
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1204 
ze dne  24.5.2021 

k návrhu na založení Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy a na úpravu rozpočtu 
vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

1.  s návrhem na založení Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy                  
a s vkladem hl.m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč 

2.  s návrhem Zakládací listiny Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy, který 
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení 

3.  s úpravou rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  radní Mgr. Mileně Johnové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu I. tohoto usnesení ke 
schválení 

Termín: 27.5.2021 



2.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh, aby deklarovalo vůli poskytnout 
Sociálnímu nadačnímu fondu hlavního města Prahy dar ve výši 10.000.000 Kč 
po předložení zprávy o činnosti nadačního fondu a jejím schválení Radou HMP 

Termín: 27.5.2021 

3.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh, aby deklarovalo vůli poskytovat 
Sociálnímu nadačnímu fondu hlavního města Prahy dary i v dalším časovém 
období (vždy za podmínky předložení roční zprávy o činnosti nadačního fondu      
a jejím schválení Radou HMP), a to ve výši finančních prostředků získaných 
nadačním fondem ze zdrojů mimo rozpočet hlavního města Prahy, max. však do 
výše 10.000.000 Kč ročně s modelem financování poskytnutí 1 Kč z rozpočtu 
HMP ke každé 1 Kč získané z mimorozpočtových zdrojů v roce předcházejícím 

Termín: 27.5.2021 

2.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  po schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy zajistit realizaci bodu I.3. tohoto 
usnesení 

Termín: 30.6.2021 

3.  MHMP - SOV MHMP 

1.  po schválení návrhu dle bodu I. tohoto usnesení Zastupitelstvem hl.m. Prahy 
zajistit veškeré právní kroky vedoucí ke vzniku nadačního fondu 

Termín: 30.6.2021 

 

 
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, radní Mgr. Adam Zábranský  
Tisk: R-36399  
Provede: radní Mgr. Milena Johnová, MHMP - ROZ MHMP, MHMP - SOV MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1204 ze dne 24. 5. 2021 

 

Návrh 
 
 
 

 

ZAKLÁDACÍ LISTINA SOCIÁLNÍHO NADAČNÍHO FONDU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 

ZAKLÁDACÍ LISTINA SOCIÁLNÍHO NADAČNÍHO  

FONDU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

Článek 1  
Název a sídlo nadačního fondu 

1. Název nadačního fondu zní: Sociální nadační fond hlavního města Prahy. 

2. Sídlo Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy: Praha. 
 

Článek 2  
Zakladatel nadačního fondu 

Zakladatelem Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy (dále jen 
„nadační fond“) je: hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 
00 Praha 1, Staré Město, IČO 000 64 581. 

 

Článek 3  
Vymezení účelu a činnosti nadačního fondu 

1. Nadační fond se zakládá za účelem  

a. poskytování finanční a věcné pomoci (dále jen „nadační příspěvek“) 
obyvatelům hlavního města Prahy (dále jen „obyvatelé“), kteří se z různých 
důvodů ocitli v tíživé sociální situaci, přičemž k překonání této situace 
nepostačuje využití jiných k tomu určených druhů pomoci, nebo jiná pomoc 
není dostupná. Nadační příspěvek může být použit pouze k řešení 
konkrétních sociálních, zdravotních a bytových potřeb obyvatel;  

b. poskytování nadačních příspěvků právnickým osobám působícím na území 
hlavního města Prahy nebo zřizovaným či zakládaným hlavním městem 
Prahou a 

i. poskytujícím sociální služby, 

ii. vykonávajícím činnosti sociální práce, 

iii. vykonávajícím činnost na základě pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany,  

přičemž poskytnuté nadační příspěvky jsou určené pouze pro konkrétní 

individuální potřeby obyvatel, jimž uvedené právnické osoby poskytují 

podporu. Použití těchto nadačních příspěvků bude vázáno na konkrétní 

nástroje sociální práce; 
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c. poskytování nadačních příspěvků fyzickým a právnickým osobám, které 
jsou vlastníky nemovitosti a které spolupracují s právnickou osobou 
vykonávající činnost městské nájemní agentury hlavního města Prahy (dále 
jen „městská nájemní agentura“) za účelem zajištění bytových potřeb 
obyvatel, a poskytování nadačních příspěvků obyvatelům užívajícím tuto 
nemovitost na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy. O nadační 
příspěvek podle tohoto písmene mohou požádat vlastníci nemovitostí nebo 
obyvatelé, kteří ji užívají, jen se souhlasem městské nájemní agentury;  

