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úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  
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1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 24.9.2021 
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 20. 9. 2021

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SOV MHMP 0098206 Krytí prov. výdajů -bezdomovectví 00000 0582 -9 000,00

SOV MHMP 0098206 Krytí prov. výdajů - bezdomovectví 00000 0582 -3 000,00

ROZ MHMP 009160177 Neúčelová rezerva 3 1016 -1 452,00

ROZ MHMP 009160177 Neúčelová rezerva 3 1016 -13 215,40

Centrum sociálních služeb Praha 0098201000147

Krytí provozních výdajů v roce 2021 - účelově na analýzu 

veřejných výdajů spojených s intervencemi zaměřenými na 

osoby bez domova 

124 0582 1 452,00

Centrum sociálních služeb Praha 0098201000147
Krytí provozních výdajů v roce 2021 - účelově na mírnění 

dopadů epidemie covid- 19 
127 0582 25 215,40

C e l k e m 0,00

ORJ

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace

6409

004345

Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
ODPA

004345

UZ

4379

4399

6409



 

Důvodová zpráva 

 

Příspěvková organizace hl. m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha (dále jen „CSS 

Praha“) se obrátila na odbor sociálních věcí MHMP se žádostí o navýšení neinvestičního 

příspěvku zřizovatele celkem o 26  667, 4 tis. Kč  na krytí provozních výdajů v roce 2021 

v souvislosti s opatřeními na zmírnění dopadu pandemie covid- 19 na osoby bez domova 

(žádost viz Příloha č. 1 k důvodové zprávě – 25 215,4 tis. Kč)  a na vyhotovení analýzy 

veřejných výdajů spojených s intervencemi zaměřenými na osoby bez domova (žádost viz 

Příloha č. 2 k důvodové zprávě – 1 452 tis. Kč ). 

 

CSS Praha ve své žádosti (viz Příloha č. 1 důvodové zprávy) podrobně popisuje 

epidemickou situaci v souvislosti s epidemií covid - 19 a její dopad na osoby bez domova na 

území hl. m. Prahy. Podrobně také rozepisuje, jaká konkrétní opatření byla přijata, jaká péče 

byla poskytnuta a také kvantifikuje kolika osobám byla poskytnuta. Z vlastní žádosti CSS Praha  

uvádíme krátké shrnutí a realizovaných opatření: 

1. Otestování osob bez domova v počtu cca 7 500. 

2. Provozování převozových vozidel s hygienickým zázemím pro osoby v karanténě či 

izolaci s covidem - 19, včetně mobilních týmů. 

3. Provozování zařízení pro vystonání osob bez domova z nákazy covid - 19. 

4. Provozování hotelů jako zařízení pro vystonání osob bez domova z nákazy včetně 

provozování pracoviště nízkoprahového denního centra Michle  v režimu 24/7 jako 

zařízení  pro velmi zranitelné klienty s akutními náročnými potřebami  v oblasti zdraví 

a potřebou ochrany proti nákaze. 

5. Specifická pomoc osobám závislým na omamných látkách- substituční léčba v době 

izolace a vystonání z covid - 19 a zajištění vybavení jako např. spacáky.     

 

CSS Praha byl na realizaci výše uvedených opatřeních  v roce 2021 navýšen neinvestiční 

příspěvek zřizovatele o 13 330 tis. Kč (Usnesení Rady HMP č. 617 ze dne 22.3.2021) a zároveň 

v rámci finančního vypořádání za rok 2020, kdy CSS Praha nevyčerpalo v roce 2020 přidělené 

účelové finanční prostředky na eliminaci dopadu pandemie covid - 19 (UZ 127) ve výši 

10 147,163 tis. Kč,  byl CSS Praha v roce 2021 navýšen neinvestiční příspěvek zřizovatele o 

tuto částku  a ke stejnému účelu (UZ 127). Celkově tak CSS Praha obdrželo navýšení 

neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ 127) ve výši 23 477,163 tis. Kč.  

 

V rámci této žádosti CSS Praha předkládá „finanční revizi“ dosud vynaložených nákladů 

na realizaci přijatých opatření jako argumentační podklad svého požadavku. Níže tak uvádíme 

strukturovaný přehled uváděných nákladů: 

 

 

 



 

Opatření sociální péče

přijatá covid opatření a dodavatel období tis.Kč/období

Pavilon 32 PN Bohnice-zařízení pro vystonání osob 18.2-31.5.2021 4 644,7

R-Mosty - sanity, převozy do izolace a k vystonání, testování osob  01-06/2021 4 575,9

Sananim (substituční léčba, vybavení spacáky apod.)  01-06/2021 135,4

Naděje (Michle II spec- covid ubytovací zařízení v režimu 24/7  01-09/2021 7 354,6

