
č.j.: 718/2014

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 535

ze dne 09.09.2014

Sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a 
Ošetřovatelský domov Praha 3 a změna zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Pečovatelská služba Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I. s c h v a l u j e
1. v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, toto rozhodnutí: 
 
Slučují se příspěvkové organizace Městské části Prahy 3 v oblasti sociální:  
 
příspěvková organizace: 
název: Ošetřovatelský domov Praha 3 
IČ: 65990641 
 
s příspěvkovou organizací: 
název: Pečovatelská služba Praha 3 
IČ: 70892326 
 
a to s účinností ke dni 31. 12. 2014 s tím, že majetek, práva a závazky včetně práv a 
závazků z pracovněprávních vztahů a svěřeného majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy 
zanikající organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, přecházejí uplynutím uvedeného 
dne na přejímající příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Praha 3. 

2. změnu zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 
395 ze dne 8. 12. 2009, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: 
Pečovatelská služba Praha 3, IČ: 70892326, a to schválením dodatku č. 1 ke zřizovací 
listině ve formě úplného znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

II. u k l á d á
1. V.Hujové, starostce městské části

1.1. podepsat změnu zřizovací listiny

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. ….ze dne ……….  
ve smyslu ustanovení § 27 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 

podle ustanovení § 89 odst.1 písm. k ) zák.č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze se 
 

 
vydává dodatek č. 1 ve formě  

 
úplného znění  

 

Zřizovací listiny 
 
 
 
 

I. 
Úplný název zřizovatele 

 
 Zřizovatelem Střediska sociálních služeb Praha 3 je Městská část Praha 3, IČO  00063517, 
se sídlem Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3. 

 
 

II. 
Úplný název, sídlo, identifikační číslo a právní forma právnické osoby  

 
1. Název právnické osoby: Středisko sociálních služeb Praha 3 
2. Sídlo organizace: Roháčova 24,26/268 
3. IČ:  70892326 
4. Právní forma:  příspěvková organizace 
 
 

III. 
Hlavní účel a předmět činnosti právnické osoby 

 
1. Hlavním účelem Střediska sociálních služeb Praha 3 je poskytování sociálních služeb 

pro občany Městské části Praha 3, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2.  Předmětem činnosti Střediska sociálních služeb Praha 3 je zajišťování a výkon pečovatelské 
služby. V rámci hlavního účelu a v návaznosti na něj Středisko sociálních služeb Praha 3 
zejména: 
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- poskytuje pečovatelské služby v domácnostech občanů Prahy 3 včetně domů 
      s pečovatelskou službou 
- pečuje o uspokojování kulturních potřeb seniorů a příjemců pečovatelské služby 
- poskytuje bezplatné sociálně právní poradenství související s hlavním účelem 
      organizace 
- provozuje střediska pečovatelské služby, střediska osobní hygieny, prádelny 
      pečovatelské služby, jídelny pečovatelské služby, kluby důchodců, zajišťuje 
      přechodné pobyty pro klienty pečovatelské služby a autoprovoz 
- obstarává polední stravu pro příjemce pečovatelské služby 
- poskytuje odlehčovací služby dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
- poskytuje komplexní zdravotní domácí péči na základě indikací ošetřujícího lékaře 

v domácnosti klienta 
- zajišťuje závodní stravování ve smyslu zákona 250/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky 

č. 84/2008 Sb. 
- poskytuje službu domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách 
 

IV. 
Statutární orgán a jeho vystupování 

 
1. Statutárním orgánem Střediska sociálních služeb Praha 3 je ředitel. 
2. Ředitel je jménem Střediska sociálních služeb Praha 3 oprávněn jednat ve všech věcech. Činí-li 

písemná právní jednání, podepisuje se ředitel na listiny o právních jednáních tak, že k názvu 
příspěvkové organizace připojí svůj podpis a uvede svou funkci. 

