
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 732/RMČ/2020 
 
k návrhu na schválení soupisu bytů v SVJ k „doprivatizaci“ a schválení dalšího postupu 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
 

schválit soupis bytů uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení k „doprivatizaci“, tedy                     
k prodeji oprávněným zájemcům za kupní cenu, která bude stanovená znaleckým 
posudkem s tím, že oprávněnými zájemci jsou nájemci, kteří mají uzavřenou k bytu 
nájemní smlouvu na dobu neurčitou a nemají dluh vůči městské části Praha 14 nebo 
vůči společnosti Správa majetku  Praha 14, a.s. 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
předložit návrh uvedený ve výroku č. I ke schválení Zastupitelstvu městské části                 
Praha 14   

                                 
T: 15. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, SMP-14, a. s. 







Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 733/RMČ/2020 
 

k návrhu na schválení postupu při privatizaci bytů převodem domů do vlastnictví 
bytového družstva 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
 

schválit zahájení přípravy privatizace formou prodeje nemovitostí bytovému družstvu. 
Jedná se o prodej stavby s č. p. 692, která se nachází na pozemku parcelní číslo 
221/602, o prodej stavby s č. p. 693, která se nachází na pozemku parcelní číslo 
221/603, o prodej stavby s č. p. 694, která se nachází na pozemku parcelní číslo 
221/604, o prodej stavby                    s č. p. 695, která se nachází na pozemku parcelní 
číslo 221/605, o prodej pozemku parcelní číslo 17, jehož součástí je stavba č. p. 1133, o 
prodej pozemku parcelní číslo 16, jehož součástí je stavba s č. p. 1134 a o prodej 
pozemku parcelní číslo 15, jehož součástí                            je stavba s č. p. 1135, vše se 
nacházející v katastrálním území Černý Most, obec Praha. Příprava privatizace bude 
zahrnovat zejména vypracování pravidel pro postup                             při privatizaci, 
jednání s nájemci bytů v těchto domech a zjištění jejich zájmu                                     o 
privatizaci, ocenění předmětných nemovitostí, vypracování související dokumentace                     
a případně též jednání s hlavním městem Prahou o převodu pozemků parcelní číslo 
221/602, 221/603, 221/604 a 221/605 do svěřené správy městské části Praha 14, 
případně i dalších okolních pozemků, které by s předmětnými nemovitostmi tvořily 
souvislý celek. 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
předložit návrh uvedený ve výroku č. I ke schválení Zastupitelstvu městské části                 
Praha 14   

                                T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 

        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, SMP-14, a. s., OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 734/RMČ/2020 
 

ke spolupráci v oblasti družstevního bydlení 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

nabídku společností Landia Management s.r.o., IČO: 28510020, se sídlem Praha 6, 
Evropská 810/136 a Ungelt Services a.s., IČO: 27207200, se sídlem Praha 1 - Nové 
Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, na spolupráci v oblasti družstevního bydlení                 
ze dne 27. 11. 2020, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
 

II. d o p o r u č u j e 
 
 vést, na základě nabídky spolupráce v oblasti družstevního bydlení se společnostmi dle 

bodu I. tohoto usnesení, jednání s dotčenými společnostmi vedoucí k založení družstva               
a ke stanovení podmínek jeho činnosti, přičemž výstupy z takovýchto jednání budou 
následně předloženy ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14, ve smyslu 
jemu vyhrazené kompetence dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění 
pozdějších předpisů 
  

III.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 
 

předložit ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 14 nabídku spolupráce dle 
bodu I. tohoto usnesení a postup dle čl. II tohoto usnesení   

                                 
T: 15. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OPKČ, OSM 





Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 735/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou                 
1/2 roku, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v  č. p. 739,                         
ul. Bobkova, Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14   

                                 
T: 31. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 736/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu 
určitou                 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v  č. p. 753,                         
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14   

                                 
T: 31. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 737/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu 
určitou                 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v  č. p. 753,                         
ul. Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů 
městské části Praha 14   

                                 
T: 31. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 738/RMČ/2020 
 

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu 
určitou                 1/2 roku, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v  č. p. 685,                         
nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku, v souladu se Zásadami k pronájmu 
bytů městské části Praha 14   

                                 
T: 31. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 739/RMČ/2020 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím 
výměny bytů 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 

 
 1. s ukončením nájemní smlouvy č. 90/2017 ze dne 20. 11. 2017 k 31. 12. 2020                                    

a uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou s paní XXXXXXXX 
XXXXX-XXXXXXXX k bytu č. X, o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., k. ú. 
Černý Most, s účinností od 1. 1. 2021 

 
 2. s ukončením nájemní smlouvy č. 132/2020 ze dne 3. 6. 2020 k 31. 12. 2020                                        

a uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s paní XXXXXXXX 
XXXXXXXXXX k bytu č. X, o velikosti 2 + 1 v č. p. 742, Bryksova ul., k. ú. Černý 
Most, s účinností od 1. 1. 2021 

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 

 
1. zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, veškerá právní 

jednání související s ukončením nájemní smlouvy dle výroku I. 1. a uzavření nové 
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s paní XXXXXXXX XXXXX-XXXXXXXX                     
k bytu č. X o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., k. ú. Černý Most   

 
 2. zajistit, prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, veškerá právní 

jednání související s ukončením nájemní smlouvy dle výroku I. 2. a uzavření nové 
nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s paní XXXXXXXX XXXXXXXXXX k 
bytu č. X o velikosti 2 + 1 v č. p. 742, Bryksova ul., k. ú. Černý Most                                 

T: 31. 1. 2021 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 740/RMČ/2020 
 

k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu                       
o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě 

městské části Praha 14 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti 
1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě 

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 
 

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou 
společností Správa majetku Praha 14, a.s. a budoucím nájemcem na užívání bytu č. 12 o 
velikosti                    1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou  1 rok   

                                 
T: 31. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., KT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 741/RMČ/2020 
 

k návrhu na schválení dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 23. 11. 1999, a to 
dohodou ke dni 31. 12. 2020 a dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

  
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 
 

zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. provedení čl. I tohoto 
usnesení a uzavření dohody u ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor  

                                 
T: 31. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s. 





Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 742/RMČ/2020 
 

k vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení 
 

II.     u k l á d á 
         Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 
 

informovat na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 o vzdání                           
se funkce přísedící  

                                 
T: 15. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   OSO 





Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 743/RMČ/2020 
 

k informaci o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku 
živnostenského podnikání 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

informaci o výsledku provedené kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku 
živnostenského podnikání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Na vědomí:   ŽO, KT 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 744/RMČ/2020 
 

k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89 
odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
 

schválit poskytnutí mimořádné odměny v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 
zákona následujícím členům ZMČ Praha 14: 

 - MUDr. Janu Kaufmanovi ve výši 8.562  Kč 
 - Jaroslavovi Vernerovi ve výši 8.562  Kč 
 - MUDr. Kateřině Pavlíčkové ve výši 8.562  Kč 
 - Ing. Miroslavovi Froňkovi ve výši 8.562  Kč 
 

kdy důvodem poskytnutí mimořádné odměny je skutečnost, že výše jmenovaní plnili 
zvlášť významný úkol spočívající v zajištění časově náročné činnosti dle ust. § 43 odst. 
1 zákona, tedy v opatření listin o právním jednání městské části Praha 14 doložkami,                          
a to v období ode dne 1. 1. 2020 dosud 
   

II.     u k l á d á 
         Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
předložit poskytnutí mimořádných odměn ke schválení na nejbližší zasedání ZMČ               
Praha 14                                   

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   KT, OŘEŠ, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 745/RMČ/2020 
 

k návrhu na změny v organizační struktuře odborů Úřadu městské části Praha 14 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

organizační strukturu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví s platností od 1. 1. 2021 
 

II.     u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 
 

zajistit realizaci tohoto usnesení  
                                 

T: 1. 1. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Ing. Luděk Lisý 
Na vědomí:   KT - PO 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 746/RMČ/2020 
 

k návrhu zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2019 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 
 zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Na vědomí:   kronikářka – Mgr. Tereza Střelbová 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 747/RMČ/2020 
 

k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
 

schválit Akční plán rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 dle přílohy                    
č. 1 tohoto usnesení 
 

II.     u k l á d á 
         Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14 
 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 k rozhodnutí návrh Akčního plánu 
rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 – 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

                                 
T: 15. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   KS OSPK 

























Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 748/RMČ/2020 
 

k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
  
 informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 3. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Na vědomí:   nositelé úkolů 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 749/RMČ/2020 
 

k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 
___________________________________________________________________________ 
 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 
 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 - dle přílohy 
 
  schválený rozpočet                                               
         příjmy                                                                                   318.858,50  tis.  Kč                                                               
         výdaje                                                                                   518.702,20  tis.  Kč                                                                    
         financování                                                                              199.843,70  tis.  Kč 
 

rozpočet po 22. rozpočtovém opatření ke dni 20. 11. 2020 
 příjmy                                                            578.673,40  tis.  Kč 
 výdaje                                                                       904.478,90  tis.  Kč 
 financování                                                                               325.805,50  tis. Kč                  
 
 rozpočet po 23. rozpočtovém opatření ke dni 30. 11. 2020 
 příjmy                                                            578.732,30  tis.  Kč 
 výdaje                                                                       904.537,80  tis.  Kč 

financování                                                                               325.805,50  tis. Kč          
                                
II. u k l á d á 
 Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 
 

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 

T: 3/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Mgr. Radek Vondra                                                                           Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
 
 
 
 
 

Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   OŘEŠ           





















Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 750/RMČ/2020 
 

k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské 
části Praha 14 za 1. - 3.  čtvrtletí roku 2020 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 
         
  příjmy                                                                                 394.054,82 tis.  Kč 
          výdaje                                                                                 314.934,60 tis.  Kč 
          z toho: 
          kapitálové                                                                             43.609,44 tis.  Kč 
          běžné                                                                                  271.325,16  tis. Kč 
          financování                                                                           79.120,22 tis.  Kč 
 
 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3.  čtvrtletí 

roku 2020 s hospodářským výsledkem před zdaněním činí 12.116 tis. Kč      
 
II. u k l á d á 
 Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 
 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání 
výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. 
čtvrtletí roku 2020 

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14, a. s. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 751/RMČ/2020 
 

k návrhu na 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14                    
na rok 2020   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 

s  2. úpravou finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020    
dle přílohy č. 1 

   
II.     u k l á d á 
 Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14  

 
předložit 2. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 
2020 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14  
  

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   OŘEŠ, OI, SMP-14, a.s. 





Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 752/RMČ/2020 
 

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2021 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í  
 
 1.  s návrhem Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části 

Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 1 
 
 2.  s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2021 dle přílohy č. 2 
   
II.     u k l á d á 
 Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14  
 

předložit návrh Pravidel rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části 
Praha 14 na rok 2021 a návrh rozpočtového provizoria pro rok 2021 k projednání 
Zastupitelstvu městské části Praha 14  
  

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP-14, a.s. 















Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 753/RMČ/2020 
 
vyjádření městské části Praha 14 k záměru „stavba bytového domu na pozemcích parc. 

č. 2671 a 2672 k. ú. Hloubětín při ulici Kukelská“ 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s e  s e z n á m i l a 
 

s celkovým řešením záměru stavba bytového domu o třech nadzemních podlažích                                
se 14 malometrážními byty a 8 parkovacími stáními, na pozemcích parc. č. 2671 a 2672  
k. ú. Hloubětín při ulici Kukelská, podle dokumentace ke společnému územnímu                                  
a stavebnímu řízení, zpracované Tradesign s.r.o., datované srpen 2020, doplněné                           
o pohledy v listopadu 2020 

 
II. s o u h l a s í 
 

se záměrem „stavba bytového domu na pozemcích parc. č. 2671 a 2672  k. ú. Hloubětín 
při ulici Kukelská“ za podmínky, že během realizace stavby nedojde k omezení provozu 
v ulici Kukelská, která je jednosměrná a slouží k příjezdu a parkování místních obyvatel 
a bude navýšen počet parkovacích stání,  který bude odpovídat minimálně počtu 
bytových jednotek 

   
III.    u k l á d á 
 Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14  
 

sdělit odboru výstavby ÚMČ Praha 14 vyjádření MČ Praha 14 k dokumentaci                           
ke společnému řízení na stavbu bytového domu v ulici Kukelská  
  

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
Provede:       Mgr. Radek Vondra 
Na vědomí:   OV, KS ÚÚR 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 754/RMČ/2020 
 

k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území                                        
MČ Praha 14 na období 2021 - 2024 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
 

schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 14                      
na období 2021 - 2024 dle přílohy č. 1 

  
II.     u k l á d á 
 Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14  
 

předložit návrh aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
území MČ Praha 14 na období 2021 - 2024 (příloha č. 1) na zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 14   

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, KS OSPK 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 

 

AKTUALIZACE NA OBDOBÍ 2021–2024 

 
 
 
 
 

 
Cílem plánování sociálních služeb je 

vytvořit prostředí pro život 
sebevědomých, soběstačných a 
nezávislých lidí, kteří v případě 

sociálních potíží naleznou služby, jež 
jim umožní se zapojit do běžného 
života v komunitě, spokojeně žít 

ve svém bydlišti a mezi svými blízkými. 
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ÚVOD 

 

Vážení spoluobčané, 

jsem nesmírně potěšen, že vám předkládáme nový Střednědobý plán rozvoje a udržení sociálních 

služeb pro období 2021–2024. Dokument si klade za cíl pokračování v udržení a rozvoji sociálních a 

návazných služeb pro občany Prahy 14. Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním či sociálním 

znevýhodněním, kteří potřebují pomoc a podporu, aby mohli žít samostatnějším a nezávislejším 

způsobem života. Kromě samotných obyvatel jsou zúčastněnými stranami poskytovatelé sociálních 

služeb, neziskové organizace, osoby pečující o své blízké a v neposlední řadě i pracovníci Úřadu MČ 

Praha 14.  

V rámci přípravy tohoto plánu došlo k vyhodnocení předchozích dokumentů. To nám ukázalo, co se 

nám průběžně daří naplňovat a v čem je potřeba napnout síly. Víme, že v nadcházejícím období nás 

čeká mnoho práce zejména s ohledem na demografický vývoj, který jasně říká, že populace stárne. 

Musíme tak reagovat na tento fakt zaváděním sociálních služeb, které na území naší městské části 

chybí, jako jsou například odlehčovací služby typu denní stacionář pro seniory. Zaměřit se hodláme 

rovněž na potřeby neformálně pečujících osob, které jsou nedílnou součástí celého systému. Plán 

samozřejmě odráží i současnou epidemiologickou situaci a snaží se reagovat na její další vývoj. 

Do přípravy tohoto dokumentu se kromě zaměstnanců ÚMČ Praha 14 zapojilo cca 40 členů 

pracovních skupin, které fungují již řadu let v rámci činnosti Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

Rady MČ, a expertní pracovní skupiny složené z řad odborníků na sociální služby. Kvůli vládním 

epidemiologickým opatřením nebylo možné uskutečnit obvyklé kulaté stoly pro veřejnost, a tak 

připomínkování probíhalo elektronickou formou.  

Rád bych na tomto místě poděkoval všem lidem, kteří se na přípravě Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb podíleli. Zejména děkuji za zapojení zástupcům poskytovatelů sociálních služeb, 

kteří odvedli na přípravě velký kus práce. Nechci zapomenout ani na zaměstnance Úřadu MČ Praha 

14 za jejich nasazení a odpovědný přístup k procesu plánování. Děkuji také všem spoluobčanům, kteří 

se zapojili do přípravy a připomínkování plánu.  

Vedení MČ Praha 14 vnímá tento dokument jako závazek vůči občanům. Výstupy plánu se odráží i  

v dalších strategických dokumentech MČ. Plán budeme pravidelně vyhodnocovat a reagovat na 

aktuální potřeby stejně, jak činíme v tomto nelehkém období zasaženého pandemií nemoci Covid-19. 

 

 

Bc. Michal Prager, MBA 
uvolněný člen Rady MČ Praha 14  
 

                                                                               

 



 5 

 

A) OBECNÁ A ANALYTICKÁ ČÁST 

 

1. TÝM KPRSS  

 

Na tvorbě dokumentu se podíleli členové Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní 

plánování sociálních služeb, členové Expertní skupiny a pracovních skupin. 

 

Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb je nejvyšším řídícím 

orgánem Komunitního plánování sociálních služeb MČ Praha 14. Je složena ze zástupců uživatelů, 

poskytovatelů a zadavatelů sociálních a návazných služeb. 

