslušníky a další osoby se Dotace
nevztahuje, výjimkou je pobyt jednoho z rodičů (nebo zákonného zástupce) u rekondičních a edukačních pobytů
pro děti do 7 let věku včetně zaměřených na výcvik rodiče v určitém druhu terapie. Průvodci se pak započítávají
mezi oprávněné účastníky. Není přípustný souběh dotovaného pobytu s lázeňskou péčí hrazenou zdravotními
pojišťovnami. V případech, kdy dojde ke změně termínu nebo místa konání pobytové akce, je pořádající povinen
oznámit tyto údaje písemně poskytovateli Dotace, zásadně před začátkem této akce.
Přednášky: projekty edukační a osvětové činnosti formou besed či přednášek musí obsahovat konkrétní témata,
jména lektorů, harmonogram nebo rozvrh, počet hodin a rozpočet. Celkové náklady se mohou skládat z odměn
lektorům, úhrad za pronájmy a nezbytné propagace. Odměna lektorům může činit max. 500 Kč/hod.
Půjčovny pomůcek a poskytovatelé sociálních služeb připojí doklady o registraci sociálních služeb a ceník
služby jako povinné přílohy Žádosti, k elektronické verzi naskenované.
Koordinovaný přístup: koordinace pomoci a podpory je předpokladem efektivní podpory osob s komplexními a
dlouhodobými potřebami, kteří čerpají podporu z více zdrojů (přirozená podpora, různé sociální služby a další
služby podpory, např. zdravotní). Obsahem projektu musí být zejména aktivity směřující k identifikování potřeb
podpory v sociální a zdravotní oblasti a dále identifikace a aktivace jednotlivých zdrojů péče podle individuálních
potřeb lidí, koordinace a průběžné monitorování zajištěné podpory stejně jako dojednání jejích úprav.
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Přílohou Žádosti v Opatření III./3 musí být také prostá kopie akreditace Ministerstvo vnitra, dle § 6 zákona
č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
k elektronické verzi naskenovaná.
Přílohou Žádosti v Opatření III./4 musí být také prostá kopie smlouvy se zdravotními pojišťovnami,
k elektronické verzi naskenovaná.
Přílohou Žádosti v případě zdravotnického zařízení musí být prostá kopie dokladů o registraci nebo souhlasu
s poskytováním zdravotních služeb, k elektronické verzi naskenovaná, a to bez ohledu na Opatření, ve kterém je
žádáno o Dotaci.

K. Informace a návody
1. Informační povinnost podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES („GDPR“) účinného od 25. 5. 2018 je ze strany HMP splněna prostřednictvím informace
uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
2. Návod pro použití formulářů ve formátu zfo:
stáhněte si a nainstalujte aplikaci Software602 Form Filler,
stáhněte si a uložte formulář Žádosti pro aktuální rok,
spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář,
formulář vyplňte a vložte do něj požadované přílohy a naskenované přílohy a doklady,
přílohy a doklady před vložením do formuláře jednoznačně nazvěte,
po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění Žádosti (tlačítko „Zkontrolovat formulář“),
odešlete formulář elektronicky na Odbor MHMP (tlačítko „Odeslání elektronické žádosti na MHMP“),
po úspěšném odeslání se ve formuláři objeví informace o přijetí ze strany MHMP; soubor s informací uložte
a odešlete prostřednictvím služby datové schránky a opatřete elektronickým podpisem, (ID datové
schránky: 48ia97h).
3. HMP si vyhrazuje právo Program zrušit.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L. Podmínky použití a vyúčtování Dotace
1. Dotaci lze čerpat na úhrady nákladů (výdajů) vzniklých a uhrazených od prvního dne realizace Projektu do
posledního dne jeho ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů vzniklých od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a
uhrazených od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 včetně.
2. Žadatel je povinen využít Dotaci hospodárně, efektivně a účelně pouze k Účelu a za podmínek uvedených
v Programu, Žádosti a Smlouvě.
3. Žadatel je povinen uvádět na všech propagačních materiálech souvisejících s realizací Účelu logo HMP jako
poskytovatele Dotace. Použití loga se řídí podle grafického manuálu HMP (https://praha.brandcloud.pro/).
Při použití loga v jakékoliv publikaci je potřeba tuto před vytištěním zaslat ke kontrole odboru komunikace
a marketingu Magistrátu HMP.
4. Žadatel umožní Odboru MHMP provádění kontroly realizace Účelu.
3. V případě, že Žadatel je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z Dotace. Toto omezení se nevztahuje na
DPH u výdajů Žadatele, které vynaloží s plněním, které je z hlediska DPH osvobozeným plněním, nebo
není zdanitelným plněním. Plátci DPH předloží spolu s vyúčtováním Dotace doklad o registraci k platbě
DPH, pokud tak neučiní, má se za to, že plátcem DPH nejsou.

