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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 3 

Datum jednání: 20. 6. 2022 

Místo jednání: v budově Domu s pečovatelskou službou, Roháčova 268/24-26 

Začátek jednání:  16.35 h 

Konec jednání:  18.35 h 

Jednání řídil: Martina Chmelová 

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Martina Chmelová, místopředsedkyně  
Margita Brychtová, členka 
Lenka Klopcová, členka 
Marcela Novotná, členka  
Lýdia Říhová, členka – odchod 18.25 h 
Simona Techlová, členka 

Omluveni: Nikol Marhounová, předsedkyně 
Lucie Bogdanová, členka 
Ivo Denemark, člen 

Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3  
Ludmila Tomešová, ředitelka Pečovatelské služby Praha 3 
Daniela Prokopová, ředitelka Centrum MARTIN o. p. s.  
Barbora Chlupová 
Eliáš Vrhel 
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí  

Počet stran: 7

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Simona Techlová  
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Pečovatelská služba Praha 3 – představení nové ředitelky, aktuální situace, rozvojové aktivity 
3. Možnosti rekonstrukce a změny účelu využití prostor dílny A MANO organizace Centrum Martin, o. p. s. 
4. Pokračování pronájmu bytů v Domech s pečovatelskou službou studentům vysokých a vyšších 

odborných škol 
5. Spolupráce s organizacemi Drop In, o. p. s. a Progressive o. p. s. v oblasti poskytování terénních 

služeb problémovým uživatelům drog na městské části Praha 3 
6. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 
7. Žádosti o poskytnutí služby a přístroje tísňové péče /neveřejné jednání/ 
8. Různé 

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.35 h její místopředsedkyní Martinou Chmelovou. 
Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Simona Techlová, členka 
komise. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 4. 4. 2022.   
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ schválila program jednání. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ schválila přítomné hosty. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

2. Pečovatelská služba Praha 3 – představení nové ředitelky, aktuální situace, 
rozvojové aktivity 

V úvodu projednání bodu představil místostarosta městské části Ondřej Rut novou ředitelku Pečovatelské 
služby Praha 3 Ludmilu Tomešovou, krátce okomentoval okolnosti jejího jmenování a aktuální situaci 
v organizaci. Následně nová paní ředitelka představila hlavní okruhy činností, na něž se chce v následujícím 
období ve svojí funkci zaměřit. Dále na základě poptávky ze strany pana místostarosty představila dokument 
Návrh záměru - Založení služby domácí zdravotní péče a její propojení s činností Pečovatelské služby Praha 
3, který je součástí zápisu a členové komise jej obdrželi jako podklad k jednání, a shrnula některé hlavní 
body zřízení domácí zdravotní péče v rámci Pečovatelské služby Praha 3. Následně proběhla diskuse 
k budoucímu fungování organizace i možnostem zřízení domácí zdravotní péče. V závěru projednání bodu 
přijala komise toto usnesení: 
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Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje Pečovatelské službě Praha 3, aby ve spolupráci s odborem 
sociálních věcí ÚMČ Praha 3 dále prověřila možnosti zajištění realizace domácí zdravotní péče v rámci 
činnosti organizace Pečovatelská služba Praha 3 a o výsledku informovala na příštím jednání komise.“   
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se – schváleno 
 