 

Expertní pracovní skupina (řídící pracovní skupina) je pracovní skupina, která je sestavena ze zástupců 

jednotlivých pracovních skupin, funguje na principu rovného postavení všech členů a rozhoduje 

demokratickým způsobem na základě rovného přístupu k informacím. 

 

 

Pracovní skupiny v rámci místního partnerství se vytvářejí a mění dle potřeby,  

např. pro skupiny uživatelů sociálních služeb: 

 

 Senioři 

 Osoby se zdravotním postižením 

 Rodina, děti, mládež v nepříznivé sociální situaci 

 Cizinci a menšiny 

 Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 

 
 
Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb 

PhDr. Hana Urbanová             předseda Komise 

MUDr. Lubomír Kulíšek        člen Komise, PS Senioři 

Ivana Kadlečková   ředitelka Oblastního spolku ČČK Praha 9, PS Senioři 

Hana Muhrová              členka Komise, občan Prahy 14 

Mgr. Klára Pragerová   vedoucí sociální služby Pestrá o.p.s., PS OZP   

MUDr. Jan Kaufman  člen Komise, občan Prahy 14 

Ing. Břetislav Vodák  člen Komise, občan Prahy 14 

Aneta Hejrovská                člen Komise, PS Cizinci a menšiny 

Bc. Iva Lhotská   člen Komise 

Mgr. Marie Dvořáková            člen Komise, PS OZP 

Karel Chlouba                           člen Komise 

Mgr. Dana Havlínová   tajemník Komise 
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Expertní pracovní skupina 

PhDr. Hana Urbanová  člen Expertní pracovní skupiny 

Mgr. Klára Pragerová             člen Expertní pracovní skupiny 

Mgr. Jana Hamplová              člen Expertní pracovní skupiny 

Mgr. Lucie Pernicová            člen Expertní pracovní skupiny 

Mgr. Adéla Šimáková             člen Expertní pracovní skupiny 

Bc. Hana Sixtová                     člen Expertní pracovní skupiny 

 
Tajemnice pracovních skupin 

Mgr. Lenka Košťáková  PS Senioři 

Irena Holíková    PS Osoby se zdravotním postižením 

Bc. Romana Folprechtová PS Rodina, děti, mládež v nepříznivé sociální situaci  

Bc. Ljudmila Gasina             PS Cizinci a menšiny  

Mgr. Anita Maninová              PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

Organizace zapojené v PS Senioři 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9 

Neposeda, z.ú. 

Praha 14 kulturní 

Kristínka, z.s. 

Farní charita Praha 14 

Anděl Strážný, z.ú. 

 

Organizace zapojené v PS Osoby se zdravotním postižením 

Centrum Slunečnice, o.p.s. 

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. 

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. 

Tichý svět, o.p.s. 

Rehafit, o.p.s. 

Dětské centrum Paprsek 

Pestrá, o.p.s.  

Diakonie Církve bratrské - Středisko Černý Most 

Společnost DUHA, z.ú. 
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Organizace zapojené v PS Rodina, děti, mládež 

YMCA Praha - MC Klubíčko 

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. 

JAHODA, o.p.s. 

Pestrá, o.p.s. 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 

HoSt - Home-Start Česká republika, z.ú. 

Neposeda, z.ú. 

Praha 14 kulturní 

Arcidiecézní charita Praha, Poradna Magdala 

 

Organizace zapojené v PS Cizinci a menšiny 

Integrační centrum Praha, o.p.s. 

Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. 

Farní charita Praha 14 

JAHODA, o.p.s. 

SP Černý Most, s.r.o. 

Youth Included, z.s. 

 
 
Organizace zapojené v PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

Neposeda, z.ú. 

Praha 14 kulturní 

CSS Praha 

NADĚJE 

ADOS CSSP 

Maltézská pomoc, o.p.s. 

Azylový dům Šromova 

 
 
Zpracování 

Bc. Michal Prager, MBA  uvolněný člen rady MČ Praha 14  

Mgr. Dana Havlínová           ved. OSVZ ÚMČ Praha 14 

František Bradáč, DiS.         ved. Odd. soc. pomoci a prevence ÚMČ Praha 14 

Mgr. Lenka Košťáková          koordinátorka komunitního plánování ÚMČ Praha 14 
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2. VYMEZENÍ ÚZEMÍ 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 14 pro období 2021–2024  

je platný pro území Městské části Praha 14. 

 

3. METODIKA PRÁCE 

Při zpracování plánu bylo vycházeno z Metodik pro plánování sociálních služeb a Kritérií kvality pro 

plánování sociálních služeb doporučených MPSV ČR.  

 

4. ORGANIZACE PROCESU KPRSS 

Pro tvorbu komunitního plánu je nezbytné organizační zajištění procesu. To je rozpracováno v Řádu 

KPRSS.  

V tomto materiálu lze nalézt všechny potřebné informace o složkách týmu KPRSS a jejich úkolech a 

činnosti i postavení jednotlivých aktérů v rámci procesu tvorby KPRSS.  

 

5. ROZSAH ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V rámci aktualizovaného plánu bude řešena problematika sociálních služeb definovaných zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále služeb návazných, které 

s řešením nepříznivé sociální situace občanů souvisí. Jsou jimi: 

 

 Vzdělávací aktivity pro dospělé (50+ a rodiny s dětmi) a aktivizace pracovního potenciálu 

 Informační systém Prahy 14 

 Rozvoj občanské společnosti – podpora dobrovolnictví, podpora komunitního života a 

osvětová činnost napříč všemi cílovými skupinami 

 Vybrané aktivity dětí, mládeže, seniorů a občanů se ZP volnočasového typu mající přímý 

dopad na zlepšení situace občanů v nepříznivé sociální situaci 

 Podpora poradenství pro pečující osoby jako návazná služba 

 Podpora vzniku podpůrných skupin rodičů v krizi a pečujících osob 

 

6. ČASOVÝ ROZSAH  

Plán je zpracován na čtyřleté časové období let 2021 až 2024.  
 

7. REALIZACE A HODNOCENÍ PLÁNU  

Realizaci plánu zajišťují u jednotlivých aktivit uvedené zodpovědné subjekty, zejména OSVZ ÚMČ 

Praha 14. Sledováním naplňování plánu je městskou částí Praha 14 pověřena Komise pro sociální 

věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb.  
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SWOT ANALÝZY 

 

OBECNÉ FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Tab. 1: Obecné fungování systému sociálních služeb 
 
 
 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Podpora sociálních a návazných služeb 
v grantovém řízení MČ Praha 14 

 Spolupráce mezi poskytovateli, občany a MČ 
Praha 14 

 Existence sítě poskytovatelů sociálních a 
následných služeb v Praze 14 

 Kontinuální proces komunitního plánování 

 Aktivní členové pracovních skupin 

 Nedostatek personálních kapacit  
pro sociální služby 

 Nedostatek prostředků na poskytování 
sociálních služeb obecně 

 Bariérovost na území MČ Praha 14 
(jazyková, fyzická, architektonická, apod.)  

 
 

O – Příležitosti T – Hrozby 

 Rozvoj občanské vybavenosti 

 Spolupráce se zainteresovanými partnery 

 Rozšíření kapacit vybraných sociálních 
služeb 

 Navýšení finančních prostředků  
na víceleté dotace v sociálních a návazných 
službách 

 Nepružná síť sociálních služeb v kraji  
(je obtížné reagovat na změny potřeb 
obyvatel, vzhledem k procesu tvorby a 
aktualizace krajské sítě sociálních služeb) 

 Hrozba růstu sociálně vyloučených lokalit 

 Hrozba růstu sociálně slabých jedinců  
a rodin 

 Změna politické reprezentace a s tím 
spojena nestabilita fungování sociální oblasti 

 Nestabilita systému sociálních služeb 
obecně v souvislosti s novelou zákona  
o sociálních službách  

 Pandemická situace – nejistota vývoje 
po pandemické krizi z hlediska zdravotního, 
sociálního i ekonomického 
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SENIOŘI  

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Preference terénních služeb  
před pobytovými službami 

 Dostatečné množství míst  
pro setkávání a klubovou činnost (KD Kyje,  
KC Plechárna, KC Kardašovská, Volnočasové 
centrum H55, knihovna) 

 Pečovatelská služba s provozem  
o víkendech a svátcích 

 Dostupnost dopravy pro pohybově 
znevýhodněné seniory za přijatelné ceny 
(možnost výběru z dopravců) 

 Rozvoz kvalitních a cenově dostupných jídel; 
v plánu je přechod na intenzivnější  
osobní péči 

 Existence terénní poradenské péče  
pro seniory poskytované pracovníky ÚMČ a 
terénním programem 

 Dobrá vzájemná komunikace mezi MČ a sítí 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

 Dobrá dostupnost úřadu MČ (MČ je  
na trase metra, autobusu; možnost parkování 
aut pro invalidy)  

 Celková změna klimatu, kdy se senioři 
dostávají do popředí zájmu sociálních služeb 

 Tísňová péče je zajištěná v domácím 
prostředí v nepřetržitém provozu 
s dostatečnou kapacitou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nepřehlednost webu MČ (Senioři se  
na webu hůře orientují.)  

 Nerovnoměrnost občanské vybavenosti 
(např. ukončení provozu určitých lékařů, 
přestěhování úřadu práce; tento bod souvisí 
s předposledním bodem – nedostatek 
praktických lékařů a zubních lékařů) 

 Chybí týdenní stacionář pro seniory 

 Chybí služba typu denní stacionář nebo 
centrum denních služeb pro seniory, která by 
mohla sloužit jako místo denního setkávání a 
příležitost pro interakci 

 Nedostatečná kapacita domova pro seniory a 
dostupného bydlení s návaznými službami 
pro seniory s ohledem na demografický vývoj 

 Nedostatečná kapacita služeb pro lidi 
s Alzheimerovou chorobou a pečující osoby 

 Problém s bariérami (bytové domy – problém 
udělat nájezd pro vozíčkáře  
do domu, nájezdy do obchodů, špatný stav 
chodníků, neochota (strach) starému člověku 
nebo vozíčkáři pomoci) 

 Absence jednolůžkového pokoje v DSS  

 Nedostatek praktických a zubních lékařů 

 Existence dostupné pobytové sociální služby 
pro seniory – v havarijním stavu, nutná 
rekonstrukce 
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Tab. 2: Senioři 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O – Příležitosti T – Hrozby 

 Podpora soudržnosti seniorů, vzájemné 
interakce a výpomoci, dobrovolnictví 

 Podpora pečujících 

 Strategický přístup k přípravě na stárnutí 
obyvatelstva a docílení kvalitní nabídky 
sociálních služeb, které budou odrážet 
skutečné potřeby seniorů 

 Zajistit dostatečnou osvětu o nabídce 
dostupných služeb (v osvětě zapojit např. 
praktické lékaře, neziskové organizace, atd.), 
zajistit povědomí o možnosti využívání 
terénních služeb 

 Rozšíření nabídky sociálních služeb 
pro setrvání seniorů v přirozeném prostředí 
(přechod na intenzivnější osobní péči) 

 Možnost navázání spolupráce  
s poskytovateli tísňové péče 

 Rozšíření kapacity domova pro seniory a 
podpora výstavby dostupného bydlení  
pro seniory s návaznými službami 

 Podpora cílených služeb pro osoby s 
Alzheimerovou chorobou a pečující  
osoby  

 Udržet stávající klubové činnosti seniorů a 
aktivit typu vzdělávání, cvičení, výlety pro 
seniory 

 Podpora vzniku služby typu centrum denních 
služeb nebo denní stacionář pro seniory  
v docházkové vzdálenosti sídliště Černý Most 
 

 Nejistota ve financování sociálních služeb  

 Stárnutí obyvatelstva 

 Existence seniorů, kteří nejsou v kontaktu se 
sociálními službami a nemají rodiny 

 Zhoršující se finanční situace seniorů 

 Nepřipravenost systému sociálních služeb na 
zvyšující se počet seniorů vyžadujících 
podporu a péči 

 Pandemická situace – nejistota vývoje 
po pandemické krizi z hlediska zdravotního, 
sociálního i ekonomického 
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LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Existence odborníků na sociální služby         
na MČ Praha 14 

 Existence kvalitní nabídky sociálních služeb a 
rehabilitace zaměřené na OZP (Rehafit) 

 Přítomnost uživatelů v procesu plánování 

 Vstřícný a transparentní přístup MČ Praha 
14 k poskytovatelům soc. služeb, otevřená 
radnice 

 Dvouleté dotační řízení pro poskytovatele 
sociálních a návazných služeb 

 Podpora v grantovém řízení MČ (příspěvek 
na zajištění služby) 

 Zmapované bariéry ve veřejném prostoru 

 Velká nabídka bytů zvláštního určení 
(MHMP) 

 Nabídka volnočasových aktivit (SKV, 
komunitní centra) 

 Sídlo významných NNO s aktivitami  
pro OZP (CZEPA, Motýlek, Centrum 
Slunečnice – Kavárna Maňána, Pestrá – 
nácviková ergoterapeutická místnost) 

 Nízká dostupnost odlehčovacích služeb pro 
osoby pečující o OZP 

 Nedostatečná kapacita vybraných 
odborností (praktičtí lékaři, psychiatrie, CDZ) 
a dostupnost spádové nemocnice Na 
Bulovce 

 Nedostatek prostředků na poskytování 
potřebných sociálních služeb pro OZP 

 Nedostatek pracovních příležitostí  
pro OZP 

 Nedostatečná kapacita pobytových služeb 
typu chráněného bydlení v HMP 

 Bariéry ve veřejném prostoru (např. 
pobočka ÚP ČR Praha 14, vchody  
do domů na ČM, stav chodníků, kopcovitý 
terén, zdravotní středisko Kpt. Stránského, 
školy), nedostatečná ochrana chodců 

 Osoby s vícečetnými diagnózami (např. 
bezdomovci nebo osoby závislé na NL 
s duševním onemocněním) propadávají 
sítem pobytových sociálních služeb 
(kontraindikace k přijetí do sociální služby) 

 Snížená dostupnost bezbariérové dopravy 
(zrušení H1) 

 Velká koncentrace bytů zvláštního určení 
v jednom místě 

 Technický stav bytového domu  
Kpt. Stránského 995–996 

 Nedostatečná kapacita terénních služeb 
(osobní asistence, pečovatelská služba) 

 Nedostatek pracovníků v sociálních službách 

 Nedostatek bezbariérových sportovišť 
(bazén, hala, venkovní sporty) 

 Nedostatek sociálních zařízení pro OZP, 
které jsou v kritické finanční situaci 
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Tab. 3: Lidé se zdravotním znevýhodněním 

 

 

 

 

 

O – Příležitosti T – Hrozby 

 Plán na postupné odstraňování bariér –
zapojení MHMP, TSK, využití dotačních titulů 
(MMR, Mobility, MHMP) 

 Zachování a potřebné rozšíření sociálních 
služeb 

 Zlepšení dostupnosti služeb sociální 
rehabilitace a sociálně rehabilitačních dílen  

 Navýšení finančních zdrojů  
na potřebné sociální služby 

 Zlepšení informovanosti o sociálních 
službách (informovanost na webu MČ – lepší 
přehlednost)  

 Rozvoj mezioborové spolupráce – např. 
sociálních služeb, zdravotních služeb a 
školských zařízení 

 Rozvoj pečovatelské služby s větším 
zaměřením na osobní péči o klienty 

 Využití potenciálu komunitních center 

 Rekonstrukce bytového domu  

 Kpt. Stránského – využití nebytových prostor 
pro zdravotní či sociální služby 

 Nová výstavba na ČM – nabídka nebytových 
prostor pro rozšíření služeb (odlehčovací, 
terénní) 

 Komunitní spolupráce (využití moderních 
technologií, dobrovolnictví) 

 Výstavba točny autobusů v ul. Bryksova – 
posílení bezbariérových spojů 

 Výstavba domu u metra ČM – prostory pro 
úřad práce 

 Rekonstrukce a přístavba ÚMČ – zlepšení 
bezbariérovosti 

 Přidělování bytů HMP pomáhajícím profesím 

 Rozšíření bezbariérových sportovišť (biotop, 
Olympijský park) 

 Podpora pečujících 
 

 Nedostatečné zdroje na pokrytí provozu 
nových služeb komunitního typu a 
nedostatek personálu k jejich zajištění 

 Finanční nejistota a nedostatek personálu u 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

 Nízká flexibilita kraje na potřeby  
MČ Praha 14  

 Transformace psychiatrické péče, 
deinstitucionalizace pobytových sociálních 
služeb – nepřipravenost systému terénních 
a ambulantních služeb (CDZ) 

 Přírůstek BZU s novou výstavbou HMP – 
nedostatek sociálních služeb 

 Snížení kvality sociálních služeb v důsledku 
nedostatku pracovníků v přímé práci nebo 
časté obměny členů pracovních týmů   

 Nejasné následky pandemické situace 
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RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ 

Tab. 4: Rodina, děti a mládež 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Existence kvalitních poskytovatelů sociálních 
a návazných služeb 

 Dostatečná nabídka služeb pro rodiny s dětmi 

 Dobrá komunikace mezi poskytovateli 
sociálních a návazných služeb 

 Existence dvouletého dotačního řízení 

 Existence terénní práce s mládeží 

 Rozvoj komunitních a volnočasových center 

 Dobrá vzájemná komunikace mezi MČ a sítí 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

 Podpora mezigenerační a občanské 
spolupráce 

 Využití stávajících sportovišť škol a 
tělovýchovných jednot 

 Rozdílné vybavení veřejných prostor dle 
lokalit městské části 

 Nezlepšující se situace rodin s dětmi, které 
využívají pobytové sociální služby 

 Jazyková bariéra u cizojazyčných rodin 

 Bariéry ve veřejném sektoru zejména  
pro OZP děti a děti OZP rodičů i další skupiny 
osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace (například MŠ, ZŠ, služby atd.) 

