
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2711 
ze dne  2.12.2019 

k aktualizaci Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro tzv. Centrum 
duševního zdraví 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

s textem Dodatku č. 1 k Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, 
který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radní Mgr. Mileně Johnové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy aktualizaci Pověření k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu formou dodatku dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 12.12.2019 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-35047  
Provede: radní Mgr. Milena Johnová  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2711 ze dne 2. 12. 2019 

návrh 

Dodatek č. 1 

k Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

Vydavatel Pověření: 

Hlavní město Praha  

se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 

zastoupené [*], ředitelem odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy 

IČO: 00064581 

(dále jen „hl. m. Praha“) 

 

Pověřený poskytovatel: 

Název organizace: Fokus Praha, z.ú. 

Sídlo: Dolákova 536/24, 181 00 Praha 81 

IČO: 45701822 

DIČ: 

Statutární orgán: xxxxx, ředitel 

Zápis ve VR: Zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U 414 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

V souladu s bodem  5.1. Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu 

vydaného hl. m. Prahou a převzatého Poskytovatelem dne 30. 4. 2019 (dále jen „Pověření) 

a usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. …… ze dne ……… se  Pověření mění takto: 

 

I. Bod 2. Pověření nově zní: 

„2. Předmět Pověření 

2.1. Předmětem Pověření je poskytování sociální služby sociální rehabilitace, 

identifikátor 7802447 s cílovou skupinou osob s chronickým duševním 

onemocněním v kapacitě dle schválené sítě v rozsahu 6,5 úvazků, a to jako součást 

tzv. Centra duševního zdraví Praha 6 (dále jen „CDZ“), které je součástí pilotního 

provozu Center duševního zdraví Ministerstva zdravotnictví. 

2.2. Požadavek na poskytování CDZ v rozsahu Pověření je v souladu s  Krajskou sítí 

sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy schválenou 

usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ….. ze dne ……., která je přílohou 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na 

období 2019-2021. Aktualizace 2020.“  



II. Účinnost Dodatku č. 1 nastává dnem 1. 1. 2020. 

III. Uzavřením Dodatku č. 1 zůstávají všechna ostatní ustanovení Pověření 

v platnosti beze změny. 

 

V Praze dne  

 

 

 

…………………………………                        ………………………………. 

        za hl. m. Prahu      za Poskytovatele 



Důvodová zpráva 

 

Tímto materiálem je Radě hlavního města Prahy (dále jen „Rada HMP“) předkládána k 

odsouhlasení aktualizace Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (dále 
jen „Pověření“) pro organizaci Fokus Praha, z.ú. (viz příloha č. 1 tohoto usnesení) v rámci tzv. 
Center duševního zdraví (dále jen „CDZ“). 
 

Realizace CDZ na území hl. m. Prahy probíhá v rámci pilotního Programu podpory Center 

duševního zdraví, který realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. V rámci tohoto pilotního 
programu se CDZ skládají ze dvou částí, které tvoří sociální služba - sociální rehabilitace a 
zdravotní část. Obě části jsou po dobu projektu hrazeny z prostředků EU, prostřednictvím 
pilotního programu Ministerstva zdravotnictví ČR.  
 

Předložená aktualizace Pověření je realizovaná formou dodatku č. 1 (viz příloha č. 1 tohoto 

usnesení), který výše uvedené organizaci upravuje rozsah kapacit sociální služby, které budou 
realizovány jako součást pilotního Programu podpory Center duševního zdraví. Aktualizace 

upravuje Pověření uzavřené dne 30. 4. 2019 a zvyšuje, v souvislosti s Aktualizací SPRSS na 
rok 2020, úvazkové zajištěné CDZ z původních 4,7 úvazků na aktuálních 6,5 úvazků.  
 

Tato důvodová zpráva je totožná pro Radu HMP i pro Zastupitelstvo HMP.  
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