3. Možnosti rekonstrukce a změny účelu využití prostor dílny A MANO organizace 
Centrum Martin, o. p. s 

V úvodu projednání bodu představila paní ředitelka organizace Centrum MARTIN o. p. s. Daniela Prokopová 
záměr rekonstrukce prostor organizace Chráněné dílny A MANO na adrese Roháčova 48, Praha 3 za účelem 
zřízení nácvikového prostoru v rámci sociální služby sociální rehabilitace. Organizace by v této souvislosti 
žádala městskou část o provedení části rekonstrukce prostor a její úhradu. Zbytek rekonstrukce by 
organizace spolufinancovala z dalších zdrojů. Pan místostarosta Ondřej Rut doplnil informace ohledně 
standardizovaného způsobu provádění a úhrady rekonstrukcí nebytových prostor ze strany městské části. 
Současně by dle jeho doplnění bylo vhodné, aby Komise pro sociální politiku RMČ vyslovila k této věci 
stanovisko. V  diskusi projednali členové komise podmínky rekonstrukce, účely využití prostor a stanovení 
souvisejícího nájemného. Následně přijala komise toto usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje příslušným organům městské části provedení rekonstrukce 
v prostorách dílny A MANO, s. r. o. na adrese Roháčova 48, Praha 3 a pronájem těchto prostor organizaci 
Centrum Martin, o. p. s. za účelem zřízení nácvikového prostoru v rámci sociální služby sociální rehabilitace 
za 7 000 Kč měsíčně.“ 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

4. Pokračování pronájmu bytů v Domech s pečovatelskou službou studentům 
vysokých a vyšších odborných škol 

V úvodu projednání bodu vystoupili studenti paní Barbora Chlupová a pan Eliáš Vrhel, kteří bydlí v Domech 
s pečovatelskou službou městské části Praha 3 a vykonávají zde v návaznosti na to dobrovolnické služby, 
představili svoje aktivity s obyvateli domů a vyjádřili se, že by oba rádi v bydlení a poskytování aktivit 
pokračovali i v dalším roce. Následovala diskuse, v níž postupně všichni členové komise oběma studentům 
za jejich činnost poděkovali a položili několik doplňujících dotazů v nastolených tématech. Dále byla 
projednána otázka možnosti navýšení počtu studentů v bytech v Domech s pečovatelskou službou Prahy 3. 
Posléze přijala komise toto usnesení: 
 
Usnesení 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace k realizaci projektu pronájmu prostor v Domech 
s pečovatelskou službou studentům vysokých a vyšších odborných škol a doporučuje Radě městské části 
pokračování projektu v dalším roce se stávajícím personálním obsazením.“ 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 
Úřad městské části IČ: 00063517 
Komise pro sociální politiku Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 
+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

4/7

5. Spolupráce s organizacemi Drop In, o. p. s. a Progressive o. p. s. v oblasti 
poskytování terénních služeb problémovým uživatelům drog na městské části 
Praha 3 

Vedoucí odboru sociálních věcí Vladimír Beran informoval přítomné členy komise o aktuální spolupráci 
městské části Praha 3 s organizacemi Drop In, o. p. s. a Progressive o. p. s., které poskytují adiktologické 
terénní služby. Vysvětlil rozsah poskytovaných služeb, jejich obsah a související náklady pro městskou část. 
Současně požádal přítomné členy o vyjádření k podkladům a k možnostem dlouhodobé spolupráce 
s organizacemi na základě dlouhodobého smluvního kontraktu. Přítomní členové komise souhlasili 
s pokračováním spolupráce s oběma organizacemi a s natavením dlouhodobějšího smluvního rámce. 
K uvedené věci přijali poté toto usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje Radě městské části pokračování nastavené spolupráce s 
organizacemi Drop In, o. p. s. a Progressive o. p. s. v oblasti poskytování terénních adiktologických služeb 
v obdobném rozsahu jako dosud a současně doporučuje nastavení dlouhodobého smluvního rámce této 
spolupráce.“ 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 
 

6. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou (DPS) 

-  
 

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a nedoporučila 
poskytnutí bytu v DPS 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

-  
 

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

-  
  

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

-  
 

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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-  
 

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

- 

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Krásově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

- 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

- Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

- 

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Krásově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

- 
 

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a nedoporučila 
poskytnutí bytu v DPS 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

-  Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

- Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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- Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost, nedoporučila  
poskytnutí bytu v DPS a doporučila odložit žádost do ukončení řízení o PNP 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

-
 

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

- 
  

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

-  
  

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Krásově ulici 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

7. Žádosti o poskytnutí služby a přístroje tísňové péče 

 
-   Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 

zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON  
 

- 

 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON  
 

-  
 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON  
 

- 
 

 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Chytrá péče  
 

-  
 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Chytrá péče  
 

-  

 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Chytrá péče  
 

-  
 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Chytrá péče  
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-  