 Nedostatečné finanční prostředky  
na služby 

O – Příležitosti T – Hrozby 

 Rozvoj spolupráce se školami 

 Využití praxe studentů v rámci podpory 
sociálních a návazných služeb 

 Podpora dobrovolnictví (např. formou 
medializace) 

 Přeshraniční spolupráce 

 Využití spolupráce zahraničních studentů 

 Rozšíření zelených ploch pro relaxaci a 
uvolnění 

 Prohloubení spolupráce OSPOD a sociálních 
služeb pracujících s dětmi a mládeží 

 Nárůst počtu rodin s nízkým sociálním 
statusem 

 Přítomnost drogové scény 

 Úbytek vhodných míst pro děti a mládež  

 Xenofobní tendence 

 Hrozba náhlé změny priorit v důsledku 
politických změn 

 Finanční nejistota poskytovatelů sociálních a 
návazných služeb 

 Možnost budoucího nedostatku 
infrastruktury v návaznosti na novou 
výstavbu 

 Sociální izolace a nemožnost participace na 
běžném samostatném fungování rodin s OZP 
členem – nedostupnost běžně užívaných 
služeb 

 Značné rozdíly v sociálním statusu rodin 
v různých lokalitách městské části 

 Vyšší počet sociálně vyloučených rodin 
v celopražském měřítku 

 Výskyt trestné činnosti u dětí a mládeže  

 Snižování věku dětských pachatelů trestné 
činnosti 
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CIZINCI A MENŠINY 

Tab. 5: Cizinci a menšiny 

 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Spolupráce mezi poskytovateli, občany a obcí 

 Kvalitně zmapována potřebnost cílové 
skupiny 

 Existence terénní práce s romskou menšinou 
a cizinci se zapojením členů cílových skupin 

 Dostupnost odborného sociálního 
poradenství v rodném jazyce 

 Široká síť partnerů pracující s cílovou 
skupinou 

 Kvalitní nabídka volnočasových aktivit v KC  

 Fungující spolupráce s ICP, o.p.s.  
na území MČ 

 MČ realizuje kulturní akce zaměřené  
na setkávání různých skupin občanů 

 Rozvinutá komunitní práce  

 Jiné přístupy k informovanosti – např. 
Facebook pro rusky a anglicky mluvící 
spoluobčany 

 Špatná informovanost o akcích  
pro interkulturní setkávání 

 Nedostatečná osvěta směrem k majoritě 

 Xenofobní nálady a postoje ve společnosti 

 Nedostatečná informovanost cizinců  
o dostupných službách (poradenství,  
kurzy ČJ …) 

 Nedostatečně reprezentativní zastoupení 
cizinců a menšin v procesu SPRSS  
na MČ Praha 14 

 Nedostatečná informovanost cizinců  
o jejich právech a povinnostech 

 Omezení přístupu k cílové skupině  
ze strany provozovatelů ubytovacích zařízení 

 

O – Příležitosti T – Hrozby 

 Podpora rodin cizinců od předškolního věku 

 Podpora výuky českého jazyka v předškolním 
období 

 Podpora komunitních aktivit migrantů 

 Rozvoj sociální ekonomiky  

 Podpora využívání interkulturních pracovníků 
v agendách ÚMČ 

 Rozšíření přístupů k informovanosti v dalších 
jazykových mutacích – např. Facebook 

 Tvorba komunikační strategie 

 

 Nepochopení rozdílnosti kultur 

 Nejistota dotačních příležitostí pro MČ 

 Anonymita velkoměsta 

 Nepodchycení nových lokalit 

 Zaběhnutý institut zprostředkovatele 
podávajícího záměrně zkreslené informace 
cizincům 

 Dostupnost škol z hlediska kapacit 

 Chybí pracovní integrace – ÚP, agentury, 
cesta rekvalifikace z hlediska státu 
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OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Tab. 6: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
 
 
 
 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 Otevřená radnice 

 Různé aktivity pro osoby soc. vyloučené 
(sbírky apod.) 

 Zmapovaný terén 

 Nastavený systém soc. bydlení 

 Stávající služby: 
- Mobilní sociální služba (NADĚJE) 
- Terénní služba (NEPOSEDA, 

PROGRESSIVE, DROP-IN) 
- Dluhové poradenství 
- Právní poradenství 

 Nedostatečná zdravotní péče – je zde vysoký 
počet OZP, hodně osob  
na dávkách HN, sociálně slabších – např. 
romská komunita 

 Nedostatečná kapacita na ÚP HN 

 Diverzita vlastnictví bytů – velké množství 
veřejných bytů v porovnání s jinými MČ 

 Nedostatek soc. bytů na MČ Praha 14 

 Soc. vyloučené lokality 

 Nedostatek info ze strany CSS Praha 

 Chybí NDC pro OBP 
 
 

O – Příležitosti T – Hrozby 

 Nábytková a materiální pomoc (banka – 
vznik) 

 Prostor komunikovat – potřeby cílových 
skupin politikům (dobré PR) 

 Dotace z MHMP 
 

 Nedostatek dotačních prostředků z MHMP 
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B) STRATEGICKÁ ČÁST KPRSS 

 

1. OD VIZE K FORMULOVÁNÍ STRATEGIE 

KPRSS představuje dohodu o tom, čeho hodlá Městská část Praha 14 v oblasti sociálních služeb (a 

návazných služeb) dosáhnout, na jaké problémy se zaměřit, jaké nástroje zvolit k jejich řešení. 

Obecným záměrem strategické části je stanovení základní VIZE jako primární ideje vedoucí ke 

stanovení cílů. Prioritní oblasti jsou rozpracovány v jednotlivá opatření, jež jsou naplňována 

konkrétními aktivitami, zároveň je stanovena role městské části a dalších aktérů, garanta opatření a 

zdrojů financování. 

KPRSS vychází především z analytických poznatků shrnutých ve SWOT analýze, na jejichž základě jsou 

definovány specifické cíle. Prostřednictvím této analýzy byly utříděny poznatky získané z průzkumů 

zaměřených zejména na poskytovatele a uživatele sociálních služeb pro klíčové skupiny občanů: 1. 

senioři, 2. osoby se zdravotním znevýhodněním, 3. rodina, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci 

4. cizinci a menšiny 5. osoby ohrožené sociálním vyloučením. Analýza pomohla identifikovat silné a 

slabé stránky, příležitosti i ohrožení v systému sociálních služeb na území Městské části Prahy 14.  

Cílem KPRSS je rozvíjet silné stránky, využít příležitosti a eliminovat vliv stránek slabých a 

minimalizovat hrozby. Výrazným základním limitujícím faktorem jsou zdroje – finanční, materiální, 

lidské apod. Je třeba určit potřeby, které budou postupně řešeny. Sekundárním limitujícím faktorem 

jsou externí vlivy, které ovlivňují jejich naplnění a měřitelnost cílů. 

Původní plán byl zpracován jako střednědobý na období let 2017–2020, v roce 2018 byla vytvořena 

Analýza lokálně významných sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 k aktualizaci dotazníkového 

šetření realizovaného v roce 2016. V tomto roce byla provedena aktualizace plánu na roky 2021–

2024.  

 

2. STANOVENÍ OBECNÉ VIZE  

Na území MČ Praha 14 vytvoříme prostředí pro život sebevědomých, soběstačných a nezávislých lidí, 

kteří v případě sociálních potíží naleznou sociální a návazné služby, jež jim umožní (co nejvíce) se 

zapojit do běžného života v komunitě, spokojeně žít ve svém bydlišti a mezi svými blízkými. 

 

3. ROZPRACOVÁNÍ 

Základním předpokladem je, že v roce 2024 bude na území městské části fungovat systém sociálních 

služeb adekvátně reagující na uspokojování oprávněných potřeb svých obyvatel. Tyto služby budou 

moderní, kvalitní, dostupné, efektivní a ekonomicky udržitelné. Pro udržení tohoto systému budou 

pravidelně zjišťovány potřeby občanů a bude běžná přímá spoluúčast občanů v plánovacím procesu, 

včetně fáze rozhodování. Lidé mají dostatečné a přehledné informace o sociálních službách, které 

získají na úřadech i u poskytovatelů sociálních služeb. Organizace působící v sociální oblasti jsou 
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podporovány prostřednictvím transparentního a objektivizovaného systému financování, který 

navazuje na systém vícezdrojového financování zejména ze strany státu a kraje. 

Lidé se zdravotním handicapem a senioři žijí v přátelském prostředí, kde jsou odstraňovány bariéry ve 

fyzickém prostředí města, ve veřejných prostorech i ve svých domovech. Jsou zajištěny dostupné 

služby osobám formou, která v co nejvyšší míře odpovídá životu jejich vrstevníků v přirozeném 

prostředí běžné společnosti. Služby jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit co největší 

soběstačnost. 

Prostředí na dotčeném území je také domovem občanů z minoritních skupin obyvatel. Tito občané 

mají specifické potřeby. V tomto ohledu dochází k postupné konsolidaci a omezování sociálního 

vyloučení těchto občanů, včetně zamezení možného vytváření lokalit s koncentrací sociálně 

vyloučených občanů. Využívají se k tomu zejména ty metody sociální práce, které účinně pracují se 

sociálně vyloučenými občany (nebo tímto ohroženými), tj. pomáhají jim k plnému přístupu 

k sociálním službám a k jejich začleňování.  

Pro mladé (děti, mládež i rodiny v nepříznivé sociální situaci) jsou k dispozici služby, jež pomáhají 

zejména zdravému vývoji dětí a mladistvých. Je zajištěna především terénní práce v bezprostředním 

kontaktu s ohroženými skupinami, poradenská činnost a jsou zajištěny možnosti pro řešení krizových 

situací, v nichž se někteří občané mohou ocitnout. Rodiny se nacházejí v přívětivém prostředí, které 

dokáže skloubit rodinný a pracovní život, včetně růstu možností uplatnění na trhu práce. 

Další poměrně širokou kategorií, která spadá do oblasti zájmu sociální práce, a tudíž je i předmětem 

komunitního plánování sociálních služeb, je kategorie osob ohrožených sociálním vyloučením. 

V rámci této priority je maximální snaha o odstranění hrozeb sociálního vyloučení pro dospělé osoby, 

pro rodiny, děti a mládež.  

 

4. PŘEDPOKLADY VÝVOJE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

Strategický plán hl. m. Prahy  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2019–2021  

Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 pro volební období 2018–2022 

 
Systém sociálních služeb prodělal zásadní změnu přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, který zavedl řadu změn. Tento zákon klade důraz na 

individuální potřeby uživatelů sociálních služeb a poskytuje mu prostor pro nakupování těch služeb, 

které potřebuje. Ačkoliv městská část nemá povinnost sestavovat střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb, účasti při formulování takového plánu na úrovni kraje se vyhnout nemůže. Trendy 

v oblasti sociálních služeb však obce vedou k vytváření plánů rozvoje sociálních služeb.  
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Hnací silou tohoto trendu jsou: 

 Racionalizace a efektivita sociálních služeb 

 Posílení postavení uživatele sociálních služeb 

 Důraz na integraci a aktivizaci občanů s handicapem a seniorů do společnosti (cílem tedy je, 

aby i tito občané žili „obyčejným“ životem ve svém domově, měli přístup na trh práce, mohli 

vykonávat co nejvíce dalších aktivit) 

 

Aktuálně je připravována velká novela zákona o sociálních službách, která přinese v případě schválení 

mnoho změn. S touto novelou je spojena velká míra nejistoty pro systém sociálních služeb, neboť 

zahrnuje změny v druzích sociálních služeb (slučování, vytváření nových druhů, redefinice popisů 

činnosti sociálních služeb). 

V uplynulých letech se také zásadně změnila zákonná úprava související s financováním sociálních 

služeb, které jsou nyní financovány formou tzv. vyrovnávací platby na poskytování služeb obecného 

hospodářského zájmu na základě pověření od kraje nebo od MPSV. HMP vydává pověření pouze 

službám uvedeným v síti sociálních služeb, kterou každoročně aktualizuje.  

Změny kapacit nebo zařazení nových služeb do této sítě podléhají posuzování a je k nim nutné 

vyjádření MČ. Vzhledem k zásadnímu dopadu (ne)zařazení služeb do krajské sítě nebo (ne)navýšení 

kapacity služeb již zařazených se městské části stávají důležitými aktéry podílejícími se na správě sítě 

sociálních služeb. 

Při plánování rozvoje sociálních služeb je vytvořen soulad s regionálními či celostátními strategickými 

dokumenty, na úrovni hl. m. Prahy jde zejména o Strategický plán hl. m. Prahy a Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období 2019–2021.  

V sociální oblasti lze identifikovat priority: 

 Podpora účinného systému sociálních služeb a sociální práce, péče s ohledem na 

demografické a socioekonomické trendy (princip nezastupitelnosti a jedinečnosti sociálních 

služeb a princip připravenosti) 

 Preferování alternativních způsobů sociální péče (princip práva na důstojný život) 

 Integrování lidí se ZP mezi zdravou populaci (princip práva na důstojný život) 

 
Plán dále zdůrazňuje: 
 

 Potřebu zapojovat veřejnost do řešení problémů rozvoje města 

 Potřebu koordinovat a propojovat strategické dokumenty z různých oblastí na území hl. m. 

Prahy 

 
Programové prohlášení Rady MČ Praha 14 pro volební období 2018–2022 vychází z volebních 

programů a snaží se odpovídat na potřeby obyvatel Prahy 14. V oblasti sociálních a zdravotních 

služeb budou rozvíjeny sociální a návazné služby a bude pokračováno v jejich systematické podpoře 

v návaznosti na SPRSS. Dále bude vytvářeno prostředí a podmínky pro integraci cizinců a bude 
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podporována domácí péče pro potřebné občany, zlepšování dostupnosti zdravotní péče pro občany 

MČ Praha 14.  