Podrobnější vymezení způsobu užití nadačních příspěvků poskytovaných 

podle písm. a) až c) stanoví statut nadačního fondu (dále jen „statut“ či 

„statut nadačního fondu“). 

2. K dosažení uvedeného účelu nadační fond zejména:  

a. soustřeďuje peněžní prostředky na účtu nadačního fondu získané 
především z dotací, darů, veřejných sbírek, loterií, tombol, kulturních, 
společenských, sportovních a vzdělávacích akcí, přičemž pro získávání 
peněžních prostředků, věcí movitých a nemovitých a jiných majetkových 
práv a hodnot, vyvíjí aktivní úsilí; 

b. poskytuje nadační příspěvky formou daru nebo bezúročné zápůjčky třetím 
osobám v souladu s účelem nadačního fondu; 

c. vyvíjí informační a publikační činnost se zaměřením na podporu 
dosahování účelu nadačního fondu. 

Článek 4  
Vklad do nadačního fondu a určení správce vkladu 

1. Zakladatel nadačního fondu se zavazuje vložit do nadačního fondu peněžitý 
vklad ve výši 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých). 

2. Správcem vkladu je určen zakladatel. 
 

Článek 5  
Správní rada  

1. Správní rada je statutárním orgánem nadačního fondu. 

2. Správní rada nadačního fondu má 5 (pět) členů. Prvními členy správní rady 
jsou: 

1. člen: PhDr. Monika Janíková, datum narození 17. června 1955, pobyt 
a bydliště Na Dlouhém lánu 314/24, Praha 6 – Vokovice, 

2. člen: Mgr. Jan Lorman, datum narození 1. června 1946, pobyt a 
bydliště Na Ořechovce 479/55, Praha 6 – Střešovice, 

3. člen: Karel A. Novák, datum narození 29. srpna 1965, pobyt a bydliště 
Jinočanská 259/6, Praha 6 – Ruzyně, 
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4. člen: Pavel Novák, datum narození 15. června 1964, pobyt a bydliště 
Husova 218, Mladá Boleslav, 

5. člen: PhDr. Hana Pazlarová Ph.D., datum narození 17. června 1974, 
pobyt a bydliště Bubenečská 388/27, Praha 6.  

3. Funkční období členů správní rady je čtyřleté. Funkční období členů první 
správní rady určených zakladatelem je u 1. a 2. člena správní rady dle odst. 2 
dvouleté, u 3., 4. a 5. člena správní rady dle odst. 2 tříleté.  

4. Členy správní rady volí a odvolává zakladatel.  

5. Člen správní rady může být zvolen členem správní rady opakovaně. 

6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu. Předseda nebo jím 
pověřený člen správní rady svolává a řídí jednání správní rady. Bližší 
podmínky způsobu svolání a průběhu jednání správní rady stanoví statut. 

7. Správní rada rozhoduje ve všech věcech, které právní předpisy, tato zakládací 
listina nebo statut nadačního fondu nesvěřují do působnosti zakladatele, 
dozorčí rady, výkonného ředitele, nebo sboru hodnotitelů. Statutem nelze 
rozšířit působnost zakladatele. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje 
správní rada na základě návrhu hodnotitelů. 

8. Správní rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna více než 
polovina jejích členů. K platnému rozhodnutí správní rady jsou potřebné hlasy 
nadpoloviční většiny všech členů, nestanoví-li statut vyšší kvórum. Za 
přítomného se považuje i člen správní rady, který se účastní zasedání správní 
rady prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference) za 
podmínky, že je jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí 
přenosu obrazu i zvuku. 