 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Chytrá péče  
 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ projednala osm žádosti o poskytnutí tísňové péče a výpůjčky zařízení 
systému sociální služby Tísňové péče AREÍON (3 zařízení) a Chytrá péče (5 zařízení) doporučila.“ 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
Členové komise dále projednali možnost využití koncových zařízení Chytré péče, s. r. o. pořízených v rámci 
Smlouvy o spolupráci v oblasti dohledových služeb mezi městskou částí Praha 3 a organizací Chytrá péče, 
s. r. o. v roce 2022 pro uživatele tísňové péče organizace Chytrá péče, s. r. o. z pilotního projektu městské 
části Rodinný asistent v případě poruchy koncového zařízení pořízeného v tomto projektu. K této věci přijali 
následující usnesení: 
 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje pro všechny uživatele tísňové péče organizace Chytrá péče, 
s. r. o. z pilotního projektu městské části Rodinný asistent možnost využití koncových zařízení Chytré péče, 
s. r. o. pořízených v rámci Smlouvy o spolupráci v oblasti dohledových služeb mezi městskou částí Praha 3 
a organizací Chytrá péče, s. r. o. v roce 2022.“ 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

8. Různé 

 
Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 5. 9. 2022 od 16:30.  
 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Martina Chmelová, místopředsedkyně Prostřednictvím e-mailu  



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHA 3 

Roháčova 268/26, 130 00 Praha 3, tel.: 222 585 258, web: http://psp3.cz/ 

IČ: 70892326, DIČ: CZ70892326 

15.06.2022 

Návrh záměru - Založení služby domácí zdravotní péče a její propojení s činností 

Pečovatelské služby Praha 3 

Klienty Pečovatelské služby Praha 3 (PSP3) jsou z velké části osoby, jež nemají problémy 

pouze sociálního charakteru, ale potřebují i zdravotní péči. Aktuálně již cca 33% klientů 

PSP3 využívá i služeb domácí zdravotní péče. Pomoc a podpora těmto lidem vyžaduje 

komplexnost a multidisciplinaritu, a to ve formě úzkého propojení pečovatelské služby se 

službou domácí zdravotní péče.  

V současné době působí na území městské části Praha 3 několik soukromých agentur domácí 

zdravotní péče. Spolupráce mezi pečovateli PSP3 a zdravotními sestrami těchto agentur spočívá 

většinou v nahodilých setkáních u klienta, v lepších případech pak v součinnosti při zajišťování 

léků, vyzvedávání léků na recepty apod. Jen v minimu případů lze spolupráci hodnotit jako 

kvalitní kooperaci obou služeb ku prospěchu klienta. 

Koordinace pečovatelské služby a domácí zdravotní péče na místní úrovni je v ČR často 

opomíjena. Některé pražské městské části však již došly k tomu, že propojení obou služeb 

pod jednu příspěvkovou organizaci je funkčním řešením (např. Praha 2, 8 a 10). Městská část 

Praha 3 vlastní službu domácí zdravotní péče nezajišťuje, její obyvatelé jsou tak odkázáni 

pouze na soukromé agentury zajišťující takový druh pomoci a koordinace domácí zdravotní 

péče a pečovatelské služby se těžko udržuje v souladu. 

Dle Registru poskytovatelů zdravotních služeb bylo k 9. 6. 2022 na území městské části Praha 

3 registrováno 7 poskytovatelů domácí zdravotní péče: 

 3x domácí péče v oboru všeobecná sestra

o jedním z registrovaných poskytovatelů je i Ošetřovatelský domov Praha 3 (spis.

značka: 257/PO3, platnost registrace od 1. 4. 2001), který však tuto činnost

fakticky neprovozuje,

 4x domácí péče v oboru fyzioterapie.

Oblast Prahy 3 je ale působištěm i jiných agentur této péče. 

V celém hl. m. Praze je pak registrováno celkem 231 poskytovatelů domácí zdravotní péče, a 

to dohromady v oborech všeobecná sestra, fyzioterapie, ergoterapie, klinická psychologie, 

paliativní medicína apod. 