 

5. SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OBČANY PRAHY 14 

 

PRO VYTVOŘENÍ KVALITNÍHO PLÁNU BYLY POUŽITY TYTO ANALYTICKÉ PODKLADY: 

1. Analýza poskytovatelů sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 (2016, OSVZ ÚMČ Praha 14)  

2. Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14, 2019  

3. Analýza lokálně významných sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2018 (2018, OSVZ 

ÚMČ Praha 14) 

4. Analýza potřebnosti v oblasti sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2020. Cílová 

skupina senioři a osoby se zdravotním postižením (září 2020, OSVZ ÚMČ Praha 14) 

5. Demografická studie MČ Praha 14, 2019 

6. Syntetická analýza – SWOT (2019, tým KPRSS) 

7. Závěrečná zpráva z připomínkování části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Praze 

14 (2020, MČ Praha 14) 

8. Ankety mezi občany MČ Praha 14 dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb – senioři, osoby 

se zdravotním znevýhodněním a rodina, děti, mládež (2016, OSVZ ÚMČ Praha 14) 

9. Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 

10. Analýza kvality života MČ Praha 14 – konkrétně podkapitola 4.4. 

11. Analýza segregace a možností rozvoje území městské části Praha 14 – kapitola 4 a závěr 

12. Analýza potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 14 – výzkumná zpráva   

13. Analýza lokálně významných sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2018  

14. Zpráva o plnění SPRSS v roce 2019 

 

PŘI AKTUALIZACI PLÁNU BYLY ZPRACOVÁNY TYTO ANALYTICKÉ DOKUMENTY: 

Analýza lokálně významných sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2018 (2018, OSVZ 

ÚMČ Praha 14) 

Ankety mezi občany MČ Praha 14 dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb – senioři, osoby se 

zdravotním znevýhodněním a rodina, děti, mládež (2016, OSVZ ÚMČ Praha 14) 

Analýza potřebnosti v oblasti sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2020. Cílová skupina 

senioři a osoby se zdravotním postižením (září 2020, OSVZ ÚMČ Praha 14) 

SWOT ANALÝZA (2019, tým KPRSS) 

Vyhodnocení plnění KPRSS za rok 2019 (2020, OSVZ ÚMČ Praha 14) 

 

POUŽITY BYLY DALŠÍ PODKLADY:  

1. KPSS Praha 14 na období 2017–2020 

2. KPSS Praha 14 na období 2014–2016 

3. KPSS Praha 14 na období 2009–2014 

4. KPSS Praha 14 aktualizace na období 2012–2014 
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5. Analýza lokálně významných sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2018 (2018, 

OSVZ ÚMČ Praha 14) 

6. Dotační žádosti 2009–2020, zdroj OSVZ 

7. Vyúčtování dotací a příspěvků na zajištění služby roky 2017, 2018, 2019, zdroj OSVZ 

8. Příspěvek na zajištění služby 2020, zdroj OSVZ 

9. Závěrečné zprávy 2012–15 – jednoleté dotace 

10. Závěrečné zprávy 2012–15 – dvouleté dotace 

11. Demografická studie ve správním obvodu Praha 14 na roky 2008–2030 (Burcin, Čermák, 

Kučera, 2007)  

12. Zápisy z Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb, 

Expertní pracovní skupiny a PS 

13. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 14, aktualizace na 

období 2017–2020 

14. Plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019–2021 (2018, MHMP) 

15. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy na období  

2016–2018 (2015, MHMP) 

16. Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 (2014, MČ Praha 

14) 

17. Analýza potřebnosti a udržitelnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

v komunitním centru Motýlek (2016, Sdružení na pomoc dětem s handicapy) 

18. Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (2010, VÚPS) 

19. Zmapování nejzávažnějších problémů ve financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v 

ústavech sociálních služeb (2009, VÚPS) 

20. Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče uživatelům pobytových sociálních 

služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních 

(2009, VÚPS) 

21. Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004–2008, sociálně-

ekonomické souvislosti na začátku 21. století (2010, VÚPS) 

22. Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty (2010, VÚPS) 

23. Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky 

rodinných účtů v letech 2006–2009 (2010, VÚPS) 

24. Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze (2009, VÚPS) 

25. Závěrečná zpráva o monitoringu užívání návykových látek na území Městské části Praha 14 za 

rok 2012 (2012, Eset-Help) 

26. Černý Most: „Analýza trendů vývoje sociálního klimatu se zaměřením na životní styl dětí a 

mládeže.“ (2002, MCSSP) 

27. Projekty „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14“ a „Integrace cizinců na MČ Praha 

14“ (2009–2016, MČ Praha 14 a MVČR) 

28. Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice (2010, 

VÚPS) 

29. Vybrané aspekty života cizinců v České republice (2010, VÚPS) 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO POTŘEBY OBČANŮ PRAHY 14 

Sociální služby OZP a senioři Rodina, děti, mládež Cizinci a menšiny 

1. Rozvojové aktivity 
a „služby typu“1 

 Služby typu 
odlehčovací služby 

 Služba typu denní 
stacionář  

 

 Azylové domy  Terénní práce  
s cizinci 

2. Podpora základní 
sítě služeb v rámci 
opatření a aktivit 
dané prioritní oblasti 

 Osobní asistence 

 Centra denních služeb 
(CDS) 

 Pečovatelská služba 

 Terénní programy 

 NZDM 

 Terénní programy 

 Sociálně 
aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

 Domy na půli cesty 

 Terénní programy 

 Odborné sociální 
poradenství 

 NZDM 

3. Služby 
celoměstského 
charakteru 

 Chráněné bydlení pro 
OZP 

 Sociálně zdravotní 
služby 

 Služby rané péče 

 Denní a týdenní 
stacionáře 

 Domovy pro osoby se 
ZP 

 Odlehčovací služby 

 Průvodcovská, 
předčitatelská a 
tlumočnická služba 

 Domov pro seniory  

 Odborné sociální 
poradenství 

 Kontaktní centra 

 Telefonická krizová 
intervence 

 Nízkoprahová 
denní centra 

 Noclehárny 

 Služby následné 
péče  

 Terapeutické 
komunity 

 Krizová pomoc  

 Odborné sociální 
poradenství 

 Kontaktní centra 

 Telefonická krizová 
intervence 

 Intervenční centra 

 Azylové domy 

 Nízkoprahová 
denní centra 

Tab. 7: Sociální služby pro potřeby občanů Prahy 14 

 

Výše uvedená tabulka třídí služby do třech základních skupin z hlediska jejich dostupnosti a 
poptávky:  

 

1. Rozvojové služby – služby zařazené v této skupině na Praze 14 nejsou dostatečně dostupné a 
jejich přítomnost je považována za důležitou, neboť efektivním způsobem vedou k posílení 
samostatnosti a nezávislosti klientů a příp. omezují rizika jejich sociálního vyloučení a ohrožení 
negativními jevy. Podporováno u těchto služeb bude významné rozšíření kapacit služby (o více 
než 50 % současného stavu) či zřízení nového subjektu provozujícího požadované služby.  

                                                             
1 služba „typu“ – Tímto termínem plán reaguje na potřeby poskytování určitých činností v rámci 

sociálních služeb, které však mohou být zajištěny různými způsoby.  
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2. Základní síť služeb – skupina těchto služeb je v Praze 14 zastoupena a některé z nich nemají 

dostatečnou kapacitu. Tyto služby (lokálně vázané) pomáhají klientům zajistit jejich základní 
potřeby. Podpora bude zaměřena na udržení stávajícího rozsahu služeb směřováním podpory, 
nepředpokládá se rozvoj nových zařízení (přípustné je rozšíření kapacity služby ne o více než 
50%). 
 

3. Služby celoměstského charakteru – tyto služby mají celoměstský (krajský) rozsah a ze své povahy 
nejsou vázány na lokalitu, kde uživatel bydlí, provoz takové služby na úrovni Prahy 14 by byl 
neefektivní a nehospodárný. Plánování rozvoje takových služeb je nutné provádět na regionální 
úrovni. Do této kategorie spadají i dlouhodobá pobytová zařízení (Domovy pro občany se ZP a 
Domovy se zvláštním režimem). Podpora služeb celoměstského charakteru je možná jen okrajově 
příspěvky menšího rozsahu v případě potřeb jednotlivých klientů (občanů Prahy 14). 

 
 
Aktuální síť sociálních služeb, které obdržely podporu z městské části Praha 14 formou dotace v rámci 

víceletého financování nebo jednoletého příspěvku na zajištění služby. Tato síť poskytovatelů je 

vyjádřením politiky MČ v oblasti sociálních služeb. Finanční prostředky jsou určeny pro podporu 

občanů MČ.  

 

CELKOVÝ PŘEHLED PODPOROVANÝCH SLUŽEB V DOTAČNÍM ŘÍZENÍ MČ PRAHA 14 

Organizace 
Druh 
služby 

Název služby 
Jednotka 
kapacity 

Kapacita v 
působnosti 

Pozn. 

Acorus, z.ú. OSP Acorus – poradna pro osoby 
ohrožení domácím násilím 

ÚV 1,85  

Centrum pro 
rodinu PSS a 
klinické 
adiktologie, z.ú. 

OSP Centrum pro rodinu  
integrace rodiny, AL 

  Není 
v základní 
síti soc. 
služeb HMP 

Cesta domů, z.ú. OSP Poradna Cesty domů ÚV 5  

Organizace pro 
pomoc 
uprchlíkům, z.s. 

OSP Organizace pro pomoc 
uprchlíkům 

  Není 
v základní 
síti soc. 
služeb HMP 

Svaz tělesně 
postižených v ČR, 
z.s. 

OSP Sociální poradenství STP 
Karlín 

ÚV 0,7  

Asistence, o.p.s. OA Osobní asistence H 35 000  

Fosa, o.p.s. OA Osobní asistence H 12 000  

Hewer, o.p.s. OA Osobní asistence pro Prahu H 145 000  
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Hornomlýnská, 
o.p.s. 

OA Centrum Filipovka -Osobní 
asistence  

H 12 000  

Diakonie Církve 
bratrské 

OA Osobní asistence Černý 
Most 

H 1 500 Sídlí na MČ 
Praha 14 

Oblastní spolek 
Českého 
červeného kříže 
Praha 9 

PEČ Pečovatelská služba ÚV 17,8 Sídlí na MČ 
Praha 14 

Cesta domů ODLEH Odlehčovací služby Cesty 
domů 

ÚV 6,7  

Tři, z.ú. ODLEH Odlehčovací služba 
pobytová 

L 10  

Diakonie Církve 
bratrské 

CDS Centrum denních služeb 
Černý Most 

ÚV 3,17 Sídlí na MČ 
Praha 14 

Sdružení na 
pomoc dětem 
s handicapy, z.ú. 

CDS Centrum denních služeb 
v Komunitním centru 
Motýlek 

ÚV 4,5 Sídlí na MČ 
Praha 14 

Diakonie ČCE-
středisko Praha 

DS Stacionář Ratolest ÚV 9,35  

Oblastní spolek 
Českého 
červeného kříže 
Praha 9 

DS Dům sociálních služeb L 38 Sídlí na MČ 
Praha 14 

Středisko 
křesťanské 
pomoci Horní 
Počernice 

Azyl. 
domy 

Středisko křesťanské 
pomoci Horní Počernice – 
Azylový dům 

L 84  

Organizace pro 
pomoc 
uprchlíkům 

Domy na 
půl cesty 

Podporované bydlení pro 
mladé uprchlíky  

  Není 
v základní 
síti soc. 
služeb HMP 

Jahoda, o.p.s. NZDM Nízkoprahový klub Džagoda ÚV 3 Sídlí na MČ 

Praha 14 

Jahoda, o.p.s. NZDM Nízkoprahový klub Jahoda ÚV 3 Sídlí na MČ 
Praha 14 

Neposeda, z.ú. NZDM Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Autobus 

ÚV 3,9 Sídlí na MČ 
Praha 14 

Sdružení na 
pomoc dětem 
s handicapy, z.ú. 

NZDM Nízkoprahový klub Pacific ÚV 4,05 Sídlí na MČ 

Praha 14 
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Sdružení na 
pomoc dětem 
s handicapy, z.ú. 

SAS pro 
rodiny 
s dětmi 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

ÚV 4,08 Sídlí na MČ 

Praha 14 

STŘEP- České 
centrum pro 
sanaci rodiny, 
z.ú. 

SAS pro 
rodiny s 
dětmi 

Středisko Praha ÚV 6  

ČUN SAS pro 
seniory a 
OZP 

SAS pro osoby se sluchovým 
postižením 

ÚV 2,88  

Okamžik, z.ú. SAS pro 
seniory a 
OZP 

Centrum aktivního života   Není 
v základní 
síti soc. 
služeb HMP 

Dílny tvořivosti, 
o.p.s. 

Soc. ter. 
dílny 

Sociálně terapeutická dílna 
Dílen tvořivosti 

ÚV 2,95  

Jahoda, o.p.s. Terénní 
program 

Terénní program UV 3,3 Sídlí na MČ 

Praha 14 

Neposeda, z.ú. Terénní 
program 

Komunitní terénní program ÚV 4,8 Sídlí na MČ 

Praha 14 

Fosa, o.p.s. Soc. reh. Podpora samostatnosti  ÚV 7,32  

Fosa, o.p.s. Soc. reh. Podporované zaměstnávání ÚV 13,13  

Pestrá, o.p.s. Soc. reh. Pestrá, o.p.s. ÚV 1,25 Sídlí na MČ 
Praha 14 

Unie Roska v ČR 
reg. org. Roska 
Praha, z.p.s. 

Soc. reh. Sociální rehabilitace ÚV 3,96  

Tab. 8 Přehled podporovaných služeb v dotačním řízení MČ Praha 14 a jejich kapacity v základní síti 

služeb MHMP pro rok 2020 (Analýza potřebnosti v oblasti sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 

v roce 2020) 

Zdroj: Hlavní město Praha, Základní síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního 

města Prahy (aktualizace pro rok 2020)   

 
Dále jsou podrobně uvedena zjištění u jednotlivých zařízení sociálních služeb, a to ve třech základních 

oblastech: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence (dle zákona o 

sociálních službách). Podpůrným zdrojem byly žádosti podané v rámci dotačních programů Prahy 14, 

včetně žadatelů, kteří neuspěli. Dále byly podkladem informace zjištěné v rámci aktualizace KPRSS. 
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

§ 37 Sociální poradenství  

Tato sociální služba je na MČ Praha 14 dostatečně zastoupena pro všechny CS. Je potřeba ji 

podporovat nadále, zdůraznit potřebu terénního sociálního poradenství a poradenství specificky 

zaměřeného na potřebné cílové skupiny. Odborné sociální poradenství poskytují ve zvýšené míře 

zaměstnanci OSVZ ÚMČ Praha 14. Stávající síť služeb OSP se jeví jako dostatečná, zaměřená na různé 

specifické životní situace.  

§ 39 Osobní asistence 

Služby osobní asistence jsou podporovány MČ Praha 14 dostatečně, jsou nabízeny hned několika 

organizacemi. Služba osobní asistence umožňuje zajištění základních potřeb uživatelů, jejich setrvání 

v domácím prostředí a fungování v běžném životě. Díky doprovodům osobních asistentů pak klienti 

mohou využívat další služby ambulantního charakteru na území MČ i celé Prahy (např. chráněné 

dílny, CDS). Služba patří podle SPRSS do základní sítě služeb. MČ Praha 14 podporuje podle starého 

KPRSS také konkrétní uživatele služeb formou dotace a podle nového plánu KPRSS formou daru. 

Z výsledků dotazníkových šetření a z řízených rozhovorů mezi uživateli vyplývá, že tato služba je jedna 

z nejvíce využívaných a některými uživateli je postrádána. Problémem zůstává nedostupnost osobní 

asistence v nočních hodinách (od 21:00) a také možnost využití služby na kratší časový úsek. Možným 

řešením je například zajištění pohotovosti ve spolupráci s více poskytovateli služby.  

§ 40 Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je ve značné míře podporována přímo MČ, mimo dotační programy. Služby jsou 

nabízeny i organizacemi se sídlem mimo MČ. Jedná se o základní službu poskytovanou seniorům a 

osobám se ZP. Pečovatelská služba stejně jako osobní asistence umožňuje zajištění základních potřeb 

uživatelů a jejich setrvání v domácím prostředí. Služba je na základě jednání s uživateli hodnocena 

jako velmi potřebná, její provozování je třeba zajistit nejméně v současném rozsahu. Do budoucna by 

bylo dobré navýšení kapacity. Jde o službu s výrazně lokálním charakterem. K rozvoji sociálních služeb 

byla mezi uživateli definována potřeba zvýšit informovanost o existenci služby a o možnostech 

využívání této služby. 

 

§ 41 Tísňová péče 

Jedná se o službu celoměstského charakteru. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o službu, která 

může napomoci seniorovi setrvat v jeho domácím prostředí a zvyšovat jeho pocit bezpečí, je vhodné 

uvažovat o možnosti navázání spolupráce s poskytovateli tísňové péče. Pro případné uživatele z 

Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby.  

§ 42 Průvodcovské a předčitatelské služby  

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro 

případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. 
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§ 43 Podpora samostatného bydlení 

Potřeba služby byla identifikována uživateli. Jedná se o službu celoměstského charakteru pro osoby 

s duševním onemocněním. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací 

o poskytovatelích sociální služby. 