9. Předseda správní rady, případně jím pověřený člen správní rady, může 
vyvolat rozhodování správní rady mimo zasedání (per rollam) v písemné 
podobě nebo za využití technických prostředků. K přijetí platného rozhodnutí 
správní rady jsou v takovém případě potřeba hlasy nadpoloviční většiny všech 
členů správní rady. Bližší podmínky způsobu, formy a průběhu rozhodování 
správní rady mimo zasedání stanoví statut. 

10. Členství ve správní radě je čestné, bez nároku na odměnu. Členem správní 
rady může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a ve vztahu 
k účelu nadačního fondu bezúhonná. Členem správní rady nemůže být člen 
dozorčí rady, výkonný ředitel ani člen sboru hodnotitelů a dále nesmí být člen 
správní rady v pracovněprávním vztahu k nadačnímu fondu. Členem správní 
rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují 
prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či 
kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu 
nadačního fondu poskytovány této právnické osobě. 
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Článek 6  
Sbor hodnotitelů 

1. V rámci nadačního fondu se zřizuje sbor hodnotitelů. Počet členů sboru 
hodnotitelů stanoví správní rada. 

2. Hodnotitelé podávají správní radě návrh na rozhodnutí o poskytnutí nadačního 
příspěvku, a to v souladu s pravidly pro poskytování nadačních příspěvků 
stanovenými touto zakládací listinou a statutem. Způsob, jakým hodnotitelé 
návrhy podávají, včetně způsobů individuálního či kolektivního hodnocení 
žádostí o nadační příspěvek, stanoví statut. 

3. Členové sboru hodnotitelů vykonávají tuto činnost pro nadační fond v rámci 
závislé nebo samostatné činnosti a náleží jim za ni odměna.  

4. Hodnotitele vybírá správní rada z odborníků v oblasti bydlení, v sociální oblasti 
a v dalších oblastech, které správní rada vyhodnotí jako relevantní při 
posuzování žádostí o nadační příspěvek, a dále z osob, které mají osobní 
zkušenost se sociálním vyloučením.  

 

Článek 7   
Výkonný ředitel 

1. Výkonný ředitel organizačně zajišťuje chod nadačního fondu, vykonává 
činnosti jemu svěřené touto zakládací listinou, statutem nebo správní radou. 
Výkonný ředitel je výkonným orgánem pro realizaci rozhodnutí správní rady.  

2. O obsazení funkce výkonného ředitele rozhoduje správní rada po předchozím 
souhlasu zakladatele. Výkonný ředitel je vůči nadačnímu fondu 
v pracovněprávním vztahu. 

3. Podrobnosti výkonu funkce výkonného ředitele stanoví statut. 
 

Článek 8  
Jednání za nadační fond 

Za nadační fond jedná a podepisuje předseda správní rady samostatně nebo 
vždy 2 (dva) členové správní rady společně. 

 

Článek 9  
Dozorčí rada  

1. Kontrolním orgánem nadačního fondu je dozorčí rada. Dozorčí rada má 3 (tři) 
členy. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.  

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává zakladatel. 

3. Člen dozorčí rady může být zvolen členem dozorčí rady opakovaně. 

4. Do působnosti dozorčí rady náleží: 
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a. kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních 
příspěvků, 

b. kontrola, zda správní rada rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku 
v obdobných případech obdobně, 

c. kontrola správnosti účetnictví vedeného nadačním fondem, 

d. přezkoumávání roční účetní závěrky a výroční zprávy, pokud je 
vyhotovována, 

e. dohled nad tím, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními 
předpisy, zakládací listinou, statutem a dalšími vnitřními předpisy 
nadačního fondu, 

f. upozorňovat správní radu na zjištěné nedostatky a podávání návrhů na 
jejich odstranění, 

g. oslovovat další dárce či přispěvatele, 

h. plnění dalších záležitostí určených statutem. 

5. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna 
zejména: 

a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu, 

b. svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy 
nadačního fondu. 

6. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim 
být uděleno slovo, pokud o to požádají. Členové dozorčí rady mají právo 
nahlížet do doporučení pro rozhodnutí vyhotovených hodnotiteli. 