11

4. Přesuny peněžních prostředků Dotace mezi jednotlivými položkami rozpočtu projektu (netýká se přesunu v
rámci osobních nákladů mezi položkami hrubé mzdy, OON DPČ, OON DPP) o více než 20 %, při
nepřekročení celkové výše poskytnuté Dotace lze uskutečnit pouze se souhlasem Odboru MHMP vydaným
na základě písemné žádosti podané nejpozději do 1. 11. 2021.
5. HMP je oprávněno Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 14 kalendářních dní ode
dne, kdy byla písemná výpověď doručena Žadateli, a to v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
6. Žadatel je povinen zajistit, aby vyplacené mzdové prostředky byly podloženy prvotními doklady, zejména
doklady o počtu odpracovaných hodin a výkonech, umožňujícími kontrolu skutečně provedené práce.
7. Žadatel nesmí Dotaci poskytovat jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu
spojenou s realizací Účelu, na který byla Dotace poskytnuta.
8. Žadatel je povinen předložit HMP finanční vyúčtování Dotace na vyplněném formuláři „Finanční
vyúčtování Dotace“. Formulář pro finanční vyúčtování Dotace bude k dispozici na internetových stránkách
http://zdravotni.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/index.html v sekci Oblast zdravotnictví.
9. Vyúčtování musí obsahovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finanční zprávu – jednotlivé finanční
zdroje na projekt, přehled čerpání finančních prostředků a soupis dokladů spojených s náklady (výdaji)
vynaloženými v souvislosti s realizací projektu. Kopie účetních dokladů se nepředkládají.
10. Finanční vyúčtování Dotace se doručuje v elektronické podobě jako elektronický formulář uložený ve
formátu „zfo“ (Software602 Form Filler), včetně všech požadovaných příloh, a zároveň prostřednictvím
služby datové schránky (ID datové schránky: 48ia97h) s vygenerovaným potvrzením o elektronickém
podání označené „Finanční vyúčtování Dotace - Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021“,
v termínu do 31. 1. 2022. Obě verze „Finančního vyúčtování Dotace“ musí být identické, včetně všech
požadovaných příloh.
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Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 295
ze dne 22.2.2021
k návrhu na poskytnutí dotací v Programu oblasti zdravotnictví pro rok 2021
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

poskytnutí dotací do 200.000 Kč z prostředků rozpočtu hl.m. Prahy jednotlivým
žadatelům v souladu s vyhlášeným "Programem oblasti zdravotnictví pro rok 2021"
v celkové výši 3.705.800 Kč z kapitoly 0581, § 3539, ÚZ 115, ORG 0098103
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

znění Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 a č. 4 tohoto
usnesení

souhlasí
1.

s návrhem na poskytnutí dotací nad 200.000 Kč z prostředků rozpočtu hl.m. Prahy
jednotlivým žadatelům v souladu s vyhlášeným "Programem oblasti zdravotnictví pro
rok 2021" v celkové výši 47.294.200 Kč z kapitoly 0581, § 3539, ÚZ 115,
ORG 0098103 uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení

2.

se zněním Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 a č. 6 tohoto
usnesení

III.

ukládá
1. radní Mgr. Mileně Johnové
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 18.3.2021
2.

informovat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o poskytnutí dotací hlavního města Prahy
dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 18.3.2021

2. MHMP - ZDR MHMP
1. zpracovat a podepsat smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.3.2021
2.

písemně sdělit, bez zbytečného odkladu, po rozhodnutí o poskytnutí dotací
Radou HMP, neúspěšným žadatelům, že jejich žádosti nebylo vyhověno včetně
důvodů nevyhovění
Termín: 31.3.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Mgr. Milena Johnová
R-39134
radní Mgr. Milena Johnová, MHMP - ZDR MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 295 ze dne 22. 2. 2021
PID
stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DOT/81/03/……/2020
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“),
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád)
a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené …, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
IČO:
00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.
číslo účtu:
5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
název organizace/ jméno fyzické osoby
zastupuje:
se sídlem/ adresa bydliště:
IČO/ datum narození:
zapsána/registrována:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků poskytovatele (dále jen
„dotace“) na výše uvedený účet příjemce do 20 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít k realizaci projektů, jejichž soupis je
přílohou č. 1 této smlouvy, k účelu uvedenému v žádosti příjemce a v Programu v oblasti
zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Program"), který byl schválen usnesením Rady hl. m.
Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 (dále jen „účel“).
3. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada
hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2021.
4. Projekty kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU.

Článek II.
Výše finančních prostředků
1. Dotace se poskytuje ve výši … Kč (slovy korun českých) dle rozpisu uvedeného v příloze
č. 1 této smlouvy. Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu
poskytovatele.
2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a
uhrazené od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž
účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 2 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do
31. 12. 2021.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s Programem a v souladu s obecně
závaznými předpisy.
2. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech,
oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli,
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu,
nebo se stanou předmětem likvidace.
3. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta,
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dojde-li
k naplnění stanovených podmínek, zejména stanovených v § 4 odst. 2 zákona
o veřejných zakázkách;
c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů vykazovat dotaci
odděleně ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů;
d) dodržovat Program;
e) příjemce je povinen při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným
způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na
všech propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách,
případně slovně prezentovat poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v
případě, že příjemce provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu,
zveřejněním oficiálního loga poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně s
uvedením informace „Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“
K tomuto účelu uděluje poskytovatel příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města
Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu jednotného vizuálního stylu hlavního města
Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného na https://praha.brandcloud.pro/. Pro
získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a kontrolu správnosti použití loga k
propagačním účelům příjemce kontaktuje Odbor médií a marketingu MHMP na adrese
logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit v rámci
Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, fotografie). Poskytovatel si
vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného účelu dotace
včetně digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí
osobě. Příjemce se zavazuje toto právo poskytovatele strpět a poskytnout k jeho
realizaci veškerou součinnost. V případě výroby a vydání publikace nebo jiného média
v rámci realizace účelu se příjemce zavazuje zabezpečit je na území České republiky;

f) písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu adresy, sídla, ve
veřejném rejstříku a změny dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných
skutečností, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim v době od uzavření této
smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této
skutečnosti;
g) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, dále v případě, že údaje, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do
31. 1. 2022, na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ
příjemce dotace, specifický symbol: 81003000... (číslo smlouvy)
h) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace prostřednictvím datové schránky a
vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do 31. 1. 2022; formulář pro rok 2021 bude ke
stažení na internetových stránkách www.praha.eu - sekce dotace a granty/městské
granty/zdravotnictví k dispozici nejpozději do 1. 12. 2021; nevyčerpané finanční
prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní
symbol: IČO/RČ příjemce dotace, specifický symbol: 81003000... (číslo smlouvy)
4. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR")
účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace
uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
Článek IV.
Kontrola a sankce
1. 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), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou
a následnou kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu,
poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů,
hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se
k účtování dotace.
2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo
použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních
prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu
tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů (dále jen „odvod“).
3. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle
§ 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 5157998/6000,
variabilní symbol: IČO/RČ příjemce, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy).
4. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 3 písm. h) této smlouvy se
jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v těchto případech:
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží
snížený odvod ve výši 1000 Kč,
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 kalendářních dnů, v tomto případě se
uloží snížený odvod ve výši 5000 Kč.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou
14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným
způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem
výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se
zákonem a nepříčí se dobrým mravům.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této
smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zajistí poskytovatel.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. /Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.1