 
 

V. 
Vymezení majetku svěřeného k hospodaření 

 
Majetek ve vlastnictví obce hl. m. Praha svěřený zřizovateli Městské části Praha 3 
podle zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a Statutu hl. m. Prahy, který je svěřený Středisku 
sociálních služeb Praha 3 k jeho hospodaření: 

- nemovitý majetek je jmenovitě uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této zřizovací listiny, 

- movitý majetek pořízený ke dni 1. 1. 2001, evidovaný v inventurních seznamech 
příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov, 

- movitý majetek pořízený příspěvkovými organizacemi Pečovatelská služba Praha 3 a 
Ošetřovatelský domov po 1. 1. 2001. 

 
VI. 

Majetková práva ke svěřenému majetku 
 

1. Majetek specifikovaný v čl. V včetně přílohy č. 1 této zřizovací listiny a majetek získaný 
vlastní činností je Středisko sociálních služeb Praha 3 oprávněno užívat zejména k zajištění 
svého hlavního účelu. 

2. K majetku vymezenému v čl. V. má Středisko sociálních služeb Praha 3 tato práva a 
povinnosti: 
- majetek mu svěřený k hospodaření nesmí být vložen do obchodní společnosti ani do jiné 

organizace, 
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- majetek může pronajímat, a to pouze na dobu určitou, nejdéle 12 měsíců, vždy se 
souhlasem zřizovatele, 

- dlouhodobý majetek nabývá pouze s písemným souhlasem zřizovatele, a to i v případě 
věcného plnění na základě smlouvy, přijetí věcného daru, či děděním, 

- svěřený majetek může využívat i pro svou doplňkovou činnost, stanovenou zřizovací 
listinou, 

- svěřený majetek přebírá na dobu svého trvání, pokud zřizovatel v odůvodněných případech 
nerozhodne jinak. 

- majetek může být vyřazen pouze na základě písemného souhlasu zřizovatele. 
 
 

VII. 
Doplňková činnost 

 
1. Doplňkovou činností Střediska sociálních služeb Praha 3 je: 

- hostinská činnost 
2. O doplňkové činnosti vede Středisko sociálních služeb Praha 3 účetnictví odděleně 

od své hlavní činnosti. 
3. Doplňková činnost Střediska sociálních služeb Praha 3 nesmí být provozována na úkor 

hlavní činnosti. 
 
 
 
 

VIII. 
Trvání příspěvkové organizace 

 
Doba, na kterou je zřízeno Středisko sociálních služeb Praha 3 se vymezuje tak, že se zřizuje 
na dobu neurčitou. 
 
 

IX. 
Závěrečné ustanovení 

 
1. Středisko sociálních služeb Praha 3 bylo pod názvem Pečovatelská služba Praha 3 zřízeno 

k 1. 1. 2001 usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 3 č. 235 ze dne 2. 1. 2001. 
2. Tento dodatek č. 1 ve formě úplného znění zřizovací listiny nahrazuje s účinky k 31. 12. 2014 

zřizovací listinu schválenou usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 395 
ze dne 8. 12. 2009. 

3. Změny zřizovací listiny budou prováděny číslovanými dodatky. 
4. Vztahy mezi Střediskem sociálních služeb Praha 3 a zřizovatelem upravují Zásady vztahů 

orgánů městské části k příspěvkovým organizacím, které byly Městskou částí Praha 3 zřízeny 
nebo byly na městskou část převedeny zvláštním zákonem.        
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Příloha č. 1 dodatku č. 1 ve formě úplného znění zřizovací listiny Střediska sociálních služeb 
Praha 3, schváleného usnesením 

Zastupitelstva městské části Praha 3 číslo …. ze dne ….. 
 
 

Nemovitý majetek ve vlastnictví obce hl. m. Praha svěřený zřizovateli Městské části Praha 3 podle zák. č. 
131/2000 Sb., o hl. m. Praze a Statutu hl. m. Prahy, který je svěřený Středisku sociálních služeb Praha 3 k 
jeho hospodaření podle §27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění: 