7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. Předseda nebo jím 
pověřený člen dozorčí rady svolává a řídí jednání dozorčí rady. Bližší 
podmínky způsobu svolání a průběhu jednání dozorčí rady stanoví statut. 

8. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna více než 
polovina jejích členů. K platnému rozhodnutí dozorčí rady jsou potřebné hlasy 
nadpoloviční většiny všech jejích členů. Za přítomného se považuje i člen 
dozorčí rady, který se účastní zasedání dozorčí rady prostřednictvím 
dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference) za podmínky, že je 
jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i 
zvuku. 

9. Předseda dozorčí rady, případně jím pověřený člen dozorčí rady, může 
vyvolat rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam) v písemné 
podobě nebo za využití technických prostředků. K přijetí platného rozhodnutí 
dozorčí rady jsou v takovém případě potřeba hlasy nadpoloviční většiny všech 
členů dozorčí rady. Bližší podmínky způsobu, formy a průběhu rozhodování 
dozorčí rady mimo zasedání stanoví statut. 

10. První členové dozorčí rady jsou: 

1. člen: Mgr. Anna Hájková, datum narození 5. února 1989, pobyt a 
bydliště Lesná 6, 
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2. člen: JUDr. Dana Kořínková, datum narození 21. dubna 1967, pobyt 
a bydliště Zdeňky Nyplové 854, Praha 5, 

3. člen: Ing. Mgr. Matěj Lejsal, datum narození 6. května 1977, pobyt a 
bydliště Nad Běloky 377, Středokluky. 

11. Členství v dozorčí radě je čestné, bez nároku na odměnu. Členem dozorčí 

rady může být pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a ve vztahu 

k účelu nadačního fondu bezúhonná. Členem dozorčí rady nemůže být člen 

správní rady, výkonný ředitel ani člen sboru hodnotitelů a dále nesmí být člen 

dozorčí rady v pracovněprávním vztahu k nadačnímu fondu. Členem dozorčí 

rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují 

prostředky k plnění účelu nadačního fondu, jakož ani člen statutárního či 

kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu 

nadačního fondu poskytovány této právnické osobě. 

Článek 10  
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků 

1. Nadační příspěvky se v souladu s účelem nadačního fondu poskytují fyzickým 
i právnickým osobám. 

2. Hodnotitelé zpracují svůj návrh na rozhodnutí o poskytnutí nadačního 
příspěvku na základě písemné žádosti žadatele.  

3. Nadační příspěvek smí být použit pouze v souladu s účelem nadačního fondu 
a smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku. V případě porušení této 
podmínky ze strany příjemce nadačního příspěvku je nadační fond oprávněn 
požadovat jeho vrácení. 

4. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. 

5. V souladu s touto zakládací listinou stanoví správní rada podrobnější pravidla 
pro způsob podání žádosti, její povinné přílohy, kritéria výběru žadatele, 
kterému bude poskytnut nadační příspěvek, a případně další podmínky ve 
statutu nadačního fondu.  

6. První statut nadačního fondu přijme správní rada s předchozím písemným 
souhlasem zakladatele do 2 (dvou) měsíců od vzniku nadačního fondu. O 
změně statutu rozhoduje správní rada, souhlas zakladatele se nevyžaduje. 

7. Správní rada může rozhodnout o dočasném pozastavení nebo opětovném 
spuštění příjmu žádostí o určitý typ nadačního příspěvku. 

 

Článek 11  
Závěrečná ustanovení 

1. Právní poměry nadačního fondu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zakladatel může rozhodnout o změně této zakládací listiny v jakémkoli 
rozsahu, a to formou písemného dodatku k této zakládací listině.   