§ 44 Odlehčovací služby 

Odlehčovací služby pro seniory a osoby se ZP (terénní i pobytová forma) jsou ve SPRSS definované 

jako služby rozvojové, služba na MČ chybí, její potřebnost je opakovaně identifikovaná uživateli 

(dotazníkové šetření mezi seniory a osobami se ZP), tato služba byla identifikována jako zvláště 

potřebná. Do budoucna je potřeba dále podporovat v dotačním programu tuto službu či vznik na MČ 

Praha 14. Jistou alternativou je také analýza současného stavu nabídky této služby v rámci celé Prahy 

a její dostupnost pro obyvatele MČ Prahy 14. Další možnou alternativou je nabídka pomoci tzv. 

„terénní respitní služby“ – vznik seznamu osob zaregistrovaných jako individuální poskytovatelé 

sociálních služeb. Jistým řešením je také realizace tohoto typu služby organizací nabízející např. 

osobní asistenci či pečovatelskou službu. Služba je také významným nástrojem pomoci pečujícím 

osobám. 

§ 45 Centra denních služeb 

Služba je podporována v dotačním programu. I nadále bude podporována jako potřebná. Z žádosti a 

závěrečných zpráv vyplynula velká potřebnost u cílové skupiny dospělých i dětí s mentálním a 

zdravotním postižením. Služba má výrazný lokální charakter.  

§ 46 Denní stacionáře 

Potřeba služby byla přímo identifikována, zejména u cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním 

postižením. Jedná se o službu rozvojového charakteru. Jedná se o službu, která významně napomáhá 

prevenci sociálního vyloučení, je efektivním nástrojem pomoci pro pečující osoby. Případné uživatele 

z Prahy 14 je potřeba informovat o poskytovatelích sociální služby v rámci celopražské nabídky 

sociálních služeb. Dalším možným řešením je rozšíření a podpora tohoto typu služby u stávajících 

poskytovatelů sociálních služeb působících v Praze 14, či rozšíření stávající služby o činnosti 

poskytované v rámci denních stacionářů. Podporovat vznik služby typu centrum denních služeb nebo 

denní stacionář. 

§ 47 Týdenní stacionáře 

Potřeba služby byla přímo identifikována zejména OZP a seniory. Jedná se o službu celoměstského 

charakteru. V Praze 14 má sídlo příspěvková organizace HMP, která tuto službu nabízí, její kapacity 

jsou však nedostatečné. Pro uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o 

poskytovatelích sociální služby mimo území MČ Praha 14. 

§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro 

případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 
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§ 49 Domovy pro seniory 

Sociální služba byla na základě zjišťování mezi uživateli i pečujícími osobami identifikována jako velmi 

potřebná. V minulosti byla často vyhledávána z důvodu nedostatku informací o alternativních 

službách, které by zajistily co nejdelší možný pobyt občana v jeho přirozeném prostředí. Z toho 

vyplynula potřeba osvěty a informovanosti o nabídce sociálních služeb pro seniory. V současné době 

se jedná o službu celoměstského i mimopražského charakteru. Navýšení kapacit této služby je jednou 

z priorit MČ Praha 14. 

§ 50 Domovy se zvláštním režimem 

V celoměstském rozsahu byla identifikována nedostatečná kapacita služeb pro lidi s Alzheimerovou 

chorobou a pečující osoby. Řešení tohoto problému vyžaduje systémový postup ze strany řídících 

orgánů a zásadní navýšení prostředků vyčleňovaných na sociální služby ode všech zapojených aktérů. 

Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. 

§ 51 Chráněné bydlení 

Byla identifikována akutní potřeba mezi obyvateli Prahy 14 z řad OZP, resp. rodičů pečujících o OZP a 

rodinných příslušníků pečujících o seniory v rodině. Jedná se o službu celoměstského charakteru. 

V současné době došlo k mírnému navýšení kapacity, přesto by další podpora tohoto typu služby byla 

vhodná. Cestou je také růst chráněných (tréninkových) bytů spravovaného MČ Praha 14.  

§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro 

případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 

 

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 

 

§ 54 Raná péče 

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru, je 

zajišťovaná terénně. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o 

poskytovatelích sociální služby.  V předešlých letech byla v rámci dotací MČ Praha 14 podporována.  

§ 55 Telefonická krizová pomoc 

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro 

případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. V roce 2018 byla dotačně podpořena, 

další roky nebylo o dotaci požádáno. 

§ 56 Tlumočnické služby 

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro 

případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. 
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§ 57 Azylové domy 

Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. V dotazníkovém šetření mezi uživateli byla 

opět identifikována nedostatečná kapacita služby především pro cílovou skupinu matky s dětmi i celé 

rodiny. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba 

zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. MČ Praha 14 pravidelně službu 

dotačně podporuje a i nadále bude podporovat. 

§ 58 Domy na půl cesty 

Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. U této sociální služby byla identifikována velká 

potřebnost, zejména u dětí migrantů a mladých lidí opouštějících ústavní zařízení. I nadále bude 

podporováno v dotačním programu. 

§ 59 Kontaktní centra 

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro 

případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. 

§ 60 Krizová pomoc 

Byla zjištěna potřeba ambulantní a pobytové služby pro děti v obtížné životní situaci, resp. 

nedostatečná kapacita a dostupnost stávajících služeb pro uživatele z Prahy 14. Jedná se o službu 

celoměstského charakteru. Problém vyžaduje řešení na úrovni HMP. Pro případné uživatele z Prahy 

14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby. 

§ 60a Intervenční centra 

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro 

případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. 

§ 61 Nízkoprahová denní centra 

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celopražského charakteru. Pro 

případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. 

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Tato služba byla identifikována jako velmi potřebná. Je významně podporována v dotačním programu 

i mimo něj MČ Praha 14. Poskytovatelé své služby kvalitativně rozšiřují o terénní formy (tzv. 

příklubové terény, spolupráce se ZŠ) a zařazování růstových skupin do programu NZDM. Je potřeba 

nadále podporovat i propojení s terénní sociální prací a zaměřit se na pomoc a podporu dětí cizinců.  

§ 63 Noclehárny 

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského i mimo pražského 

charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o 

poskytovatelích sociální služby. 
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§ 64 Služby následné péče 

Potřeba služby nebyla přímo identifikována. Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro 

případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. 

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociální služba byla opět identifikována jako potřebná rodinami v krizi, jelikož patří 

k nejvyužívanějším. MČ Praha 14 podporuje služby typu sanace rodiny v dotačních programech a 

poskytovatelé sociálních a návazných služeb úzce spolupracují s OSPOD. Služba nejčastěji řeší 

s klienty problémy spojené se zadlužením a nepříznivou bytovou situaci rodin. 

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Služba byla identifikována jako potřebná. Je podporována v rámci dotačního programu. Jedná se o 

organizace se sídlem mimo Prahu 14.   

§ 67 Sociálně terapeutické dílny 

Služba byla identifikována jako potřebná ze strany OZP. Jedná se o službu celoměstského charakteru. 

Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit dostupnost informací o poskytovatelích sociální 

služby. V roce 2020 byla služba podpořena v rámci dotačního programu.  

§ 68 Terapeutické komunity 

Nebyla konstatována změna oproti minulé verzi plánu. Potřeba služby nebyla přímo identifikována. 

Jedná se o službu celoměstského charakteru. Pro případné uživatele z Prahy 14 je potřeba zajistit 

dostupnost informací o poskytovatelích sociální služby.  

§ 69 Terénní programy 

Jedná se o službu lokálního charakteru, která je na MČ Praha 14 poskytována více poskytovateli 

různým cílovým skupinám. Služba byla identifikována jako potřebná ve svém rozsahu i záběru co se 

týče cílových skupin cizinci, menšiny, děti a mládež a osoby bez přístřeší, senioři. Na MČ dále pracují 

terénní sociální pracovnice zaměřené na práci s romským etnikem a seniory. Vzhledem k efektivnosti 

této sociální služby je potřeba ji i nadále udržet a podporovat. Nezbytné je zintenzívnit terénní práci v 

problémových oblastech MČ a zaměřit se na pomoc rodinám a dětem cizinců.  

§ 70 Sociální rehabilitace  

Služba byla identifikována jako potřebná. Občanům je dostupná organizacemi se sídlem mimo území 

MČ. Podporována je v dotačních programech. Její kapacita je dostatečná, finanční podpora však 

nepokrývá skutečné náklady služby. 

Příspěvkové organizace 

Na MČ působí příspěvkové organizace HMP, které nabízí služby azylový dům, týdenní a denní 

stacionář, odlehčovací služba. Jejich finanční podpora je věcí zřizovatele. Podpora MČ Praha 14 je 

možná v oblastech mimo tuto finanční podporu. 
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NÁVAZNÉ SLUŽBY 

Tato oblast není vymezena zákonem, nejedná se tedy o taxativní výčet služeb. Podpořeny budou 

služby, které v žádosti prokážou silnou návaznost na sociální služby a podporu osob nacházejících se 

ve složité sociální situaci.  

 

 

V rámci aktualizace byly vymezeny tyto oblasti: 

 Podpora podpůrných a svépomocných skupin pro pečující osoby a rodiny v krizi 

 Klubová činnost pro OZP, seniory a rodiny  

 Vzdělávací aktivity a podpora pracovního potenciálu – především pro osoby starší 50 let a rodiče 

vracející se na trh práce po rodičovské dovolené 

 Podpora činností mateřských a rodinných center zaměřených na pomoc lidem ve složité sociální 

situaci 

 

 

FINANCOVÁNÍ NÁVAZNÝCH SLUŽEB (VÍCELETÉ DOTACE) 

 

Poskytovatel Služba 
Dotace 
2017 

Dotace 
2018 

Dotace 
2019 

Dotace 
2020 

Cesta domů, z.ú. Domácí hospic pro Prahu 14     33 000 38 000 

Jahoda, o.p.s. Rodinné centrum Jahůdka 55 000 50 000 25 000 25 000 

Okamžik, z.ú. Dobrovolnické centrum 32 000 32 000 25 000 25 000 

Počin - Počernická 
iniciativa 

Koně pro Prahu 14 72 000 72 000 45 000 35 000 

YMCA Praha, o.s. 
Posilujeme rodičovské 
kompetence 

51 000 60 000 60 000 60 000 

  Celkem návazné 210 000 214 000 188 000 183 000 

Tab. 9 : Financování návazných služeb (víceleté dotace) 

 

V rámci víceletého financování podporuje MČ i služby návazné, které svým charakterem efektivně 

doplňují sociální služby poskytované dle zákona 108/2006 Sb. Dále podporuje návazné služby včetně 

hospicové péče nebo navazující aktivity registrovaných sociálních služeb jednoletým příspěvkem na 

zajištění služby.  
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FINANCOVÁNÍ NÁVAZNÝCH SLUŽEB (JEDNOLETÝ PŘÍSPĚVEK NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY) 

Poskytovatel Služba Dotace 
2017 

Dotace 
2018 

Dotace 
2019 

Dotace 
2020 

Hospic Štrasburk o.p.s. Terminálně onkologický 
hospic 

    35 000 50 000 

Lata - programy pro 
mládež a rodinu, z.ú. 

Návazná služba 15 000       

Hestia – centrum pro 
dobrovolnictví,z.ú. 

Návazná služba 25 000 21 000 20 000 20 000 

Oblastní spolek ČČK 
Praha 9 

Senior doprava – návazná 
služba 

40 000       

Neposeda, z.ú. Zastávka – Centrum pro 
rodinu – služba 

  20 000     

Oblastní spolek ČČK 
Praha 9 

Nízkoprahový klub seniorů – 
návazná služba 

50 000 50 000 50 000 50 000 

Neposeda, z.ú. Cesta hrdiny – návazná 
služba 

  20 000     

Oblastní spolek ČČK 
Praha 9 

Čtečky čárových kódů   35 000     

Sdružení na pomoc 
dětem s handicapy, z.ú. 

Svépomocná skupina –
návazná služba 

40 000   25 000 45 000 

Sdružení na pomoc 
dětem s handicapy, z.ú. 

Dobrovolnictví v KC Motýlek 
– návazná služba 

      50 000 

Sdružení na pomoc 
dětem s handicapy,z.ú. 

Návazná služba (podpora 
funkční rodiny) 

  50 000     

ŽIVOT 90, z.ú. Přátelské návštěvy –
návazná služba 

20 000 25 000 25 000   

Tab. 10 : Financování návazných služeb (jednoletý příspěvek na zajištění služby) 

Zdroj: Analýza potřebnosti v oblasti sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2020 
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KAPACITA SLUŽEB 

V  tabulce 11 jsou uvedeny minimální potřebné kapacity vztažené k jednomu roku na období 

platnosti plánu (tj. 2021–2024) a to přehledně zpracované a uvedené na jednom místě, údaje 

vycházejí z kritérií plnění strategické části tohoto dokumentu. 

 

MINIMÁLNÍ POTŘEBNÉ KAPACITY SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB PRO OBČANY MČ PRAHA 14 NA ROK 

V OBDOBÍ 2021–2024 

 
 

Služby Kritéria 

Senioři a osoby se zdravotním 
postižením  

 

Podpora terénní péče – pečovatelská 
služba, osobní asistence, domov pro 
seniory 

Počet podpořených uživatelů/počet úkonů/počet hodin 

Podpora základního typu služeb pro 
OZP a seniory 

1000 uživatelů služeb sociální péče 

Podpora rozvojového typu služeb 
sociální péče pro OZP a seniory 

4 podpořené aktivity 

Rekonstrukce a navýšení kapacit 
domova pro seniory   

Kapacita zařízení 

Klubová činnost seniorů a OZP 7 subjektů/200 podpořených uživatelů 

Podpůrné aktivity pro OZP, seniory a 
pečující osoby 

 3 podpořené aktivity 

Rodiny, děti, mládež  

Vzdělávací aktivity pro 50+ a rodiče 
vracející se na trh práce po RD 

3 podpořené aktivity 

Podpora rodin v krizi  
z toho:  

 Azylové domy 

 Služby typu sanace rodiny 

 Služby typu svépomocné 
Skupiny a mediace 

 Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi apod.  
 

6 podpořených služeb 
 
 

Klubová činnost pro rodiny s dětmi 
(prevence sociálního vyloučení rodin a 
sociální izolace rodičů na mateřské 
dovolené) – mateřská centra 

1100 klientů, 6000 intervencí 

Terénní práce pro děti a mládež 300 klientů/ 2000 hodin přímé práce 

NZDM 1200 klientů/ 7000 hodin přímé práce 
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Tab. 11: Minimální potřebné kapacity sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14 na rok 
v období 2021–2024 
 
Pozn.  sociální služby – obyčejné písmo 
 návazné služby - kurzíva 

Podpora preventivních aktivit pro děti a 
mládež – primární prevence  
podpora preventivních aktivit pro děti a 
mládež – projekty prevence  
 

Všechny ZŠ MČ od 2. do 7. ročníku 
Počet podpořených aktivit/počet účastníků 

Cizinci, menšiny  

Podpora organizací realizujících 
projekty zaměřené na zvyšování 
vzdělanosti a aktualizace pracovního 
potenciálu 

Podpora 4 aktivit 

Podpora dětí cizinců ze ZŠ a MŠ  Podpořené aktivity 8 

Pokračování v terénní práci s 
menšinami v reakci na jejich potřeby 

Zachování 1 úvazku terénní sociální pracovník,  
700 kontaktů/rok 

Pokračování v podpoře terénní a 
individuální práce s cizinci v reakci na 
jejich potřeby 

2 podpořené aktivity 

Podpora a rozvoj odborného 
poradenství s důrazem na specifika 
cizinců a menšin 

200 podpořených uživatelů, 1000 kontaktů 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením  

Podpora specializovaných terénních 
programů  

Podpora 2 aktivit 

Rozvíjet program prostupného bydlení 
a podporovat krizové bydlení na území 
Prahy 14  

8 podpořených podnájemníků/nájemníků 

Dluhové poradenství Existence služby/počet uživatelů 

Podpora aktivit typu harm reduction Existence služby/počet uživatelů/intervencí 

Průřezová opatření  

Podpora dobrovolnictví 3 podpořené aktivity 

Podpora komunitního života a osvětová 
činnost napříč cílovými skupinami 

4 podpořené aktivity 
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6. POPIS OPATŘENÍ A AKTIVIT KPRSS                                                            

 

PRIORITNÍ OBLAST: SENIOŘI A OBČANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Prioritní oblast je zaměřena na zlepšení života občanů – seniorů a OZP a podporu jejich 

soběstačnosti. Vzhledem k podobným zjištěným potřebám budou opatření a aktivity pro tyto cílové 

skupiny spojeny. Cílem následujících opatření je zvýšit samostatnost a kvalitu života výše uvedených 

občanů, aby se mohli zapojit do společnosti.  