Poptávka po domácí zdravotní péči je stále převyšující nabídku. 

Poskytovatelů sociální služby pečovatelská služba je v hl. m. Praze registrováno, dle Registru 

poskytovatelů sociálních služeb, celkem 48. Propojení a úzká kooperace pečovatelské služby 

s domácí zdravotní péčí pod jednou organizací je tedy s velkou pravděpodobností minimální, 

jelikož domácí zdravotní péče je, oproti pečovatelské službě, pro soukromé poskytovatele 

výrazně lukrativnější. 

Založení nové služby domácí zdravotní péče 

Založení nové služby domácí zdravotní péče je relativně dlouhodobý proces, který má 

stanovený následující postup: 

1. zpracování vize, cílů, poslání, účelu a rozsahu činnosti,

2. vybavení kontaktního pracoviště, zajištění přístrojů a pomůcek k ošetřování,

dostupnosti péče, personálu,

3. registrace domácí zdravotní péče na MHMP,

4. účast ve výběrových řízeních na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami – pouze

v případě úspěchu v těchto výběrových řízeních lze uzavřít smlouvy se zdravotními

pojišťovnami,

5. realizace služby.

Příloha zápisu z jednání Komise pro sociální politiku RMČ dne 20. 6. 2022



 

 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRAHA 3 

Roháčova 268/26, 130 00 Praha 3, tel.: 222 585 258, web: http://psp3.cz/ 

IČ: 70892326, DIČ: CZ70892326 

15.06.2022 

Pro účely propojení služeb PSP3 a domácí zdravotní péče pod jednou organizací stojí za úvahu 

využití již registrované domácí zdravotní péče pod Ošetřovatelským domovem Praha 3 

(možnost převodu registrované služby pod PSP3). 
 

Personální zajištění služby 

Personální obsazení služby záleží na složení klientely a poskytovaných službách. Pro služby 

všeobecná sestra - domácí péče (odbornost 925) pro osoby starší 18 let platí: 

 odborný garant, 

 sestra – manažerka 

o koordinuje a organizuje práci celého zdravotního týmu a kooperaci se sociální 

službou – pečovatelskou službou, 

o přijímá žádosti na poskytování péče na základě indikace lékaře, 

o řeší problémové situace v terénu, 

 terénní sestry 

o poskytují základní i specializovanou ošetřovatelskou péči na základě indikace 

lékaře, 

o vedou ošetřovatelský proces, 

o spolupracují s praktickými lékaři a sociální službou – pečovatelskou službou. 

Doporučený minimální počet terénních zdravotních sester je 5,0 plných přepočtených 

pracovních úvazků ve smluvním vztahu. 

Manažerka péče musí mít všeobecné ošetřovatelské vědomosti a také znalosti z oblasti sociální 

péče a zkušenosti s řízením týmu. 

Personální zajištění služby s sebou nese platové nároky (zdravotní sestry – platová tabulka č. 3 

v platových tabulkách pracovníků státní a veřejné správy). 
 

Financování služby 

Financování domácí zdravotní péče je vícezdrojové: 

 financování ze zdravotního pojištění – smlouvy se zdravotními pojišťovnami 

o zdravotní pojišťovny hradí výkony dle Seznamu zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami – vyhláška č. 428/20021 Sb., 

 přímé platby klientů 

o služby na žádost klienta bez indikace lékaře, 

o nepojištění klienti, 

o nadstandardní služby apod., 

 dotace, granty, 

 sponzoring. 
 

Proces založení a realizace domácí zdravotní péče pod Pečovatelskou službou Praha 3 by bylo 

možné analyzovat do rozsáhlého materiálu. Vždy bychom ale došli k tomu, že výsledkem by 

byla efektivní pomoc obyvatelům Prahy 3, pacientům domácí péče, jejich blízkým a rodinným 

příslušníkům a také ošetřujícím lékařům i celému systému zdravotní péče. 

 

 

 

Mgr. Ludmila Tomešová 

Ředitelka PSP3 
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