Úprava 

rozpočtu

 (v tis. Kč)

SOV MHMP 0098221 8115 0582 10 000,00

10 000,00

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

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

SOV MHMP 0098221 Sociální nadační fond hl. m. Prahy 0000 0582 10 000,00

C e l k e m 10 000,00

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce ODPA UZ

4341

Příloha č. 2  k usnesení Rady HMP č. 1204 ze dne 24. 5. 2021

Návrh

  Úprava rozpočtu  hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje hlavního města Prahy

 Název ÚZ POL ORJ

                                                            I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

C e l k e m

ORGOdbor

Zapojení přebytku hospodaření z minulých let

ORJ

Úprava 

rozpočtu        

(v tis. Kč)



Důvodová zpráva 

Radě hlavního města Prahy (dále jen „RHMP“) je předkládán k odsouhlasení návrh na založení 

Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy, jehož jediným zakladatelem je hlavní město 

Praha. Sociální nadační fond hlavního města Prahy bude právnickou osobou a o jeho založení musí 

rozhodnout Zastupitelstvo hlavního města Prahy po předchozím projednání RHMP. 

Důvodem pro založení Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy (dále “SNF HMP” nebo také 

“nadační fond”) je potřeba posílení nástrojů sociální a bytové politiky hlavního města Prahy k řešení 

konkrétních potřeb Pražanů, které není možné naplnit pomocí stávajících nástrojů státní, obecní, či 

neformální pomoci. 

Vytvoření nadačního fondu reaguje na potřeby obyvatel hlavního města Prahy identifikované v 

programovém prohlášení, v němž koaliční partneři deklarují zajistit účinnou pomoc ohroženým 

skupinám obyvatel jako důležitý nástroj posilování sociální soudržnosti. Zavazují se konkrétně vytvořit 

a prakticky ověřit model městského fondu na podporu nezávislého života lidí s těžkým zdravotním 

znevýhodněním, finančně podpořit vznik sociálních fondů, z nichž bude možné v individuálních 

případech přispět potřebným osobám na zaplacení komerčního nájemného a vytvořit fond solidarity pro 

podporu sociálně slabých studentů. Mimoto také projevují vůli rozšířit pomoc pěstounům a posílit 

pěstounskou péči. V programu podpory bydlení bude fond sloužit také jako krizový fond. Jako takový 

naplňuje cíle projektu “MHMP - sociální bydlení”, realizovaného Odborem bytového fondu. V rámci 

projektu vznikne také městská nájemní agentura hlavního města Prahy, proto mají do okruhu příspěvků 

poskytovaných nadačním fondem v oblasti bydlení být zahrnuty i příspěvky, které budou sloužit jako 

doplňková podpora této aktivity. 

V návaznosti na tyto závazky SNF HMP představuje významný nástroj krajské sociální a bytové 

politiky. Nadační příspěvky budou ve statutu strukturovány do specifických programů podpory. 

Předpokládají se čtyři programy podpory: 1) pěstounské péče, 2) nezávislého života osob se zdravotním 

postižením, 3) bydlení a 4) řešení jiné tíživé životní situace.    

Návrh nastavení SNF HMP vychází z rešerše existujících nadačních fondů, nadací nebo fondů 

tvořených finančními prostředky vyčleněnými v rámci rozpočtu měst. Patří mezi ně zejm. obdobné 

fondy samosprávných celků jako je Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje, dary 

poskytované Prahou 1, Nadační fond Prahy 2 Dvojka srdcem, nebo Humanitní fond Prahy 7. 

Hlavní náplní nadačního fondu je poskytování finanční a věcné pomoci (dále jen „nadační příspěvek“) 

obyvatelům hlavního města Prahy, kteří se z různých důvodů ocitli v tíživé sociální situaci a k překonání 

této situace nepostačuje využití jiných k tomu určených druhů pomoci. Nadační příspěvky budou 

poskytovány obyvatelům hlavního města Prahy buď přímo, nebo prostřednictvím právnických osob 

vykonávajících činnosti sociální práce nebo pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí na území 

hlavního města Prahy. V programu podpory bydlení se budou nadační příspěvky poskytovat i osobám 

spolupracujícím s městskou nájemní agenturou. 

Zakládací listina (viz příloha č. 1 usnesení) bude následně předložena Zastupitelstvu hlavního města 

Prahy ke schválení a bude mít při schválení formu notářského zápisu se zákonem vymezenými 

náležitostmi. 