Středisko sociálních služeb Praha 3 na adrese Habrová 2/2654, Praha 3 
 
Pozemky 
 
Popis objektu Výměra 

m2 
Druh pozemku katastrální 

území 
 Účetní hodnota v 
Kč  

KÚ Žižkov parc. č. 2922/16 1897 ostatní plocha zeleň Žižkov              8 952,04     
KÚ Žižkov parc. č. 2922/17 796 zastavěná plocha a 

nádvoří  
Žižkov       1 037 594,96     

KÚ Žižkov parc. č. 2922/32 623 ostatní plocha zeleň Žižkov              1 884,00     
 
 
Budovy a stavby 
 
objekt číslo 

popisné 
na parcele číslo katastrální 

území 
 Pořizovací cena 
evidenční  

Habrová, Habrová 2654/2, 
Praha 3-Žižkov, 130 00  Praha - 
KÚ Žižkov parc. č. 2922/17 

2654 KÚ Žižkov parc. 
č. 2922/17 

Žižkov     44 220 352,20     

 
 

Středisko sociálních služeb Praha 3 na adrese Pod Lipami 44/2570, Praha 3 
 
Pozemky 
 
Popis objektu Výměra 

m2 
Druh pozemku katastrální 

území 
 Účetní hodnota v 
Kč  

KÚ Žižkov parc. č. 2931/122 1819 ostatní plocha jiná 
plocha 

Žižkov       3 099 100,00     

KÚ Žižkov parc. č. 2931/123 540 zastavěná plocha a 
nádvoří  

Žižkov          918 000,00     

 
 
Budovy a stavby 
 
objekt číslo 

popisné 
na parcele číslo katastrální 

území 
 Pořizovací cena 
evidenční  
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Pod lipami, Pod lipami 2570/44, 
Praha 3-Žižkov, 130 00  Praha - 
KÚ Žižkov parc. č. 2931/123 

2570  KÚ Žižkov parc. 
č. 2931/123 

Žižkov       8 000 844,00     

 
 
Celková účetní hodnota pozemků 5.065.531,00 
 
Celková účetní hodnota budov a staveb 52.221.196,20 
 
Celková účetní hodnota nemovitostí 57.286.727,20 
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Důvodová zpráva
Předkládané usnesení upravuje základní právní skutečnosti, které jsou předpokladem pro realizaci 
záměru zřízení Střediska sociálních služeb Praha 3 ve formě sloučení stávajících příspěvkových 
organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3schváleného usnesením Rady 
městské části Praha 3 č. 622 ze dne 6. 8. 2014. 

  
  