 

 
1.1. Zvýšení diverzifikace sociálních služeb pro seniory a OZP 

1.1.1. Podpora terénní péče 

Cílem tohoto opatření je podpora terénních služeb umožňujících setrvání cílové skupiny v domácím 

prostředí. A vytvoření podmínek pro takové jejich rozšíření, aby byly pro občany dostupné z hlediska 

kapacity a časového rozsahu poskytování.  

Usilovat o posilování role pečovatelské služby v intenzivnější osobní péči na úkor rozvážky obědů a 

rozšíření nabídky služeb dalších poskytovatelů. 

Tento typ služby bude nadále zajišťován městskou částí prostřednictvím smluvního partnera a 

podporou v dotačních programech. 

 
 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria: Ukončený proces transformace smluvně zajišťované pečovatelské 

služby (navýšení počtu hodin péče na jednoho uživatele)  

 Počet podpořených uživatelů/počet úkonů/počet hodin poskytnuté 

péče 

Financování:   MČ, HMP, MPSV 

Náklady MČ:   Cca 3 300 000 Kč + dotace MČ 

Podklady:   Smlouva s poskytovatelem sociální služby 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 
 

 
1.1.2. Podpora základního typu služeb pro OZP a seniory  

Tento typ sociálních služeb je dlouhodobě podporován městskou částí prostřednictvím dotačních 

programů, prostředky směřují organizacím i přímo k jednotlivcům. I v rámci aktualizace plánu byly 

vydefinovány potřebné sociální služby pro občany v různých typech nepříznivých situací. Jedná se o 

tyto typy služeb: sociální poradenství poskytované v rámci sociální práce na úřadu MČ Praha 14 a v 

NNO, centra denních služeb, chráněné a podporované bydlení, odlehčovací služby, sociální  

rehabilitace, terénní programy pro OZP a seniory, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP.  
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Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   1000 uživatelů služeb sociální péče 

Financování:   MČ, HMP, MPSV 

Náklady MČ:   Dotační program  

Podklady:   Smlouva s poskytovateli sociální služby 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 

1.1.3. Podpora rozvojového typu služeb sociální péče pro OZP a seniory  

Jedná se o nová dosud nepodporovaná a nedefinovaná témata. Je nezbytné tyto služby podporovat 

v grantovém řízení či případně iniciovat jejich zřízení na území městské části v rámci již fungující 

organizace. V rámci městské části je tento typ sociálních služeb zastoupen v nedostatečném rozsahu, 

je podporován v rámci grantového řízení a to i u organizací se sídlem mimo Prahu 14.  

Jedná se o:  

 Službu typu odlehčovací služby ambulantního i terénního charakteru pro seniory a OZP 

 Službu typu denní stacionáře pro OZP a seniory 

 Osobní asistence dostupná 24 hodin denně   

 Rozšíření dostupnosti pečovatelské služby 

 

Nezbytná je také propagace již existujících služeb podobného typu v rámci celé Prahy. 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   Existence 4 podpořených aktivit 

Financování:   MČ, HMP, MPSV 

Náklady MČ:   Dotační programy  

Podklady:   Smlouva s poskytovateli služby 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 
 
1.2. Podpora komunitního života seniorů a OZP 

1.2.1. Klubová činnost seniorů a OZP 

Jedná se o podporu míst pro setkávání lidí s podobnými zájmy. Cílem je aktivizovat cílovou skupinu a 

podpořit vzájemné poznání či výměnu zkušeností a podpora činnosti komunitních center. 
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Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   7 subjektů, 200 podpořených uživatelů 

Financování:   Rozpočet MČ 

Náklady MČ:   Dotační programy  

Podklady:   Smlouva s poskytovatelem služby 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 
1.3. Podpora dostupného bydlení pro OZP a seniory v zařízení sociálních služeb  

 
1.3.1. Rekonstrukce a navýšení kapacity domova pro seniory 
 

Toto opatření reaguje na technický stav objektu domova pro seniory a trendy demografického 

vývoje. Dokončení projektu rekonstrukce domova pro seniory je jednou z priorit MČ.  

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Koncepce, studie, splnění zákonných požadavků 

Kritéria:   Kapacita zařízení   

Financování:   MČ, HMP, MPSV, EU 

Náklady MČ: Investice dle studie 

Podklady:   Smlouva s poskytovateli sociální služby, studie 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 
1.4. Podpora návazných služeb pro OZP, seniory a pečující osoby  
 

1.4.1. Podpůrné aktivity pro OZP, seniory a pečující osoby 
 

Cílem tohoto opatření je podpora návazných služeb a aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování, 

zmírnění sociální exkluze, či řešení náročné životní situace u vybraných cílových skupin občanů žijících 

na území městské části Praha 14, která je poskytována nad rámec zákona o sociálních službách. 

Aktivity budou podporovány v rámci dotačních programů.  

Jedná se například o psychologicko-terapeutické služby pro pečující osoby, které nejsou hrazeny ze 

zdravotního pojištění, hospicové služby (terénní i pobytové) a podobně.  

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   3 podpořené aktivity/rok 

Financování:   Rozpočet OSVZ, dotační řízení 

Náklady MČ: Běžné výdaje z rozpočtu OSVZ 

Podklady:   Smlouva s poskytovatelem služby 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 
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PRIORITNÍ OBLAST: RODINY, DĚTI, MLÁDEŽ 

V rámci této priority je maximální snaha o podporu sladění rodinného a pracovního života. Zároveň je 

důraz kladen na podporu zdravého a bezpečného prostředí pro děti a mládež. 

 

 

2.1. Podpora 50+ a rodičů vracejících se na trh práce po RD 
 
 

2.1.1. Vzdělávací aktivity pro 50+ a rodiče vracející se na trh práce po RD  
 

V rámci této aktivity bude důraz kladen na podporu realizace seminářů pro rodiče zaměřené na 

komunikační dovednosti, psaní strukturovaných životopisů, vstupní pohovor, semináře zaměřené na 

sladění rodinného a pracovního života vedoucí k udržení pracovního místa.  

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   3 podpořené aktivity 

Financování:   MHMP, MPSV 

Náklady MČ:   Bez přímých nákladů 

Podklady:   Zápisy z PS 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 

2.1.2. Podpora rodin v krizi 
 

Podporovány budou azylové domy a programy prevence dysfunkčních rodinných vztahů (semináře 

partnerských a rodičovských – výchovných kompetencí zaměřené k harmonizaci rodinných vztahů). 

Jako naléhavá byla identifikovaná potřeba pokračování v podpoře organizací nabízejících služby typu 

sanace rodiny, poradenství v krizi či vznik podpůrných skupin rodičů svépomocného typu, kde by si 

mohli navzájem vyměňovat zkušenosti a nabízet podporu. Důležité je zachování zvýšené synergie 

činností OSPOD a relevantních poskytovatelů sociálních služeb. Podpora aktivit typu sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci prevence sociálního vyloučení.  

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   6 podpořených služeb  

Financování:   MČ, HMP, MPSV 

Náklady MČ:   Dotační program  

Podklady:   Smlouva s poskytovatelem služby 

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 
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2.1.3. Klubová činnost pro rodiny s dětmi (prevence sociálního vyloučení rodin a sociální 
izolace rodičů na mateřské dovolené) 

 
V rámci této aktivity budou podporovány zejména v dotačních programech činnosti mateřských a 

rodinných center. Možná je podpora aktivit typu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   1100 uživatelů, 6000 intervencí  

Financování:   MČ, HMP, MPSV 

Náklady MČ:   Dotační program  

Podklady:   Smlouva s poskytovatelem služby 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 

2.2. Podpora terénní práce a preventivních programů/služeb pro děti a mládež 
 

2.2.1. Terénní práce pro děti a mládež 
 

Cílem této aktivity je posílení přímé práce s problémovými klienty v rámci terénní sociální práce. 

Podpora této aktivity má výrazný preventivní charakter a její výstupy jsou cenné pro širokou 

veřejnost.   

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   300 podpořených uživatelů/ 2 000 hodin přímé péče 

Financování:   Rozpočet OSVZ, MČ, HMP, MPSV 

Náklady MČ:   Dotační program  

Podklady:   Smlouva s poskytovateli sociální služby 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
2.2.2. Podpora NZDM 

 
V rámci městské části působí několik NZDM. Jejich činnost bude nadále podporována zejména 

v dotačních programech. Cílem je snížit riziko výskytu sociálně patologických jevů a podpora 

volnočasových aktivit pro děti, které tak budou smysluplně trávit svůj čas.  

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   1200 podpořených uživatelů/7000 hodin přímé péče  

Financování:   MČ, HMP, MPSV 

Náklady MČ:   Dotační program  

Podklady:   Smlouva s poskytovateli sociální služby 

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 
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2.2.3. Podpora preventivních služeb pro děti a mládež – primární prevence 
 

Jde o zvýšení informovanosti o rizikovém chování a nepříznivých osobnostních, zdravotních a 

sociálních důsledcích s tím spojenými, nacvičení konkrétní metody odmítání, vytvoření a podpora 

zdravých postojů a norem ve skupině vrstevníků, ovlivňování vytvářející se hodnotové orientace a 

posilování směřování jedinců ke zdravému životnímu stylu. Jedná se o programy realizované na 1. a 

2. stupni ZŠ a na středních školách na území MČ Praha 14 (primární prevence) a v neziskových 

organizacích. 

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   Všechny ZŠ MČ od 2. do 7. ročníku 

Financování:   Rozpočet MČ (OSVZ, dotační programy) 

Náklady MČ:   Primární prevence 2 800 000 Kč/4 roky  

Podklady:   Smlouva s poskytovateli služby 

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 

2.2.4. Podpora preventivních služeb pro děti a mládež – projekty prevence kriminality 
 

Jde o zvýšení informovanosti o rizikovém chování a nepříznivých osobnostních, zdravotních a 

sociálních důsledcích s ním spojeným. Nacvičení konkrétní metody odmítání, vytvoření a podpora 

zdravých postojů a norem ve skupině vrstevníků, ovlivňování vytvářející se hodnotové orientace a 

posilování směřování jedinců ke zdravému životnímu stylu. Jedná se o volnočasové programy pro děti 

s trvalým bydlištěm MČ Praha 14 a v neziskových organizacích. 

Projekty: Sebeobrana pro ženy, futsal, kyberšikana, preventivní aktivity pro děti. 

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   Počet podpořených aktivit/počet účastníků 

Financování:   Rozpočet MČ (OSVZ, dotační programy) 

Náklady MČ:   Spoluúčast dle pravidel dotačního programu 

Podklady:   Smlouva s poskytovateli služby 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 
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PRIORITNÍ OBLAST: CIZINCI A MENŠINY 

 
3.1. Podpora aktivizace pracovního potenciálu, vytváření pracovních příležitostí a zvyšování 
vzdělanosti  
 

3.1.1. Podpora organizací realizujících projekty zaměřené na zvyšování vzdělanosti a 
aktivizaci pracovního potenciálu 
 

Jde o podporu realizace kurzů, vzdělávacích a osvětových aktivit, které umožní občanům cílové 

skupiny vstoupit na trh práce (např. kurzy českého jazyka, rekvalifikační kurzy, kurzy sociálně kulturní 

orientace, job kluby, apod.).  

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   4 podpořené aktivity 

Financování:   MČ, HMP, MPSV 

Náklady MČ:   Rozpočet MČ (OSVZ, dotační řízení) 

Podklady:   Smlouva s poskytovateli sociálních služeb 

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 
3.1.2. Podpora dětí cizinců ze ZŠ a MŠ  
 

Podpora ZŠ a MŠ při integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. Podpora dětí od předškolního 

věku do ukončení základního vzdělání při integraci do společnosti. Podpora jazykových kurzů, 

podpora asistentů ve školách, příměstské tábory apod. 

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Podpořené aktivity: 8 

Kritéria:   Zachování 1 úvazků TSP, 500 kontaktů/rok 

Financování:   MČ rozpočet OSVZ, MHMP, MVČR 

Náklady MČ:   Spoluúčast 10% nákladů požadavku o dotaci  

Podklady:   Smlouva s realizátory projektů a závěrečná správa o realizaci  

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 
3.2. Podpora terénní a individuální práce 

 
3.2.1. Pokračování v terénní a individuální práci s menšinami v reakci na jejich potřeby 

 
Dlouhodobá a kontinuální terénní a individuální práce s cílovou skupinou je osvědčeným nástrojem 

pomoci v náročné životní situaci prevence sociálního vyloučení.  
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Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy: Zachování stávajících úvazků, závěrečná zpráva o realizaci, evaluace 

programu 

Kritéria:   Zachování 1 úvazku TSP, 700 kontaktů/rok 

Financování:   Rozpočet OSVZ, Rada vlády 

Náklady MČ:   Požadavek o dotaci  

Podklady:   Závěrečná zpráva o realizaci  

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 

 

3.2.2. Pokračování podpory terénní a individuální práce s cizinci v reakci na jejich potřeby 
 
Jedná se o podporu realizace terénní a individuální práce s cílovou skupinou, která ve spolupráci se 

zástupci cílové skupiny může mít zásadní přínos pro integrační proces této cílové skupiny. Potřebnost 

terénní práce s cizinci byla opakovaně ověřena v rámci projektu „Integrace cizinců v MČ Praha 14“ 

s tím, že na MČ je jejich zastoupení cca 16%.  

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   2 podpořené aktivity  

Financování:   Kofinancování partnerů 

Náklady MČ:   Požadavek MVČR, spolufinancování 

Podklady:   Smlouva s poskytovateli sociálních služeb 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 
3.3. Podpora a rozvoj odborného poradenství  

 
3.3.1. Podpora a rozvoj odborného poradenství s důrazem na specifika cizinců a menšin 

 
Stejně jako u ostatních cílových skupin byl i zde jako zásadní příčina problémových situací 

identifikován nedostatek dostupných a srozumitelných informací. U cílové skupiny cizinců je tento 

problém ještě palčivější z důvodu časté jazykové bariéry a jiného kulturního prostředí. Na tyto 

aspekty chce reagovat tato aktivita. 

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   200 podpořených uživatelů, 1000 kontaktů  

Financování:   MČ, HMP, MPSV 

Náklady MČ:   Dotační programy  

Podklady:   Smlouvy s poskytovateli sociálních služeb 

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 
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PRIORITNÍ OBLAST: OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

 
Další poměrně širokou kategorií, která spadá do oblasti zájmu sociální práce, a tudíž je i předmětem 

komunitního plánování sociálních služeb, je kategorie osob ohrožených sociálním vyloučením. 

V rámci této priority je maximální snaha o odstranění hrozeb sociálního vyloučení pro dospělé osoby, 

pro rodiny, děti a mládež.  

 

 

 
4.1. Podpora realizace terénních programů pro osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním 
vyloučením ohrožené 

 
4.1.1. Podpora specializovaných terénních programů  

 

V rámci této aktivity bude důraz kladen na podporu realizace terénních programů. Jedná se o práci 

s lidmi bez přístřeší, popřípadě s osobami v substandardních formách ubytování (tj. jinde než v bytě) 

či bydlení. V rámci terénního programu je poskytováno základní a odborné poradenství související 

s rizikovým způsobem života a s nedodržováním hygienických návyků, informování o možnostech 

vedoucích k prevenci rizik a k řešení vzniklých problémů, včetně zprostředkování kontaktu na vhodné 

návazné služby.  Poskytnutí základního zdravotnického ošetření s možností doprovodu do 

zdravotnického zařízení a motivace k léčbě infekčního onemocnění. Poskytnutí čistého prádla, 

rozdávání hygienických potřeb, drobného občerstvení. Služby sociálního pracovníka. 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci 

Kritéria:   2 podpořené aktivity 

Financování:   MČ, MHMP 

Náklady MČ:   250 000 Kč dle uzavřené smlouvy 

Podklady:   Na základě smlouvy, přehled o poskytování služby, objednávka                                

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 
 

4.2 Podpora bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci 
 

4.2.1. Rozvíjet program prostupného bydlení a podporovat krizové bydlení na území Prahy 
14 
 

Jedná se o udržení a rozvoj programů bytové politiky obsažených v Zásadách k pronájmu bytů ve 

svěřené správě MČ Praha 14. Prostřednictvím těchto programů městská část zpřístupňuje dostupné 

bydlení občanům. S krizovým bydlením a prostupným bydlením ve formě podnájmu je spojena 

terénní sociální práce a odborné sociální poradenství. 
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Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Zápisy, podnájemní smlouvy, dokumentace 

Kritéria:   8 podpořených podnájemníků/nájemníků 

Financování:   Bez přímých nákladů   

Náklady MČ:   Bez přímých nákladů   

Podklady: Zásady k pronájmu bytů ve svěřené správě MČ Praha 14  

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 

4.3 Dluhové poradenství 
 
4.3.1. Rozvoj dluhového poradenství a zvýšení jeho dostupnosti 

 
Dluhové poradenství je bezplatně poskytováno za účelem zprostředkování odborné pomoci občanům 

městské části Praha 14, kteří jsou ohroženy nebo se potýkají s nepříznivou sociální situací související s 

nedostatkem finančních prostředků a s dluhy a neumí tuto situaci řešit.  

