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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1592 ze dne 21. 6. 2021

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

Dětské centrum Paprsek 0098201000141 zajištění odborné přípravy žadatelů o NRP 91 0582 212,70 212 670,00

SOV MHMP 0098208000000 náhradní rodinná péče (NRP) 0582 -212,70 -212 670,00

C e l k e m 0,00 0,00

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

Odbor/Organizace ODPA

4356

Částka

(v Kč)

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

4339

Číslo akce Účel / Název akce UZ ORJ
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Příspěvková organizace hl. m. Prahy DC Paprsek, IČ 70875413, se sídlem 198 00 Praha 9, 

Šestajovická 580/19, vykonává kromě činností upravených ve zřizovací listině, také činnosti na základě 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany. Pověření bylo vydáno podle ustanovení § 49 zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“), 

Magistrátem hlavního města Prahy, tehdejším odborem správních činností ve zdravotnictví a sociální 

péči (dále jen „MHMP“), dne 16. 12. 2013, přičemž jednou z činností, jejichž výkon byl pověřením 

svěřen DC Paprsek, je „převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče k přijetí do rodiny /§ 19a odst. 1 písm. c) ZSPOD/, kterou jinak zajišťuje krajský 

úřad /§ 11 odst. 2 ZSPOD/, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské 

péče“. 

V rámci spolupráce s DC Paprsek byl sjednán dne 22. 12. 2015 dokument nazvaný Metodický rámec 

spolupráce MHMP s příspěvkovou organizací DC Paprsek při odborném posuzování žadatelů 

o náhradní rodinnou péči. Memorandum bylo doplněno dne 31. 3. 2017. V tomto memorandu jsou 

upraveny odborné předpoklady spolupráce mezi MHMP a DC Paprsek, způsoby vedení spisové 

dokumentace o připravovaných a posuzovaných žadatelích o zprostředkování náhradní rodinné péče 

a o financování odborných příprav.  

V Metodickém rámci, bodu věnujícím se financování, je sjednáno, že žádost o poskytnutí úhrady bude 

uplatňována ve dvou termínech během kalendářního roku, přílohou žádosti, která však není přímou 

součástí žádosti a jejího dalšího zpracování (z důvodu ochrany osobních údajů žadatelů), je jmenný 

seznam žadatelů, který je žadatelem dokládán s ohledem na to, že MHMP může uznat a proplácet pouze 

přípravy žadatelů, které sám s ohledem na zákonné ustanovení o místní příslušnosti eviduje 

a na přípravný kurz do DC Paprsek je přihlásil. 

Stanovené ceny za realizaci přípravných kurzů jsou sjednány v maximální výši 5.200 Kč na jednoho 

žadatele (fyzickou osobu), případně maximálně 10.400 Kč za jeden partnerský pár u žadatelů o osvojení 

a o pěstounskou péči a v maximální výši 6.000 Kč na jednoho žadatele, potažmo maximálně 12.000 Kč 

za jeden partnerský pár u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu, ve výši 600 Kč za jeden 

blok doplňujících a rozšiřujících bloků příprav. S ohledem na nabídku dalších organizací disponujících 

pověřením k výkonu předmětné činnosti se jedná o ceny ve spodní polovině běžného rozptylu 

nabízených cen. 

DC Paprsek předložil MHMP žádost o navýšení neinvestičního příspěvku (kap. 0582, § 4356, pol. 5331, 

ÚZ 91) za uskutečněné přípravy k přijetí dítěte do rodiny, kdy žádá o celkovou částku 212.670 Kč, a to 

za přípravu 35 žadatelů o osvojení, z čehož jedna žadatelka se účastnila pouze části příprav, poté 

řízení o své žádosti přerušila, 6 žadatelů o pěstounskou péči a doplňující blok příprav pro 2 žadatele 

(tzv. nástavba, kdy žadatelé o adopci rozšiřují žádost o pěstounskou péči). K žádosti připojila 

příspěvková organizace jmenný seznam, ze kterého bylo ověřeno, že všichni uvedení žadatelé jsou 

evidováni MHMP a z jeho strany byli na přípravy k přijetí dítěte do rodiny v DC Paprsek přihlášeni 

a přípravy, případně jejich doplnění, absolvovali. Úhrada za zajištění přípravy k přijetí dítěte do rodiny 

pro žadatelku, která se účastnila pouze 32 hod. příprav, byla vyčíslena na 3 470 Kč. 

K finančnímu zajištění přípravných kurzů žadatelů o náhradní rodinnou péči je určena rozpočtová 

kapitola 0582, § 4339, pol. 5169 Náhradní rodinná péče v části pro oblast sociální péče rozpočtu 
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hl. m. Prahy. S ohledem na výše uvedené navrhujeme úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 05 

dle bodu I. usnesení. 
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