V Praze dne

2021

V Praze dne

2021

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

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

(za poskytovatele)

(za příjemce)

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Způsob nabytí účinnosti je odvislý od hodnoty poskytované dotace, v případě, že hodnota plnění je nižší než
50 tis. Kč, použije se formulace: „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.“
1

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/..…./2021

Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):

Kč

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků:
vázáno na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu, který je obsahem předložené
žádosti, a v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Evidenční
číslo
projektu

Název projektu

Podmínky pro projekt:
Evidenční číslo

Specifikace účelu využití

Celkový
neinvestiční
rozpočet
projektu

Celková výše
poskytnutých
finančních
prostředků

Podíl poskytnutých
finančních
prostředků na
financování
projektu (v %) jako
maximální podíl
z celkového
neinvestičního
nákladu projektu)

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 295 ze dne 22. 2. 2021
PID
stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DOT/81/03/……/2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád) a zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené …, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
IČO:
00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.,
č. účtu:
5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
název organizace/jméno fyzické osoby
zastupuje:
se sídlem:
IČO/ datum narození:
zapsána/registrována:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace, tj. účelově vázaných finančních prostředků
určených na neinvestiční náklady (výdaje) související s poskytováním zdravotní péče v
sociálních službách, a to za účelem realizace služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen „účel“). Na tyto služby se vztahuje Pověření hlavního města Prahy
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu ze dne … (dále jen „Pověření“) v platném
znění.
2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hl. m. Prahy
usnesením č. … ze dne … 2021.

Článek II.
Výše finančních prostředků
1.

Dotace se poskytuje ve výši … Kč (slovy: korun českých) dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1
této smlouvy (dále jen „dotace“). Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky
z rozpočtu poskytovatele.

2.

Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazené
od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž účelu
stanoveného v čl. I. odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 31. 12. 2021.

3.

Přidělené finanční prostředky se poskytnou převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet
příjemce nejpozději do 20 dnů od účinnosti smlouvy.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s „Programem oblasti zdravotnictví pro
rok 2021“ (dále jen „Program“), který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1582 ze dne
3. 8. 2020, a v souladu s obecně závaznými předpisy.
2. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro který byla poskytnuta, a v souladu se
zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění
stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných
zakázek;
c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb vykazovat dotaci odděleně
ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů;
d) dodržovat Program a Pověření;
e) příjemce je povinen při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným
způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na všech
propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách, případně slovně
prezentovat poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v případě, že příjemce
provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu, zveřejněním oficiálního loga
poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně s uvedením informace „Projekt je
realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“ K tomuto účelu uděluje poskytovatel
příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu
jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného
na https://praha.brandcloud.pro/. Pro získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a
kontrolu správnosti použití loga k propagačním účelům příjemce kontaktuje Odbor médií a
marketingu MHMP na adrese logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen
doložit v rámci Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, fotografie). Poskytovatel
si vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného účelu dotace včetně
digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě.
Příjemce se zavazuje toto právo poskytovatele strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou
součinnost. V případě výroby a vydání publikace nebo jiného média v rámci realizace účelu
se příjemce zavazuje zabezpečit je na území České republiky;
f) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla, ve veřejném rejstříku a změny dalších
údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci služby,

dojde-li k nim v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do
14 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti;
g) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu (z rozhodnutí příjemce či v důsledku
zrušení nebo změny registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů), dále v případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta,
byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do 31. 1. 2022, na účet poskytovatele
č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol:
81003000…(číslo smlouvy);
h) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace na vyplněném formuláři prostřednictvím
datové schránky a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do 31. 1. 2022; formulář pro rok
2021 bude ke stažení na internetových stránkách www.praha.eu - sekce dotace
a granty/městské granty/zdravotnictví k dispozici nejpozději do 1. 12. 2021; nevyčerpané
finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000,
variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy),
3. Příjemce je povinen s ohledem na § 82 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, poskytovatele bez zbytečného odkladu písemně informovat
o chystané přeměně právnické osoby před učiněním právně závazného jednání vedoucího
k přeměně právnické osoby a poskytnout mu veškerou související právní i ekonomickou
dokumentaci a na vyžádání poskytovatele doplnit jím požadované další informace vztahující se
k chystané přeměně. Pokud by v důsledku zamýšlené přeměny mělo dojít k zániku příjemce
nebo by příjemce přestal poskytovat sociální služby ve smyslu čl. I. odst. 1 této smlouvy, pak je
příjemce povinen před učiněním právně závazného jednání vedoucího k takové přeměně
právnické osoby ukončit čerpání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli.
4. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli,
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo
se stanou předmětem likvidace.
5. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od
25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace
uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
Článek IV.
Kontrola a sankce
1. 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), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou
kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu, poskytnout veškerou
potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit
kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování dotace.
2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo
použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních
prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto

porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů (dále jen „odvod“).
3. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle § 22
zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní
symbol: IČO příjemce, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy).
4. V případě pozdního doručení vyúčtování grantu dle čl. III. bod 2 písm. h) této smlouvy se jedná
o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v těchto případech:
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží
snížený odvod ve výši 1000 Kč,
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží
snížený odvod ve výši 5000 Kč.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou
14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným způsobem
doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem výpovědi
zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na náhradu škody
vzniklé porušením smlouvy.
3. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu, který byl schválen usnesením
Rady hl. m. Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020, před uzavřením této smlouvy.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání,
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se zákonem a nepříčí
se dobrým mravům.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje
o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí
poskytovatel.
8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. /Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.1