Potraviny pro distribuční terén  01-04/2021 94,3

Humanitární pomoc - ubytovna Běchovice  04/2021 10,1

Prodloužení zimních opatření zv souvislosti s vyhlášením nouzového stavu  04/2021 3 143,6

celkem za oblast sociální péče  01-06/2021* 19 958,6

* v případě Naděje je zahrnuto období 01-09/2021, kdy je takto zasmluvněno

Opatření spojená s ubytováním

přijatá covid opatření a dodavatel období tis.Kč/období

Sir Tobys Hostel, Dělnická  12.2.-30.4.2021 4 252,0

Neklanova- King Charles  01-06/2021 6 846,7

Hotel Sophie´s, ulice Melounova  01-06/2021 4 662,6

Hotel Amadeus, ulice Dalimilova  01-06/2021 4 148,1

A Plus Hotel & Hostel- Na Florenci  01-06/2021 2 495,7

Hotel Harfa  01-06/2021 2 299,8

Czech INN  1,3.-31.3.2021 1 929,3

celkem za oblast spojenou s ubytováním  01-06/2021 26 634,2

předpokládané náklady na případná budoucí opatření covid II. pol. 2021

přijatá covid opatření a dodavatel období tis.Kč/období

R-Mosty - sanity, převozy do izolace a k vystonání, testování osob  07-12/2021 2 100,0

celkem přijatá opatření oblast sociální péče a předpoklad na 07-12/2021  01-12/2021 22 058,6

celkem všechna opatření 48 692,8



V rámci žádosti dle Přílohy č. 2  CSS Praha uvádí, že připravuje zadání pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu s názvem „Analýza veřejných výdajů spojených s intervencemi 

zaměřenými na osoby bez domova“, která  má za cíl vyčíslit poměr přínosů a nákladů řešení 

bezdomovectví v hlavním městě Praze, a to jak z pohledu rozpočtu HMP, tak z hlediska 

veřejných rozpočtů obecně. Výzkum má prozkoumat a monetizovat dopady řešení 

bezdomovectví na ekonomické, finanční, sociální a environmentální blaho obyvatelstva. 

Zjištěné dopady budou opřené o dostatečně robustní kauzální evidenci a také o konkrétní 

kazuistiky, které vzejdou z terénního šetření. Analýza má sloužit na jedné straně jako podklad 

pro budoucí investice do řešení bezdomovectví v rámci rozpočtu HMP a jednání o investicích 

státního rozpočtu do této oblasti, a na straně druhé jako zdroj pro osvětu mezi tzv. ovlivněnou 

populací a stakeholdery. Vedlejším přínosem by měla být identifikace limitů a možností 

zlepšení evidence a sběru dat týkajících veřejných výdajů spojených s řešením bezdomovectví.. 

Součástí  přípravy zakázky  proběhla otevřená předběžná tržní konzultace v níž bylo osloveno 

8 subjektů s relevantní zkušeností  Na jejímž základě budou dále upřesněny způsoby řešení a 

parametry výstupů. Předpokládaná cena zakázky (a také jako maximální) je 1 452 000,- Kč 

včetně DPH. 

 

Z výše uvedených důvodů žádá CSS Praha pro rok 2021 o navýšení neinvestičního 

příspěvku zřizovatele celkem o 26 667,4  tis. Kč. 

  

Finanční prostředky ve výši 25 215,4 tis. Kč budou v roce 2021 kryty z rozpočtu odboru 

SOV MHMP ve výši 12 000 tis. Kč (ORG 0098206000000, ODPA 4379, ORJ 0582, POL 5169 

ve výši 9 000 tis. Kč a ORG 0098206000000, ODPA 4399, ORJ 0582, POL 5169 ve výši 3 000 

tis. Kč)  a  z rozpočtu odboru ROZ MHMP z neúčelové rezervy ve výši 13 215,4 tis. Kč ( ORG 

009160177, ODPA 6409, UZ 3, ORJ 1016) - vše viz příloha č. 1 usnesení - rozpočtové údaje. 

Poskytnuté finanční prostředky ve výši 25 215,4 tis. Kč budou účelově určeny pod UZ 127.  

 

Finanční prostředky ve výši 1 452 tis. Kč budou v roce 2021 kryty z rozpočtu odboru ROZ 

MHMP z neúčelové rezervy ve výši 1 452 tis. Kč (ORG 009160177, ODPA6409, UZ 3, ORJ 

1016) – viz příloha usnesení č. 1. Poskytnuté finanční prostředky ve výši 1 452 tis. Kč budou 

účelově určeny pod UZ 124.  

 

Z důvodu zajištění financování sociální péče osobám bez domova v podmínkách 

pandemického ohrožení covid - 19   i pro rok 2022 (pokračující závazky z již uzavřených smluv 

na ubytování v hotelech osob bez domova postižených onemocněním covid – 19 ve výši 

16 618,8 tis. Kč do 30.6.2022 - dle Usnesení Rady HMP č. 1131 ze dne 17.5. 2021) požádal 

CSS Praha o jeho zařazení do návrhu rozpočtu na rok 2022. Je však předpokládáno, že tento 

požadavek bude projednán samostatně v lednu 2022 v rámci projednání finančních potřeb pod 

UZ 127.  

 

Příloha č. 1 tohoto usnesení je návrh úpravy rozpočtu vlastního HMP k navýšení 

neinvestičního příspěvku zřizovatele pro CSS Praha 

 



Přílohou č. 1  této důvodové zprávy je žádost CSS Praha o navýšení neinvestičního 

příspěvku zřizovatele o částku 25 215,4 tis. Kč. 

 

Přílohou č. 2 důvodové zprávy je žádost CSS Praha o navýšení neinvestičního příspěvku 

zřizovatele o částku 1 452 tis. Kč včetně analýzy nákladů  a přínosů řešení bezdomovectví v 

Praze.  
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