 
 

Termíny plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Pravidelné zprávy, úřední den 1x týdně 

Kritéria:   Existence služby/počet uživatelů 

Financování:   Rozpočet MČ, OSVZ    

Náklady MČ:   Náklady KC, kde je poradenství poskytováno   

Podklady:   Dohoda o provedení práce/o pracovní činnosti 

Zodpovědnost   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace   OSVZ 

 
 

4.4 Podpora aktivit typu harm reduction 
 
4.4.1. Monitoring otevřené a uzavřené drogové scény  

 
Cílem této aktivity je snižování rizik, kterým je v důsledku užívání drog vystavena společnost, například 

prostřednictvím výměny a sběru použitého injekčního materiálu, poskytováním poradenství osobám 

závislým a jejich motivací k pozitivní změně chování a k léčbě. 

 

Termíny plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy: Čtvrtletní zpráva o činnosti terénního programu pro uživatele 

nelegálních návykových látek na území MČ Praha 14 

Kritéria:   Existence služby/počet uživatelů/intervencí 

Financování:   MČ, MHMP    

Náklady MČ:   Cca 100 000 Kč/rok 

Podklady:   Poptávka, smlouva, objednávka 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro oblast prevence kriminality 

Realizace:   OSVZ/nezisková organizace 
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PRIORITNÍ OBLAST: PRŮŘEZOVÁ OPATŘENÍ 

 
 
5.1. Informační systém MČ Prahy 14 

 
5.1.1. Podpora informačního systému MČ Praha 14 

 
Cílem aktivity je udržení takového systému, aby občan (i profesionál) nalezl včas potřebné informace 

ve srozumitelné a dostupné podobě. Jedná se o komplex různého typu médií (radniční časopis, web, 

katalog). Komunikační kanál Facebook v jazykových mutací pro cizince /vietnamštině, ruštině a 

angličtině/. 
 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:          Informační systém 

Kritéria:   Existence systému 

Financování:   Rozpočet MČ, OSVZ 

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 
 

 
5.1.2. Bezplatné právní poradenství  

 
Jedná se o zajištění poskytování bezplatného právního poradenství občanům městské části Praha 14. 

Konzultace jsou zaměřeny na výklad zákonů a prováděcích předpisů, poradenství při uzavírání smluv.  

 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Průběžné zprávy o realizaci 

Kritéria:   Existence služby, počet uživatelů 

Financování:   Rozpočet MČ, OSVZ 

Náklady MČ:   100 000 Kč/rok 

Podklady:   Dohoda/smlouva o spolupráci 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ      
 

 
 
5.2. Systémové aktivity 

 
5.2.1. Dotační programy Prahy 14 jako nástroj realizace SPRSS 

 
Na městské části bude i nadále realizován dotační program jako podpora zjištěných prioritních 

oblastí. (Podpora a udržení dotačních programů Prahy 14 v reakci na stanovené Prioritní oblasti.) 
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Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   25 podpořených organizací + fyzické osoby (občan MČ P14) 

Financování:   Rozpočet MČ 

Náklady MČ:   Dle aktuálně schválených rozpočtů Kč/rok  

Podklady:   Smlouvy s poskytovateli sociálních služeb 

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 
 

 
 
5.2.2. Další podpora poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro občany Prahy  14 a 

spolupráce s NNO 
 
Touto aktivitou je myšlena podpora především v oblasti pronájmu prostor, propagace organizací a 

jejich aktivit. Případně nákup služeb od NNO a organizací zaměstnávajících osoby z cílové skupiny OZP 

a/nebo cizinci a menšiny a/nebo vytvářejících pracovní místa pro rizikovou skupinu 50+ a rodiče 

vracející se na trh práce po rodičovské dovolené a/nebo OZP. Aktivita zahrnuje také vydávání 

doporučení k podpoře projektů podávaných na další poskytovatele finančních zdrojů. 

 
 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy: Nájemní smlouva, finanční dar, smlouva o půjčce, o spolupráci, články 

v časopise a na webových stránkách 

Kritéria:   14 podpořených organizací 

Financování:   Rozpočet OSVZ, OSPK, MČ Praha 14 

Náklady MČ:   Bez přímých nákladů 

Podklady:   Zpráva o realizaci podpory 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 
5.2.3. Spolupráce s MHMP při tvorbě SPRSS 

 
MČ Praha 14 bude předávat výstupy svých plánovacích postupů MHMP, zároveň se bude účastnit 

plánovacích procesů na MHMP, pokud budou probíhat. MČ Praha 14 je v tomto vázána zákonnou 

povinností zakotvenou v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 
 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy v roce 2012:  Stanoviska a připomínky MČ, podklady MČ 

Kritéria:   Účast na plánovacích procesech MHMP 

Financování:   OSVZ 

Náklady MČ:   Běžné výdaje z rozpočtu OSVZ 

Podklady: SPRSS HMP 2019–2021 

Zodpovědnost:                        Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 
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5.2.4. Řízení systému sociálních služeb na Praze 14 
 

Jde zejména o zajištění monitoringu plnění SPRSS a průběžného zjišťování potřeb občanů v nepříznivé 

sociální situaci na Praze 14. Dále pak zpracování nezbytných analýz či studií. 

 
 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy: Monitoring plnění  SPRSS (Zpráva o realizaci), průběžné zjišťování 

potřeb 

Kritéria:   2 dokumenty 

Financování:   Rozpočet MČ, OSVZ, rozpočet MHMP 

Náklady MČ:   150 000,- Kč/4 roky 

Podklady:   Výstupy z realizovaných aktivit 

Zodpovědnost:   Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 
5.3. Rozvoj občanské společnosti 

 
5.3.1. Podpora dobrovolnictví  

 
Obsahem této aktivity je zejména aktivizace potenciálu mládeže a mladých dospělých pro práci 

v komunitě také prostřednictvím dotačního řízení a propagace těchto aktivit. Bude také realizována 

podpora dobrovolnictví v dotačních programech v rámci zákona o sociálních službách s přihlédnutím 

k faktu, že prostředky na podporu dobrovolnictví poskytuje primárně MVČR. 

 
 

Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria :   3 podpořené aktivity 

Financování:   MČ, MHMP, MPSV, MV 

Náklady MČ:   Dotační řízení  

Podklady:   Žádosti o dotace 

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 

 
 

5.3.2. Podpora komunitního života a osvětová činnost napříč cílovými skupinami 
 
Jedná se o podporu aktivit pro podporu komunitního života a míst pro setkávání občanů všech 

cílových skupin s cílem podpory diverzity, odstranění bariér a osvětová činnost v oblasti 

multikulturality. Podporovány budou aktivity v rámci dotačních programů a z rozpočtu sociálního 

odboru. Dále jde o pořádání vícegeneračních aktivit a osvětovou činnost. Cílem aktivity je pořádaní 

akcí, kde se budou moci vzájemně poznat generace mezi sebou, vyměnit si zkušenosti a vzájemně 

se podporovat. Dalším cílem je vytvoření či podpora podmínek pro vzájemnou nabídku a poptávku 

služeb občany (například hlídání dětí, pomoc s nákupy, náhradní babička/dědeček pro děti). A 

zapojování cizinců a menšin do poradních orgánů Rady. 
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Termín plnění:   Průběžně v roce 2021–2024 

Výstupy:   Závěrečná zpráva o realizaci, evaluace programu 

Kritéria:   4 podpořené aktivity  

Financování:   Rozpočet OSVZ 

Náklady MČ:   Běžné výdaje z rozpočtu OSVZ 

Podklady:   Projekt zaměřený na podporu komunitního života 

Zodpovědnost :  Zástupce starosty pro sociální oblast 

Realizace:   OSVZ 
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7. FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ REALIZACE KPRSS 

 

Pro zajištění realizace plánu je potřeba následujících finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 14 a 

dalších zdrojů pro období let 2021 až 2024 na přímé a související náklady pro udržení a rozvoj sítě 

sociálních a návazných služeb: 

 

PLÁN FINANČNÍHO ZABEZPEČENÍ REALIZACE KPRSS 

Položka Rozvaha fin. nákladů na rok v Kč 

Neinvestiční náklady MČ Praha 14 celkem 
Z toho: 

 na provoz sociálních služeb 

 ostatní 

 11 222 000 
 
  Z toho: 
  8 350 000 
  2 872 000 

 

Položka provoz sociálních služeb Rozvaha fin. nákladů na rok v Kč 

 

Dotační prostředky MČ Praha  141  

  

 4 500 000 

Zajištění pečovatelské služby   3 300 000 

 

Položka ostatní Rozvaha fin. nákladů na rok v Kč 

Program primární prevence  
na MČ Praha 142       800 000 

Studie, analýzy3 
     150 000 

Informování, komunikace4 
       20 000 

Tab. 12: Plán finančního zabezpečení realizace KPRSS 

 

POPIS ÚDAJŮ UVEDENÝCH V TABULCE 

1. Dotační programy financují sociální a návazné služby částkou ve výši 4 500 000 Kč ročně 

prostřednictvím dotace  

2. Primární prevence na základních školách bude zajištěna prostřednictvím vybraného dodavatele, a 

případně prostřednictvím doplňkového dotačního programu MČ vyhlašovaného pro ZŠ na území 

MČ Praha 14 

3. V následujícím období (2021–2024) bude potřeba vytvořit tyto materiály: 

 analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb Prahy 14 (průběžně) 
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4. Náklady plynou zejména na tisk informačních materiálů a jejich aktualizace, informační materiály 

k aktivitě osvětová činnost 

5. Související náklady MČ Praha 14 obsahují:  

 Administrativní náklady, organizační zabezpečení plánování  

 Náklady na komunikaci s partnery  

 Dovybavení vnitřních prostor MČ  

 Pořádání společenských aktivit na posílení mezigeneračních vztahů, podporu 

multikulturality, dobrovolnictví a občanské sounáležitosti obecně 

 Podpora poskytovatelů potřebných služeb  

 Poskytnutí výhodných podmínek k pronájmu 

 Poskytnutí vhodných prostorů k poskytování služeb 

 Přidělení bytů ve správě MČ pro potřeby chráněného, podporovaného, tréninkového 

bydlení  
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POUŽITÉ ZDROJE  

 
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 14, aktualizace na 

období 2017–2020 

 Analýza poskytovatelů sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 (2016, OSVZ ÚMČ Praha 

14)  

 Ankety mezi občany MČ Praha 14 dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb – senioři, 

osoby se zdravotním znevýhodněním a rodina, děti, mládež (2016, OSVZ ÚMČ Praha 14) 

 Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14  

 Analýza lokálně významných sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2018 

 Demografická studie MČ Praha 14, 2019 

 Plán rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019–2021 

 Vyúčtování dotací a příspěvků na zajištění služby roky 2017, 2018, 2019, zdroj OSVZ 

 Příspěvek na zajištění služby 2020, zdroj OSVZ 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

BZU  byty zvláštního určení 

CDS  centrum denních služeb 

CDZ   Centrum duševního zdraví 

ČCE  Československá církev evangelická 

DS  domov pro seniory 

DZR  domov se zvláštním režimem 

H  hodina 

HMP  Hlavní město Praha 

HN  hmotná nouze 

KC  komunitní centrum 

L  lůžka 

MC  mateřské centrum 

MČ P14  Městská část Praha 14 

NDC   nízkoprahové denní centrum 
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NZDM  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

NL  návykové látky 

OA  osobní asistence 

OBP  osoby bez přístřeší 

OC  obchodní centrum 

ODLEH  odlehčovací služby 

OS ČČK  oblastní spolek Českého červeného kříže 

OZP  osoby se zdravotním postižením 

OSVZ   odbor sociální věcí a zdravotnictví 

PEČ  pečovatelská služba 

PS  pracovní skupina 

reh.  rehabilitace 

SAS  sociálně aktivizační služba 

soc.   sociální 

SPRSS  střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

STAC  stacionář 

STP  Svaz tělesně postižených 

TLUMOČ tlumočnické služby 

ÚP  úřad práce 

ÚV  úvazek 

ZP  zdravotní postižení 

 

PŘEHLED TABULEK 

 Tab. 1: Obecné fungování systému sociálních služeb 

 Tab. 2: Senioři 

 Tab. 3: Lidé se zdravotním znevýhodnění 

 Tab. 4: Rodina, děti a mládež 

 Tab. 5: Cizinci a menšiny 

 Tab. 6: Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 Tab. 7: Sociální služby pro potřeby občanů Prahy 14 
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 Tab. 8 Přehled podporovaných služeb v dotačním řízení MČ Praha 14 a jejich kapacity v základní 

síti služeb MHMP pro rok 2020 (Analýza potřebnosti v oblasti sociálních a návazných služeb MČ 

Praha 14 v roce 2020) 

 Tab. 9 : Financování návazných služeb (víceleté dotace) 

 Tab. 10 : Financování návazných služeb (jednoletý příspěvek na zajištění služby) 

 Tab. 11: Minimální potřebné kapacity sociálních a návazných služeb pro občany MČ Praha 14 na 

rok v období 2021-2024 

 Tab. 12: Plán finančního zabezpečení realizace KPRSS 

 

 

PŘEHLED LOKÁLNĚ VÝZNAMNÝCH POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MČ 
PRAHA 14 
 

Druh služby Paragraf Poskytovatel Název služby 
ID 

služby 

Odborné sociální 

poradenství 
§ 37 

Organizace pro pomoc 

uprchlíkům 
Odborné sociální poradenství 2890050 

osobní asistence § 39 Diakonie Církve bratrské Osobní asistence Černý Most 9579136 

pečovatelská 

služba 
§ 40 OS ČČK Praha 9 Pečovatelská služba 2564098 

CDS § 45 
Sdružení na pomoc 

dětem s handicapy, z.ú. 