V Praze dne

2021

..................................................................
(za poskytovatele)
podepsáno elektronicky

V Praze dne

2021

.................................................................
(za příjemce)
podepsáno elektronicky

Způsob nabytí účinnosti je odvislý od hodnoty poskytované dotace, v případě, že hodnota plnění je nižší než
50 tis. Kč, použije se formulace: „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.“
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Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/..…./2021
Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):

Kč

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků:
vázáno na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním zdravotní péče v sociálních službách, a to projektů:

Evidenční číslo
projektu

Registrační číslo
sociální služby

Podmínky pro projekt:
Evidenční číslo

Specifikace účelu využití

Druh služby

Název projektu

Celkový
neinvestiční
rozpočet projektu

Celková výše
poskytnutých
finančních
prostředků

Podíl poskytnutých
finančních
prostředků na
financování
projektu (v %) jako
maximální podíl
z celkového
neinvestičního
nákladu projektu)

Příloha č. 5 k usnesení Rady HMP č. 295 ze dne 22. 2. 2021
PID
Návrh

stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DOT/81/03/……/2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“),
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád)
a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené …, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
IČO:
00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.
číslo účtu:
5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
název organizace/ jméno fyzické osoby
zastupuje:
se sídlem/ adresa bydliště:
IČO/ datum narození:
zapsána/registrována:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžních prostředků poskytovatele (dále jen
„dotace“) na výše uvedený účet příjemce do 20 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít k realizaci projektů, jejichž soupis je
přílohou č. 1 této smlouvy, k účelu uvedenému v žádosti příjemce a v Programu v oblasti
zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Program"), který byl schválen usnesením Rady hl. m.
Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 (dále jen „účel“).
3. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. … ze dne … 2021.
4. Projekty kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU.

Článek II.
Výše finančních prostředků
1. Dotace se poskytuje ve výši … Kč (slovy korun českých) dle rozpisu uvedeného v příloze
č. 1 této smlouvy. Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky z rozpočtu
poskytovatele.
2. Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a
uhrazené od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž
účelu dotace stanoveného v čl. I. odst. 2 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do
31. 12. 2021.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků
1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s Programem a v souladu s obecně
závaznými předpisy.
2. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech,
oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli,
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu,
nebo se stanou předmětem likvidace.
3. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro které byla poskytnuta,
a v souladu se zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dojde-li
k naplnění stanovených podmínek, zejména stanovených v § 4 odst. 2 zákona
o veřejných zakázkách;
c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých projektů vykazovat dotaci
odděleně ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů;
d) dodržovat Program;
e) příjemce je povinen při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným
způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na
všech propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách,
případně slovně prezentovat poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v
případě, že příjemce provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu,
zveřejněním oficiálního loga poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně s
uvedením informace „Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“
K tomuto účelu uděluje poskytovatel příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města
Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu jednotného vizuálního stylu hlavního města
Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného na https://praha.brandcloud.pro/. Pro
získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a kontrolu správnosti použití loga k
propagačním účelům příjemce kontaktuje Odbor médií a marketingu MHMP na adrese
logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen doložit v rámci
Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, fotografie). Poskytovatel si
vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného účelu dotace
včetně digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí
osobě. Příjemce se zavazuje toto právo poskytovatele strpět a poskytnout k jeho
realizaci veškerou součinnost. V případě výroby a vydání publikace nebo jiného média
v rámci realizace účelu se příjemce zavazuje zabezpečit je na území České republiky;

f) písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu adresy, sídla, ve
veřejném rejstříku a změny dalších údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných
skutečností, které mají vliv na realizaci účelu, dojde-li k nim v době od uzavření této
smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku této
skutečnosti;
g) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu, dále v případě, že údaje, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do
31. 1. 2022, na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ
příjemce dotace, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy);
h) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace na vyplněném formuláři
prostřednictvím datové schránky a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do
31. 1. 2022; formulář pro rok 2021 bude ke stažení na internetových stránkách
www.praha.eu - sekce dotace a granty/městské granty/zdravotnictví k dispozici
nejpozději do 1. 12. 2021; nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit
na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO/RČ příjemce dotace,
specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy).
4. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR")
účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace
uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
Článek IV.
Kontrola a sankce
1. 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), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou
a následnou kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu,
poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů,
hlášení a zpráv, a umožnit kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se
k účtování dotace.
2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo
použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních
prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu
tohoto porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů (dále jen „odvod“).
3. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle
§ 22 zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 5157998/6000,
variabilní symbol: IČO/RČ příjemce, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy).
4. V případě pozdního doručení vyúčtování dotace dle čl. III. bod 3 písm. h) této smlouvy se
jedná o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v těchto případech:
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží
snížený odvod ve výši 1000 Kč,
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 kalendářních dnů, v tomto případě se
uloží snížený odvod ve výši 5000 Kč.

Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou
14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným
způsobem doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem
výpovědi zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na
náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se
zákonem a nepříčí se dobrým mravům.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této
smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zajistí poskytovatel.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. /Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.1

V Praze dne

2021

V Praze dne

2021

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

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

(za poskytovatele)

(za příjemce)

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Způsob nabytí účinnosti je odvislý od hodnoty poskytované dotace, v případě, že hodnota plnění je nižší než
50 tis. Kč, použije se formulace: „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.“
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Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/……/2021

Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):

Kč

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků:
vázáno na neinvestiční náklady spojené s realizací projektu, který je obsahem předložené
žádosti, a v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Evidenční
číslo
projektu

Název projektu

Podmínky pro projekt:
Evidenční číslo

Specifikace účelu využití

Celkový
neinvestiční
rozpočet
projektu

Celková výše
poskytnutých
finančních
prostředků

Podíl poskytnutých
finančních
prostředků na
financování
projektu (v %) jako
maximální podíl
z celkového
neinvestičního
nákladu projektu)

Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 295 ze dne 22. 2. 2021
PID
Návrh

stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
DOT/81/03/……/2021
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), a zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené …, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
IČO:
00064581
bankovní spojení:
PPF banka a.s.,
č. účtu:
5157998/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
název organizace/jméno fyzické osoby
zastupuje:
se sídlem:
IČO/ datum narození:
zapsána/registrována:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace, tj. účelově vázaných finančních prostředků
určených na neinvestiční náklady (výdaje) související s poskytováním zdravotní péče v
sociálních službách, a to za účelem realizace služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen „účel“). Na tyto služby se vztahuje Pověření hlavního města Prahy
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu ze dne … (dále jen „Pověření“) v platném
znění.
2. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hl. m.
Prahy usnesením č. … ze dne … 2021.

Článek II.
Výše finančních prostředků
1.

Dotace se poskytuje ve výši … Kč (slovy: korun českých) dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1
této smlouvy (dále jen „dotace“). Celkový objem této dotace je kryt finančními prostředky
z rozpočtu poskytovatele.

2.

Dotaci je možné použít na náklady (výdaje) vzniklé od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazené
od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2022 za podmínek stanovených v této smlouvě, přičemž účelu
stanoveného v čl. I. odst. 1 této smlouvy je příjemce povinen dosáhnout do 31. 12. 2021.

3.

Přidělené finanční prostředky se poskytnou převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet
příjemce nejpozději do 20 dnů od účinnosti smlouvy.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků

1. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji využít v souladu s „Programem v oblasti zdravotnictví
pro rok 2021“ (dále jen „Program“), který byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1582 ze
dne 3. 8. 2020, a v souladu s obecně závaznými předpisy.
2. Příjemce se dále zavazuje:
a) dotaci hospodárně používat, a to v souladu s účely, pro který byla poskytnuta, a v souladu se
zásadami efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dojde-li k naplnění
stanovených podmínek, zejména pak uvedených v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných
zakázek;
c) čerpání poskytnuté dotace řádně vést a podle jednotlivých služeb vykazovat dotaci odděleně
ve své účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů;
d) dodržovat Program a Pověření;
e) příjemce je povinen při realizaci účelu a po jeho skončení prokazatelným a vhodným
způsobem prezentovat hlavní město Prahu a jeho logo jako poskytovatele dotace na všech
propagačních a informačních materiálech, pokud existují, na pozvánkách, případně slovně
prezentovat poskytovatele v médiích a při vydávání tiskových zpráv; v případě, že příjemce
provozuje webové stránky a uvádí zde informace o účelu, zveřejněním oficiálního loga
poskytovatele na vhodném a viditelném místě společně s uvedením informace „Projekt je
realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“ K tomuto účelu uděluje poskytovatel
příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města Prahy. Použití loga se řídí podle „Manuálu
jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy – grafického manuálu HMP“ dostupného
na https://praha.brandcloud.pro/. Pro získání loga ve formátu určeném pro grafické účely a
kontrolu správnosti použití loga k propagačním účelům příjemce kontaktuje Odbor médií a
marketingu MHMP na adrese logo@praha.eu. Propagaci poskytovatele je příjemce povinen
doložit v rámci Finančního vypořádání dotace (např. videozáznam, fotografie). Poskytovatel
si vyhrazuje právo využít případné informace a výstupy realizovaného účelu dotace včetně
digitální a tištěné prezentace ke své prezentaci a k případnému poskytnutí třetí osobě.
Příjemce se zavazuje toto právo poskytovatele strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou
součinnost. V případě výroby a vydání publikace nebo jiného média v rámci realizace účelu
se příjemce zavazuje zabezpečit je na území České republiky;
f) písemně oznámit poskytovateli změnu adresy, sídla, ve veřejném rejstříku a změny dalších
údajů uvedených ve smlouvě nebo jiných skutečností, které mají vliv na realizaci služby,

dojde-li k nim v době od uzavření této smlouvy do vyúčtování dotace, nejpozději do
14 kalendářních dnů od vzniku této skutečnosti;
g) vrátit poskytovateli dotaci, popř. její alikvotní část, bez zbytečného odkladu v případě
nerealizace nebo předčasného ukončení projektu (z rozhodnutí příjemce či v důsledku
zrušení nebo změny registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů), dále v případě, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta,
byly neúplné nebo nepravdivé, ne však později než do 31. 1. 2022, na účet poskytovatele
č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol:
81003000…(číslo smlouvy);
h) předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace na vyplněném formuláři prostřednictvím
datové schránky a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do 31. 1. 2021; formulář pro rok
2021 bude ke stažení na internetových stránkách www.praha.eu - sekce dotace
a granty/městské granty/zdravotnictví k dispozici nejpozději do 1. 11. 2021; nevyčerpané
finanční prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele č. 5157998/6000,
variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy),
3. Příjemce je povinen s ohledem na § 82 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, poskytovatele bez zbytečného odkladu písemně informovat
o chystané přeměně právnické osoby před učiněním právně závazného jednání vedoucího
k přeměně právnické osoby a poskytnout mu veškerou související právní i ekonomickou
dokumentaci a na vyžádání poskytovatele doplnit jím požadované další informace vztahující se
k chystané přeměně. Pokud by v důsledku zamýšlené přeměny mělo dojít k zániku příjemce
nebo by příjemce přestal poskytovat sociální služby ve smyslu čl. I. odst. 1 této smlouvy, pak je
příjemce povinen před učiněním právně závazného jednání vedoucího k takové přeměně
právnické osoby ukončit čerpání dotace a vrátit nevyčerpanou část dotace poskytovateli.
4. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo
zrušení s likvidací ve smyslu § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli,
přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo
se stanou předmětem likvidace.
5. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od
25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace
uveřejněné na portálu www.praha.eu, a to na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
Článek IV.
Kontrola a sankce
1. 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), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli průběžnou a následnou
kontrolu po dobu realizace účelu a dále po dobu 5 let po dosažení účelu, poskytnout veškerou
potřebnou dokumentaci, včetně finančních a statistických výkazů, hlášení a zpráv, a umožnit
kontrolu originálních účetních písemností, vztahujících se k účtování dotace.
2. V případě porušení povinnosti stanovené právním předpisem, touto smlouvou nebo přímo
použitelným předpisem EU neoprávněného použití či zadržení poskytnutých finančních
prostředků provede příjemce odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto

porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů (dále jen „odvod“).
3. V případě prodlení s odvodem je příjemce dotace povinen uhradit poskytovateli penále dle § 22
zákona o rozpočtových pravidlech, a to na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní
symbol: IČO příjemce, specifický symbol: 81003000…(číslo smlouvy).
4. V případě pozdního doručení vyúčtování grantu dle čl. III. bod 2 písm. h) této smlouvy se jedná
o méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v těchto případech:
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 1 až 5 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží
snížený odvod ve výši 1000 Kč,
- opožděné dodání vyúčtování v rozsahu 6 až 15 kalendářních dnů, v tomto případě se uloží
snížený odvod ve výši 5000 Kč.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou oprávněny ukončit smlouvu na základě dohody smluvních stran.
2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou
14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena příjemci, a to v souladu
s ustanovením § 166 odst. 2 správního řádu. Nepodaří-li se výpověď prokazatelným způsobem
doručit, má se za to, že je doručena 10. kalendářní den od jejího odeslání. Dnem výpovědi
zanikají práva a povinnosti smluvních stran, výpověď se nedotýká nároku na náhradu škody
vzniklé porušením smlouvy.
3. Příjemce prohlašuje, že se seznámil se zněním Programu, který byl schválen usnesením
Rady hl. m. Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020, před uzavřením této smlouvy.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání,
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně v souladu se zákonem a nepříčí
se dobrým mravům.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje
o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí
poskytovatel.
8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají elektronicky, tj. prostřednictvím elektronických
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. /Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.1

V Praze dne

2021

..................................................................
(za poskytovatele)
podepsáno elektronicky

V Praze dne

2021

.................................................................
(za příjemce)
podepsáno elektronicky

Způsob nabytí účinnosti je odvislý od hodnoty poskytované dotace, v případě, že hodnota plnění je nižší než
50 tis. Kč, použije se formulace: „Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.“
1

Příloha č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/81/03/..…./2021
Celková výše poskytnutých finančních prostředků (dotace):

Kč

Vymezení účelu poskytnutých finančních prostředků:
vázáno na neinvestiční náklady (výdaje), související s poskytováním zdravotní péče v sociálních službách, a to projektů:

Evidenční číslo
projektu

Registrační číslo
sociální služby

Podmínky pro projekt:
Evidenční číslo

Specifikace účelu využití

Druh služby

Název projektu

Celkový
neinvestiční
rozpočet projektu

Celková výše
poskytnutých
finančních
prostředků

Podíl poskytnutých
finančních
prostředků na
financování
projektu (v %) jako
maximální podíl
z celkového
neinvestičního
nákladu projektu)