V zakládací listině jsou rovněž definovány statutární orgán (správní rada) a kontrolní orgán (dozorčí 

rada) nadačního fondu, obsah jejich činnosti, způsob volby jejich členů a zániku jejich členství. 

Vzhledem k potřebě zajištění co nejpružnějšího zpracování žádostí fondem a nutnosti flexibilního 

rozhodování fondu je stanoven výkonný aparát nadačního fondu (výkonný ředitel a sbor hodnotitelů) 

a specifikována pravidla jejich fungování. Jednou z klíčových činností výkonného ředitele bude i 

zajišťování financování nadačního fondu i z jiných zdrojů než rozpočtu hlavního města Prahy. O 

poskytnutí nadačního příspěvku bude rozhodovat správní rada. 



Správní rada jako statutární orgán návazně rozhodne o podobě Statutu, jehož součástí bude také 

specifikace jednotlivých programů podpory, a Pravidel pro podání žádosti o poskytnutí nadačního 

příspěvku (dále jen “Pravidla”), která budou detailně specifikovat podmínky pro poskytnutí 

příspěvku.  Součástí Pravidel bude také specifikace hierarchie řešení, které se musí žadatel před podáním 

žádosti o nadační příspěvek pokusit využít, určení maximální výše příspěvku a další podmínky včetně 

nutných příloh žádosti. Nadační fond bude poskytovat příspěvky ve formě daru a ve formě bezúročné 

zápůjčky, případně jejich kombinace. Určením Statutu a Pravidel bude mít správní rada coby statutární 

orgán přímý vliv na to, komu a jaké množství finančních prostředků nadační fond bude moci vyplácet. 

Zastupitelstvu hlavního města Prahy bude navrženo, aby vklad do nadačního fondu činil nejméně 

10 milionů Kč, které budou alokované jednotlivým programům podpory dle níže uvedených požadavků 

na financování a z nichž budou také hrazeny provozní náklady, přičemž celkové roční náklady 

nadačního fondu související se správou nesmí překročit 20 % hodnoty darů poskytnutých v daném 

kalendářním roce (pro předpokládané náklady na provoz fondu v prvním roce viz Příloha č. 4 

k důvodové zprávě Předpokládané náklady spojené se správou SNF HMP za 1. rok). Uvedená částka 

vkladu se jeví s ohledem na charakter programů podpory jako základní částka k zajištění počáteční 

činnosti nadačního fondu, avšak na dobu nejvýše 1 roku. Z tohoto důvodu bude zastupitelstvu rovněž 

navrženo, aby na základě zprávy o činnosti nadačního fondu, která bude obsahovat vyhodnocení jeho 

fungování a poskytnutých nadačních příspěvků, poskytlo nadačnímu fondu dar ve výši 10 milionů 

korun. Pro srovnání lze uvést, že do nadačního fondu Bezpečná Praha byla při založení vložena částka 

10 milionů korun. 

Pro program podpory pěstounské péče je navrhován počáteční vklad ve výši 2,5 milionů 

korun. Požadovaná částka vychází z vyhodnocení fondů, které poskytují nadační příspěvky pro 

obdobné účely (Nadace Terezy Maxové, Nadace J&T) a současně z předpokladu, že navrhovaný 

počáteční vklad bude moci uspokojit pouze dílčí potřeby zhruba 15 % pěstounů a dětí 

v pěstounské péči v hlavním městě. 

 

Pro program podpory nezávislého života lidí se zdravotním postižením je navrhován 

počáteční vklad ve výši 2,5 milionů korun. Požadovaná částka vychází z vyhodnocení fondů, 

které poskytují nadační příspěvky pro obdobné účely (Sociálního nadačního fondu města Brna 

a Jihomoravského kraje, Nadace Terezy Maxové, Konto bariéry) a současně z předpokladu, že 

navrhovaný počáteční vklad bude moci uspokojit pouze dílčí potřeby cílové skupiny, zejm. se 

zaměřením na osoby s nejvyšší mírou závislosti na pomoci druhé osoby, kde je riziko 

institucionalizace nejvyšší. 