1. Východiska a podstata záměru 
Na Městské části Praha 3 žije 12 010 obyvatel v seniorském věku nad 65 let a lze předpokládat, že v návaznosti  
na základní demografické trendy se bude jejich počet zvyšovat. S prodlužujícím se věkem narůstá počet obyvatel, 
kteří potřebují pomoc ve formě vhodné sociální služby z důvodu věku nebo  zdravotního omezení. Z tohoto důvodu 
je potřeba věnovat této cílové skupině zvýšenou pozornost a vytvářet kapacitně dostatečnou a efektivní síť služeb, 
které pokrývají oblast sociální péče pro osoby s omezením z důvodu věku a souvisejících onemocnění. 
Služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách „napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou 
a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a  
v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na 
poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí“. 
Městská část je zřizovatelem tří příspěvkových organizací v sociální oblasti, z nichž dvě poskytují služby sociální 
péče převážně osobám nad 65 let věku. Jedná se o Ošetřovatelský domov Praha 3, který poskytuje službu domov 
pro seniory s kapacitou 89 lůžek a odlehčovací služby s kapacitou 7 lůžek. Dále Pečovatelská služba Praha 3, která 
provozuje sociální službu pečovatelská služba. Městská část disponuje rovněž Domem s pečovatelskou službou  
v Roháčově a v Krásově ulici o celkové kapacitě 142 a 62 bytových jednotek. Podstatou záměru je sloučení 
stávajících dvou organizací poskytujících sociální služby pro dospělé osoby, tj. Ošetřovatelský domov Praha 3 a 
Pečovatelská služba Praha 3, do jedné zastřešující organizace pod novým názvem Středisko sociálních služeb  
Praha 3 při zachování rozsahu poskytovaných služeb. Stávající rozsah služeb následně rozšířit o denní a týdenní 
stacionář pro dospělé osoby. Součástí činnosti je i využití kapacit Domů s pečovatelskou službou s jejich 
eventuálním rozšířením. 
2. Cíle záměru 
Cílem záměru je vytvořit komplexní podobu sociální péče o občany městské části Praha 3 se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a to jak v podobě terénní práce 
v přirozeném prostředí (pečovatelská služba), tak ambulantní služby (denní stacionář) a pobytové služby (týdenní 
stacionář, dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory a odlehčovací služby). Z dlouhodobého hlediska by 
bylo vhodné rozšířit portfolio služeb o domov se zvláštním režimem. Za účelem komplexnosti budou tyto služby 
doplněny podporou stávajících významných poskytovatelů sociálních služeb u služby Tísňová péče (poskytovatel 
Život 90) a Osobní asistence (např. Hewer apod.). Tato podpora již probíhá ve formě podpory z Fondu sociálního a 
zdravotního a z rozpočtu městské části (pořízení koncových zařízení tísňové péče). Z hlediska využitelnosti na 
lokálním území městské části je výhodné podporovat tyto služby ve formě dotace, než vytvářet vlastní kapacity. 
3. Přínosy záměru 
Uvedené sloučení má přínos hlavně v optimalizaci poskytovaných služeb v rovině zajištění kvalitní a odborné péče 
o klienty. Dále v racionalizaci a zefektivnění provozu v rámci nově vzniklé organizace. 
Uvedené změny mají z hlediska poskytovaných služeb přínos v provázání jednotlivých oblastí podpory a navýšení 
kapacit pro zajištění odbornosti a kvality poskytovaných služeb. Jde především o tyto okruhy činností: 
•  provázání a sdílení informací o klientech v jednotlivých službách za účelem poskytnutí efektivních 
služeb 
•  zařazení klientů do odpovídající služby a volba vhodné kombinace služeb 
•  návaznost jednotlivých služeb v souvislosti se stavem a situací klienta   
•  zpracování a využití statistických dat   
•  navýšení standardů služeb 
•  rozvoj kapacit a využití odborného personálu (kvalifikovaní sociální pracovníci, terapeuti, 
psychologové, lektoři) 
V provozní rovině pak jde o efektivní využití administrativní a technické podpory zajištění chodu organizace. Jedná 
se zejména o následující oblasti: 
•  Ekonomika a účetnictví   
•  Foundraising a projektové řízení (zejména v souvislosti s poskytováním dotací na provoz sociálních 
služeb) 
•  Technické služby a údržba (vozový park, údržba a technický provoz) 
•  IT služby 
•  Dodávka služeb v oblasti energií 
•  Právní služby  
Služby od externích dodavatelů je možné nahradit interními zaměstnanci 



  

Středisko sociálních služeb Praha 3 vznikne sloučením dvou stávajících příspěvkových organizací Městské části 
Praha 3 působících v sociální oblasti, a to Pečovatelské služby Praha 3 a Ošetřovatelského domova Praha 3. 
Nástupnickou organizací bude Pečovatelská služba Praha 3 fungující pod novým názvem Středisko sociálních 
služeb Praha 3. 
První předpokladem je schválení samotného sloučení obou organizací. Druhým schválení dodatku č. 1 ke zřizovací 
listině Pečovatelské služby Praha 3 schválené Zastupitelstvem městské části Praha 3 č. 395 ze dne 8. 12. 2009 ve 
formě úplného znění, které je přílohou č. 1 předkládaného usnesení. 
Nové úplné znění zřizovací listiny obsahuje změny v názvu příspěvkové organizace na Středisko sociálních služeb 
Praha 3 a rozšiřuje stávající činnost nástupnické organizace Pečovatelské služby Praha 3 o činnost 
Ošetřovatelského domova Praha 3. Upravuje tak hlavní účel a předmět činnosti, vymezuje statutární orgán a jeho 
vystupování, vymezuje majetek svěřený k hospodaření a majetková práva, upravuje doplňkovou činnost a trvání 
organizace. Zároveň dává do souladu právní terminologii.     
Účinnost změny zřizovací listiny je ke dni 31. 12. 2014. 
Znění zřizovací listiny bylo projednáno s AK Veselý a spol. 
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