Důvodová zpráva R-39134
Radě HMP jsou předkládány k projednání návrhy na poskytnutí dotací hlavního města Prahy na základě
schváleného Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2021:
1)
ke schválení návrhy na poskytnutí dotací pro rok 2021 do 200 tis. Kč (viz příloha tohoto usnesení č.
1) v celkové výši 3 705 800 Kč. Příloha č. 1 usnesení obsahuje též nepodpořené a vyřazené projekty včetně
odůvodnění;
2) k vyslovení souhlasu návrhy na poskytnutí dotací pro rok 2021 nad 200 tis. Kč (viz příloha tohoto
usnesení č. 2) v celkové výši 47 294 200 Kč.
3) ke schválení a odsouhlasení vzory smluv (viz příloha tohoto usnesení č. 3, 4, 5 a 6). Opatření III./4 je
zaměřeno na podporu zdravotní péče u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, proto smlouva odkazuje na
pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.
Návrhy na poskytnutí dotací na základě schváleného Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen
„Program“) budou dále předloženy k projednání Zastupitelstvu HMP ve znění tisku Z-9067.
Pro oblast zdravotnictví je v rozpočtu běžných výdajů hlavního města Prahy v kapitole odboru zdravotnictví
Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „odbor“) číslo 0581 schválena částka 51 mil. Kč.
Oprávněnými žadateli Programu jsou zdravotnická zařízení, neziskové organizace a veřejnoprávní instituce.
Žadatelé požadují pro všech 182 podaných projektů na rok 2021 částku cca 125 mil. Kč (125 195 989 Kč).
Pro srovnání v loňském roce byl požadavek cca 89 mil. Kč.
Všechny žádosti jsou evidovány v Informačním systému finanční podpory hl. m. Prahy (dále jen „IS FP
HMP“) s výstupem na Grantový portál města Prahy - https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default.
Program byl vyhlášen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dokumentem Základní metodika pro evidenci grantů hlavního
města Prahy na MHMP (usnesení Rady HMP č. 195 ze dne 31. 1. 2017) na základě schválení Programu
usnesením RHMP č. 1582 ze dne 3. 8. 2020. Program obsahuje metodiku řízení, žádost a kritéria pro
hodnocení žádostí. Dotace jsou poskytovány pouze jako neinvestiční.
Důvodem podpory Účelu je zlepšení dostupnosti některých zdravotních a zdravotně-sociálních služeb
nedostatečně zajištěných stávající sítí poskytovatelů a udržení či navrácení osob do domácího, přirozeného
prostředí, zpřístupnění zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatel, podpora prevence včetně podpory
aktivního zapojení obyvatel při rozvoji zdravého životního stylu a zvýšení odpovědnosti k vlastnímu zdraví,
destigmatizace a vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením včetně rozvoje
svépomocných aktivit.
Program naplňuje priority hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální
obsažené v Programovém prohlášení Rady HMP a ve strategických národních dokumentech.
Prioritou Programu je s ohledem na schválené nebo připravované koncepční dokumenty HMP poskytování
paliativní péče, prevence obezity a infekce HIV.
Pravidla Programu a témata jsou každoročně aktualizována a doplňována, obecná ustanovení Programu
jsou shodná pro všechny grantové oblasti Magistrátu HMP. V letech 2017-2019 byla v rámci programu
v oblasti zdravotnictví rozdělována částka 45 mil. Kč, v roce 2020 byla alokována částka 51 mil. Kč.
Informace k řízení (od roku 2010) jsou trvale dostupné na Zdravotnickém portálu města Prahy:
http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/oblast_zdravotnictvi/index.html.
Žádosti byly přijímány v termínu od 16. do 28. 9. 2020 a následně zaevidovány v IS FP HMP. Přijato bylo
celkem 182 žádostí, z toho je 26 nových projektů.
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Pro rok 2021 byla vyhlášena následující opatření (v závorce uveden počet přijatých žádostí):
Opatření I. Podpora zdravotní péče (34)
Účelem je udržení či navrácení osob do domácího, přirozeného prostředí, zpřístupnění zdravotní péče pro
rizikové skupiny obyvatel a podpora níže uvedených typů zdravotní péče, a to:
1. komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
2. krizová a komunitní psychiatrická péče
3. zdravotní péče pro rizikové skupiny obyvatelstva, zejména pro osoby bez přístřeší, HIV pozitivní a
osoby s PAS
4. domácí zdravotní péče
5. pravidelné rehabilitační aktivity a poskytování hipoterapie
Opatření II. Podpora rozvoje paliativní péče (18)
Účelem je podpora služeb v souladu se Záměrem rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky
2020–2025 a podpora níže uvedených typů zdravotní péče, a to:
1. lůžková paliativní péče, hospic
2. mobilní specializovaná paliativní péče
3. paliativní přístupy v sociálních a zdravotních službách (zejména vzdělávání, tvorba metodik apod.)
Opatření III. Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče (31)
Účelem je podpora celostního pohledu, lepší provázání zdravotní a sociální péče s důrazem na individuální
potřeby člověka a rozvoj aktivit ve vnitřně provázané oblasti zdravotní a sociální, a to:
1. rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb za účelem koordinovaného přístupu
při zajišťování dlouhodobé péče
2. bezpečné propuštění z lůžkového zařízení do domácího ošetřování
3. dobrovolnictví v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých
zákonů (zákon o dobrovolnické službě), poskytované ve zdravotnických zařízeních a zařízeních
poskytujících zdravotní péči
4. poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních
služeb, s důrazem na rehabilitaci, paliativní přístup a péči o osoby s demencí
Opatření IV. Svépomoc, osvěta a vzdělávání (45)
Účelem je podpora aktivit směřujících ke zvýšení kvality života osob dlouhodobě nemocných nebo s
postižením a k možnosti jejich integrace, včetně vzdělávání. Podporovány budou zejména svépomocné
podpůrné činnosti, podpora rodin, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí a
podmínek při čerpání zdravotních a zdravotně-sociálních služeb a pro vyšší účinnost zdravotní péče, a to:
1. rekondiční a edukační pobyty
2. edukace a informovanost osob s postižením a chronicky nemocných
3. podpora nezávislosti a autonomie lidí se zkušeností s duševním onemocněním a nebo mentálním
postižením, informační a vzdělávací akce a kampaně na podporu destigmatizace v oblasti sexuálního
zdraví
4. podpora a vzdělávání pečujících – zejména pečujících o osoby s demencí, duševním onemocněním,
dlouhodobě nemocné nebo handicapované
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Opatření V. Podpora zdravotní prevence (55)
Účelem je podpora aktivit v oblasti primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora aktivního
vztahu obyvatel ke zdraví, podpora programů informovanosti a motivace zaměřených na vybrané cílové
skupiny, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví, a to:
1. projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zejména prevence nadváhy a obezity
2. prevence vzniku a rozvoje civilizačních onemocnění, zejména diabetu a obezity
3. minimalizace rizik a prevence šíření infekčních chorob, včetně edukace a destigmatizace
4. zlepšení duševního zdraví, včetně edukace a destigmatizace
K externímu hodnocení bylo po formální kontrole předáno 149 přijatých projektů. Každý projekt hodnotili
v internetové aplikaci s propojením na IS FP HMP dva nezávislí hodnotitelé. Celkem pracovalo 31
hodnotitelů na základě uzavřené DPP. V souladu s Programem je opatření II. – celkem 18 projektů paliativní
péče-hodnoceno expertní skupinou.
Oblast zdravotnictví:
Každý projekt mohl získat maximálně 100 bodů od každého hodnotitele, Žádosti, která v součtu dosáhla
méně než 65 bodů, je navrženo nevyhovět (viz Program – G. Kritéria pro hodnocení žádosti).
Na základě kontroly formální úplnosti podání bylo 13 žádostí navrženo k vyřazení při vstupní evidenci a na
základě kontroly podaných žádostí v rámci Magistrátu HMP. Na základě externího hodnocení bylo navrženo
k nepodpoření celkem 7 žádostí. Návrh dotací byl zpracován odborem na základě externího hodnocení
(počtu bodů a návrhů výše dotace) a výpočtů pro paliativní péči s cílem zajistit kontinuitu poskytovaných
služeb.
Oblast paliativní péče:
Hodnocení projektů Opatření II. Podpora rozvoje paliativní péče (dále jen „Opatření“) probíhalo v souladu
s usnesením č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021 (dále jen „Usnesení“) dle
písmene G, bod 4, a to Odborem MHMP a expertní skupinou (dále jen „hodnotitelé“). Pro toto Opatření
bylo celkem hodnoceno 18 Žádostí. Žádná z Žádostí nebyla vyřazena.
Pro co nejvhodnější porovnávání nákladovosti dle bodu 4 byli Žádosti rozděleny do skupin dle povahy
poskytované péče a dle stanovených úhrad zdravotních pojišťoven:
Nemocniční paliativní týmy
Všichni žadatelé této skupiny byly zapojeni do projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen
„MZČR“) Podpora paliativní péče, jež končí v roce 2021 a též byly zařazeny do pilotního programu Spolu až
do konce nadačního fondu Avast (mimo paliativní tým pro dospělé ve FNM).
V návaznosti na výše uvedené se hodnotitelé shodli, že fungování paliativních týmů podpoří dotací na mzdy
odborných pracovníků, které jsou nad rámec běžné úhrady/podpory z projektů. Konkrétně tedy o 0,5
úvazku lékaře; 1,0 úvazku všeobecné sestry; 0,5 úvazku sociálního pracovníka a 0,5 úvazku psychologa
(pokud o něj bylo v Žádosti požádáno). Jiné, nemzdové požadavky poté byly v daných Žádostech hodnoceny
individuálně, konkrétně – zda jsou v souladu s vypsaným Opatřením.
Kamenné hospice
Rozhodnutí o výši dotace u tohoto druhu služby bylo stanoveno dle počtu ošetřovacích dnů i dle kvality
projektu. V některých Žádostech byly značně pokráceny požadavky, které nesouvisely s vypsaným
Opatřením (viz tabulka hodnocení).
Mobilní hospice
Všechny Žádosti výše uvedených Žadatelů byly v souladu s vypsaným Opatřením a jejich podpora je i
v souladu se Záměrem (v bodech: 1.4; 2.1). Rozhodnutí o výši dotace u tohoto druhu služby bylo stanoveno
dle počtu ošetřovacích dnů i dle kvality projektu.
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LDN nebo geriatrická oddělení
Výše přidělené dotace byla určena dle bodového hodnocení a dle komparace nákladovosti s kamennými
hospici.
Pobytová sociální zařízení (domov pro seniory)
Výše přidělené dotace byla určena dle bodového hodnocení. Při sestavování konečného rozpočtu
hodnotitelé přihlíželi i na fakt, že v sociálních pobytových zařízeních nemá paliativní péče žádnou úhradu a
též velice omezeně dovoluje souběh péče např. s mobilní specializovanou paliativní péčí.