 

Pro program podpory bydlení je navrhován počáteční vklad ve výši 2,5 milionů korun. 

Požadovaná částka vychází z vyhodnocení fondů, které poskytují nadační příspěvky pro 

obdobné účely (Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Sociálního nadačního fondu města 

Brna a Jihomoravského kraje, Nadace Agrofert, Nadace Terezy Maxové, Humanitního fondu 

Prahy 7, Women for Women, o.p.s., Nadace J&T, Krizového fondu v rámci projektu Rapid Re-

Housing a opakovaných darů poskytovaných MČ Praha 1) a současně z předpokladu, že 

navrhovaný počáteční vklad bude moci uspokojit pouze dílčí potřeby cílové skupiny. 

 

Pro program podpory řešení jiné tíživé životní situace je navrhován počáteční vklad ve 

výši 2,5 milionů korun. Požadovaná částka vychází z vyhodnocení fondů, které poskytují 

nadační příspěvky pro obdobné účely: Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Sociálního 

nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje, Abakus, Nadace Agrofert, Nadace Terezy 

Maxové, Nadace J&T, Život dětem). 

 

Pro detailní odůvodnění navrhovaných částek viz Přílohu č. 2 k důvodové zprávě: Příklady částek 

poskytovaných obdobnými fondy. 



V přípravné fázi byla prověřována možnost přidružení nově navrhovaných agend k některému z již 

existujících nadačních fondů hlavního města Prahy. Bylo zjištěno, že jediným fondem s částečným 

překryvem agend v oblasti pomoci obětem trestné činnosti je nadační fond Bezpečná Praha. Přičlenění 

nově navrhovaných programů podpory k tomuto fondu by však vyžadovalo zcela zásadní úpravy jeho 

organizačního nastavení, rozhodovacích pravomocí, včetně rozsáhlých změn zakládací listiny a názvu 

fondu, a změnu fungování a struktury orgánů fondu a také zvýšené nároky na financování. Jako klíčová 

byla vyhodnocena i schopnost fondu rozhodovat o vysokém objemu žádostí o nadační příspěvek v 

krátkém čase, a to odborníky na danou oblast v roli posuzovatelů žádostí, a potřeba pružnosti při 

rozhodování. Současně s ohledem na předpokládanou aktivizaci činnosti fondu Bezpečná Praha, u něhož 

došlo na začátku roku 2020 ke změně složení správní rady, jeho stávající agendu, organizační strukturu, 

která je schopná reagovat pružně pouze na nižší počet neurgentních žádostí, a s ohledem na kompetence 

příslušných orgánů daných zakládací listinou bylo vyhodnoceno jako nejvhodnější založení fondu zcela 

nového. 

Forma nadačního fondu byla zvolena zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že prostředky poskytnuté 

nadačním fondem se příjemcům nadačního příspěvku nezapočítávají do příjmů rozhodných pro 

stanovení příspěvku či doplatku na bydlení a negativně tak neovlivní (na rozdíl od příspěvku 

poskytnutého z rozpočtu hlavního města Prahy napřímo) výplatu těchto dávek. 

V návaznosti na vznik programu podpory bydlení v rámci SNF HMP předloží RHMP systém pobídek 

pro městské části k zakládání vlastních fondů na podporu svých obyvatel. Díky finanční podpoře ze 

strany hl. m. Prahy budou městské části motivovány, aby si samy zakládaly nadační fondy a byly to 

primárně ony, které se starají o místní občany v bytové nouzi. SNF HMP by tak výhledově fungoval 

pouze jako doplňkový nástroj.  

Přílohy k důvodové zprávě: 

Příloha č. 1 Zkušenosti Fondu podpory bydlení VDV 

Příloha č. 2 Příklady částek poskytovaných obdobnými fondy 

Příloha č. 3 Profesní životopisy členů správní rady a dozorčí rady 

Příloha č. 4 Předpokládané náklady spojené se správou SNF HMP za 1. rok 

Příloha č. 5 Návrh usnesení ZHMP 
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