Návrhy zpracované odborem, expertní skupinou a výstupy externího hodnocení byly předloženy Grantové
komisi hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevence (dále jen „Komise“) k rozhodnutí o návrhu
jednotlivých dotací.
Komise projednala návrhy dne 28. 1. 2021 (viz. příloha č. 2 k důvodové zprávě) a zároveň předloženy
k projednání Výboru pro zdravotnictví ZHMP.
Komise vyslovila souhlas s vyřazením 13 projektů, nepodpořením 7 projektů a podpořením 162 projektů
v celkové výši 51 000 000 Kč. Výsledkem jsou návrhy na poskytnutí dotací, které jsou uvedené v přílohách
č. 1 a 2 tohoto usnesení.
Finanční prostředky budou čerpány z kapitoly 0581, § 3539, UZ 115, ORJ 0581, ORG 0098103000000.
Služby v opatření III./4 (zdravotní péče v sociálních službách - služba obecného hospodářského zájmu) jsou
podpořeny na základě pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.
Poskytnutí dotací pro zbývající projekty nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1. Smlouvy
o fungování EU.
Návrh dle přílohy č. 2 usnesení a vzory smluv dle přílohy č. 5 a 6 usnesení budou následně předloženy
k projednání a schválení Zastupitelstvu HMP jako tisk Z-9067 (viz návrh usnesení Zastupitelstva HMP).
Smlouvy s příjemci dotací zpracuje odbor a podepíše ředitel odboru.
Návrhy na poskytnutí dotací na základě schváleného Programu v oblasti zdravotnictví pro rok 2021 budou
dále předloženy k projednání Zastupitelstvu HMP ve znění tisku Z-9067.
Tato důvodová zpráva je obsahově shodná s důvodovou zprávou k tisku Z-9067.
Přílohy k usnesení:
Příloha č. 1 – Přehled návrhů dotací do 200 tis. Kč (souhrnně za žadatele) včetně nulových a vyřazených
s odůvodněním – schvaluje Rada HMP, pro informaci Zastupitelstvu HMP
Příloha č. 2 - Přehled návrhů dotací nad 200 tis. Kč (souhrnně za žadatele) – souhlas Rada HMP, schvaluje
Zastupitelstvo HMP
Příloha č. 3 (a 5) – návrh smlouvy – standardní čerpání 1.1.-31.12.2021 – pro RHMP (a ZHMP)
Příloha č. 4 (a 6) – návrh smlouvy pro poskytovatele sociálních služeb v opatření III./4 – pro RHMP (a ZHMP)

Přílohy k důvodové zprávě:
Příloha č. 1 – příloha č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1582 ze dne 3. 8. 2020 – schválený Program oblasti
zdravotnictví pro rok 2021
Příloha č. 2 – zápis Grantové komise hl. m. Prahy pro oblasti sociální, zdravotní a prevence ze dne 28. 1.
2021
Příloha č. 3 - návrh usnesení Zastupitelstva HMP
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