Centrum denních služeb 

v Komunitním centru 

Motýlek 

9122659 

domov pro seniory § 49 OS ČČK Praha 9 
Dům sociálních služeb 

Bojčenkova 
6814153 

NZDM § 62 JAHODA,o.p.s. Nízkoprahový klub Jahoda 1986693 

NZDM § 62 JAHODA,o.p.s. Nízkoprahový klub  Džagoda 4163039 

NZDM § 62 Neposeda, z.ú. Autobus 1532289 

NZDM § 62 
Sdružení na pomoc 

dětem s handicapy, z.ú. 
Nízkoprahový klub Pacific 7666803 

SAS pro rodiny s 

dětmi 
§ 65 

Sdružení na pomoc 

dětem s handicapy, z.ú. 
Komunitní centrum Motýlek 9113909 

Terénní programy § 69 Neposeda, z.ú. Křižovatka 8793414 

Terénní programy § 69 JAHODA, o.p.s. Terén Jahoda 9547898 

 

Pozn.:  Lokálně významný poskytovatel sociálních služeb – dominantní (převažující) klientela občanů 

Prahy 14 

 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 755/RMČ/2020 
 

k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2021 - 2022 
v oblasti sociálních služeb 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
 
 1. schválit vyhlášení dotačního programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb 

registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ v oblasti 
sociálních služeb pro roky 2021 a 2022 v celkové výši 5.000.000 Kč (2.500.000 Kč 
pro r. 2021, 2.500.000 Kč pro r. 2022), podle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s tím,             
že výše alokovaných prostředků je podmíněna schválením rozpočtu na předmětné 
období 

 
 2.  schválit vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedenému 

dotačnímu programu, podle přílohy č. 2 tohoto usnesení 
 
II.     u k l á d á 
 Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14  
 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 ke schválení návrh na vyhlášení 
dotačního programu v oblasti sociálních služeb pro roky 2021 a 2022, podle přílohy č. 1 
tohoto usnesení a vzor veřejnoprávní smlouvy podle přílohy č. 2 tohoto usnesení   

 
T: 15. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                                Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ, OPKČ, OIT, KT, KS OSPK 

































Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 756/RMČ/2020 
 

k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého  
červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci JAHODA, z.ú., neziskové organizaci 

Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú. 
___________________________________________________________________________ 

 

Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
  
 1. schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci organizacím: 
    

  -  Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9, IČO: 00425681 ve výši              
900.000 Kč dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení 

 

  - JAHODA, z.ú., IČO: 67363300 ve výši 1.000.000 Kč  dle přílohy č. 2 k tomuto 
usnesení                      

 

  - Neposeda, z.ú., IČO: 69793298 ve výši 500.000 Kč dle přílohy č. 3 k tomuto 
usnesení  

 

  - Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú., IČO: 2659301 ve výši 1.000.000 Kč 
dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení 

 

  na úhradu provozních výdajů; tato návratná finanční výpomoc bude ve všech 
případech vrácena v termínu do konce června roku 2021  

  
 2. schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

s výše uvedenými neziskovými organizacemi dle příloh č. 1 - 4 tohoto usnesení  
 

II.     u k l á d á 
         Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14 
 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na poskytnutí návratné finanční 
výpomoci uvedeným organizacím a na schválení souvisejících veřejnoprávních smluv                
o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle příloh č. 1 - 4 tohoto usnesení    
                                

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 

        Mgr. Radek Vondra                                                                Bc. Michal Prager, MBA 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
Provede: Bc. Michal Prager, MBA 
Na vědomí : OSVZ, OŘEŠ, OPKČ 



























Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 757/RMČ/2020 
 

k návrhu na poskytnutí odměny zaměstnanci pověřenému řízením příspěvkové 
organizace Praha 14 kulturní   

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

poskytnutí odměny zaměstnanci pověřenému řízením příspěvkové organizace Praha 14 
kulturní dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě 

   
II.     u k l á d á 
 PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14  
 

zajistit realizaci výše uvedeného usnesení  
  

T: 7. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                            PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   Praha 14 kulturní, OŘEŠ, KT 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 758/RMČ/2020 
 

k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, 
Hloubětínská 700 do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. u k l á d á 
 

příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 odvod 
finančních prostředků ve výši 700.000 Kč z jejího fondu investic do rozpočtu městské 
části Praha 14 

   
II.     u k l á d á 
 PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14  
 

zajistit odvod finančních prostředků ve výši 700.000 Kč z fondu investic příspěvkové 
organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 do rozpočtu městské 
části Praha 14 

T: 18. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                            PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   OŘEŠ, OI, ZŠ Hloubětínská 700 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 759/RMČ/2020 
 

k návrhu na schválení dohody o provedení práce pro ředitelku příspěvkové organizace 
Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření dohody o provedení práce pro ředitelku příspěvkové organizace Mateřská 
škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, Mgr. Andreu Benešovou, v rámci projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.G/18_064/0013664 „Šablony II.“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
(pouze v tiskové podobě) 

   
II.     u k l á d á 
 PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14  
 

zajistit uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Andreou Benešovou, ředitelkou 
příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115, v rámci 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0013664 „Šablony II.“, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení (pouze v tiskové podobě) 

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                            PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   OPKČ, OŘEŠ, KT – PO, MŠ Paculova 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 760/RMČ/2020 
  

k projektu Místní akční plán Praha 14 II.; 
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1. Vize  

 
Oblast vzdělávání je pro Prahu 14 prioritou, všichni aktéři systému vzdělávání spolupracují na 

zvýšení kvality vzdělávání. Dětem a žákům je zde poskytováno kvalitní a inkluzivní vzdělávání v 

předškolní přípravě a v základních školách motivovanými a odborně vedenými a podporovanými 

pedagogy, děti a žáci mají na výběr širokou škálu dostupných volnočasových a zájmových aktivit a 

bezpečně tráví volný čas.  

2. Popis zapojení aktérů  

 

         Na tvorbě Strategického rámce (dále SR) MAP do roku 2023 pro Městskou část Praha 14 se 
podíleli všichni partneři a relevantní aktéři v území působící v oblasti předškolního, základního, 
neformálního a zájmového vzdělávání.  
 
MAP I 
        Projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Městské části Praha 14 I (dále jen MČ 
Praha 14) je realizován MČ Praha 14, s cílem vytvoření systému společného plánování a participaci 
na  aktivitách v území, jejichž cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve školách a zvýšení úrovně 
spolupráce v oblasti  formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu každého dítěte a 
žáka.  
Byly stanoveny následující kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě 
Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14: 

 Organizační zajištění na úrovni ÚMČ – sestavení realizačního týmu (sestavení Řídícího 
výboru a pracovních skupin), 

 Sběr a analýza dostupných podkladů, 

 Zajištění výstupů z Dotazníkového šetření MŠMT realizovaného na podzim roku 2015 , 

 Tvorba a projednání Strategického rámce 
o formulace vize - žádoucího cílového stavu 
o analýza SWOT pro rozvojové oblasti (porovnání silných a slabých stránek s 

vnějšími příležitostmi a hrozbami), 
o stanovení strategických cílů (hlavních tendencí vývoje v jednotlivých opatřeních, 

na něž se zaměří úsilí k naplnění vize), 
 

 Veřejné projednání Strategického rámce a druhé připomínkové řízení ŘV, 

 Schválení Řídícím výborem MAP 14 I. 
 

          Byl sestaven Řídící výbor (ŘV) projektu, do kterého byli nominováni zástupci realizátora 
projektu MAP, zástupci vedení škol, zástupci rodičů, zástupce organizací neformálního a 
zájmového vzdělávání, zástupce KAP (současně také zástupce Magistrátu Hlavního města Prahy). 
Realizační tým projektu připravil veškeré podkladové materiály pro jednání ŘV a konzultace v 
území.  
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Strategický rámec MAP Praha 14 zohledňuje platné strategické dokumenty závazné pro ČR, 

hl. m. Prahu a SO Prahy 14. Při tvorbě Strategického rámce byl kladen důraz na zajištění souladu 
MAP s platnými národními, krajskými a místními strategickými dokumenty. Východiskem pro 
plánování v oblasti vzdělávání byly stávající dokumenty APIV 2016-18, Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, nosnými 
zdrojovými lokálními dokumenty jsou Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 
2015 až 2025, aktualizace Demografické studie a podklady pro připravovanou Analýzu místní 
výchovné a vzdělávací sítě.  
        

První jednání ŘV MAP I se konalo dne 10. 6. 2016 v budově ÚMČ Praha 14 (Bří Venclíků 
1073). Během prvního jednání byli představeni členové ŘV, schválen Jednací řád a Statut řídícího 
výboru MAP Praha 14  a zvolena předsedkyně a místopředseda ŘV a představen harmonogram 
činností a výstupů projektu.  
 
        Realizační tým projektu následně rozeslal členům ŘV, dalším zástupcům vzdělávání v území 
harmonogramy a podklady pro zapojení do pracovních skupin. Byly vytvořeny 2 Pracovní skupiny 
– Pracovní skupina Předškolní vzdělávání a Pracovní skupina Základní vzdělávání MAP I, jejímiž 
členy jsou zástupci mateřských a základních škol, školských zařízení, neziskových organizací, 
zástupci rodičů a volnočasových a zájmových organizací a zástupci zřizovatele.  
 

Ve dnech 25. - 26. 8.2016 proběhlo výjezdní zasedání Pracovní skupiny Předškolní vzdělávání 
MAP I v Humpolci a ve dnech 24. - 26. 10. 2016 proběhlo výjezdní zasedání Pracovní skupiny 
Základní vzdělávání MAP I na Hrubé Skále, jehož náplní bylo strategické plánování MAP – 
stanovení vize, strategických cílů a diskuze nad potřebami v území v souladu s oblastmi 
stanovenými metodikou Postupy MAP. Během výjezdního zasedání byl vždy minimálně jeden den 
věnován vzdělávacím aktivitám s odborníky v daných tématech.   
Byly diskutovány překážky a potřeby jednotlivých k následujícím tématům, jejichž podpora je 
součástí priorit a cílů Strategického rámce MAP Praha 14: 

 Téma 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

 Téma 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

 Téma 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

 Doporučené téma 1: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 Doporučené téma 2: Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
(podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a 
matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) 

 Doporučené téma 3: Kariérové poradenství v základních školách 

 Průřezové a volitelné téma 1: Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

 Průřezové a volitelné téma 2: Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 
jazyka 

 Průřezové a volitelné téma 3: Rozvoj sociál. a občanské kompetence dětí  a žáků 

 Průřezové a volitelné téma 4: Rozvoj kulturního povědomí vyjádření dětí a žáků 
 

 
Ve dnech 2. 2. 2017 až 4. 2. 2017 proběhlo výjezdní zasedání Pracovní skupiny Základní vzdělávání 
MAP I v Kutné Hoře.  
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Byly diskutovány a zpřesňovány investiční priority jednotlivých organizací, diskutována témata 
spolupráce aktérů ve vzdělávání v území SO Praha 14.  
 
        Druhé jednání ŘV se konalo dne 12. prosince 2016 v prostorách Úřadu MČ Praha 14, kde byly 
představeny výstupy dotazníkového šetření za ORP, návrh obsahu a osnova Strategického rámce 
priorit do roku 2023 a aktuální informace o postupech KAP. V rámci diskuze pak projednána 
přípravná verze SR MAP a vzešel 1. návrh Strategického rámce MAP.  
 

Dne 7. 3. 2017 byl projekt MAP a hlavní výstupy představeny na setkání Žákovských 
parlamentů  MČ Prahy 14.  

 
        Dne 16. 3. 2017 probíhalo veřejné připomínkování 1. verze SR MAP, konzultace s partnery a 
ŘV. Všem relevantním aktérům v území, ředitelům a zřizovatelům škol a dalším byl zaslán odkaz 
na tabulku Seznam priorit a cílů, Popis vazeb cílů na opatření a Seznam projektových záměrů 
mateřských a základních škol, základních uměleckých škol a organizací neformálního vzdělávání 
působících v oblasti vzdělávání a  
 

Zároveň byl návrh SR MAP uveřejněn na internetových stránkách a v aktualitách, kde je 
možnost veřejného připomínkování tohoto dokumentu.  
 
         Ve dnech 16. 3. – 20. 3. 2017 probíhalo druhé připomínkování 2. verze návrhu SR MAP ŘV 
MAP. 
 

Dne 24. 3. 2017 proběhlo 3. zasedání ŘV MAP a dokument Strategický rámec MAP do roku 
2023 pro MČ Praha 14 byl schválen.   
  
 
Zápisy jednání ŘV a informace o projektu uveřejňujeme na internetových stránkách MČ Praha 141. 

 

MAP II 

Dne 1. 1. 2018 byla zahájena realizace navazujícího projektu Místní akční plán Praha 14 II. Projekt 

je i nadále realizován Městskou částí Praha 14.  

Základním cílem projektu je pokračování v rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 

15 let na správním území městské části Praha 14 zahrnující včasnou péči, předškolní a základní 

vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání ve shodě se všemi místními klíčovými aktéry a vytvořit 

tak MAP Praha 14 II. Za tímto účelem budou vedle procesu místního akčního plánování také 

realizována opatření schváleného MAP Praha 14. 

                                                           
1 Projekty. Městská část Praha 14 [online]. Praha: Praha 14, 2014 [cit. 2016-11-03]. Dostupné z: 

https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/projekty/. 

 

https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/projekty/
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Strategický rámec MAP Praha 14 zohledňuje platné strategické dokumenty závazné pro ČR, 
hl. m. Prahu a SO Prahy 14. Při aktualizaci Strategického rámce byl kladen důraz na zajištění 
souladu MAP s platnými národními, krajskými a místními strategickými dokumenty. Východiskem 
pro plánování v oblasti vzdělávání byly platné dokumenty celonárodní i místní:  

- Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020; 
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 
2019-2023; 
- Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+ (“Strategie 2030+”) – hlavní směry 
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2020 - 
2024; 
- Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020;  
- Koncepce podpory mládeže 2014–2020 a Strategický rámec Česká republika 2030 (kapitola 
6); 
- Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 
2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a 
mládeže na období 2019 – 2021 
- Strategický plán hl. města Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (do 2030, 
aktualizace 2016) 
- Krajský akční plán vzdělávání v hl. města Praze I (prosinec 2016 a následné aktualizace) 
- Demografie, bydlení a veřejná vybavenost: Regionální školství Analýza vybavenosti a 
dostupnosti školských zařízení v Praze; 
- Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 (a navazující Akční 
plány – Akční plán 2015-2016, Akční plán 2017-2018, Akční plán 2019-2020); 
- Analýza investičních potřeb MŠ a ZŠ MČ Praha 14, interní dokument 
- Analýza výsledků šetření Mapa školy na základních školách Prahy 14 (květen 2013, duben 
2015, únor 2017, únor 2020, SCIO) a národní srovnávací testy 5. a 7. tříd SCIO v roce 2018 a 7. 
a 9. tříd v roce 2019 
- Dílčí informace z výkazů MŠMT jednotlivých škol (agregované informace Odboru řízení 
ekonomiky a školství); 
- Analýza jednotlivých školských zařízení – stravovacích zařízení u ZŠ zřizovaných MČ Praha 
14, 2017, Skutečně zdravá škola; 
- Výstupy sociodemografických studií SO Praha 14 (Demografická studie SO Praha 14 - 2017, 
Plánování kapacit ZŠ MČ Praha 14 – červenec 2018, Plánování kapacit MŠ Praha 14 – září 
2018) 
- Výstupy závěrečné sebeevaluace předchozího projektu MAP MČ Praha 14 (I) včetně návrhů 

opatření ke zlepšení; 
 
První jednání ŘV MAP II se konalo dne 23. 3. 2018 v budově ÚMČ Praha 14 (Bří Venclíků 

1073). Během prvního jednání byl projednán a schválen přijat Statut schválený Radou MČ Praha 
14 dne 19. 3. 2018, Jednací řád, zvolen místopředseda ŘV a představen harmonogram činností a 
výstupů projektu a schválen aktualizovaný Přehled investičních potřeb.  
 

Realizační tým projektu následně rozeslal členům ŘV, dalším zástupcům vzdělávání v území 

harmonogramy a podklady pro zapojení do pracovních skupin. Byly vytvořeny následující pracovní 

skupiny, jejichž členy jsou zástupci mateřských a základních škol, školských zařízení, neziskových 

organizací, zástupci rodičů a volnočasových a zájmových organizací a zástupci zřizovatele: 
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• Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost (Podskupina pro čtenářskou gramotnost 

I. stupeň, Podskupina pro čtenářskou gramotnost II. stupeň, Podskupina pro čtenářskou 

pregramotnost) 

• Pracovní skupina pro matematickou gramotnost (Podskupina pro matematickou 

gramotnost I. stupeň, Podskupina pro matematickou gramotnost II. stupeň, Podskupina pro 

matematickou pregramotnost) 

• Pracovní skupina pro rovné příležitosti 

• Pracovní skupina pro brannou výchovu 

• Pracovní skupina pro financování 

 

Druhý Řídící výbor projektu se konal dne 22. 10. 2018, na jeho zasedání bylo schváleno 

prodloužení Akčního plánu do 2/2019 (18 měsíců), schválena Komunikační strategie včetně 

organizační struktury a aktualizace Přehledu investičních potřeb a proběhl workshop na téma 

rovných příležitostí a společného vzdělávání.  

Během výjezdního zasedání všech pracovních skupin MAP II v Kutné Hoře ve dnech 27. 8. 

2018 – 29. 8. 2018 proběhla SWOT analýza v následujících povinných tématech MAP II: 

 téma podpory čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, 

• téma podpory matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, 

• téma podpory rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání (dostupnost, inkluze a kvalita 

předškolního vzdělávání; inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem). 

Výstupy SWOT v povinných tématech:  

Čtenářská gramotnost 

Silné  Slabé 

- Kvalitní pedagogové 

- Volnočasové aktivity - bibliobus, kroužky 

(čtenářský, čtenářsko-recitační) a kluby (klub 

čtenářů, klub diváků), doučování, JČ pro cizince, 

mimoškolní akce a soutěže 

- Aktivity ve vyučování: mediální výchova, 

pasování na čtenáře, autorská čtení, literární 

besedy s autory, společné čtení 1. a 9. tříd 

- Spolupráce s DDM a knihovnami, 

- Nedostatek financí na materiál, vybavení, 

pomůcky (včetně IT) a následně omezené 

vybavení,  

- Konzervativní přístup některých pedagogů, 

občasná neochota pedagogů se vzdělávat 

- Vysoký počet žáků ve třídách,  

- Nezájem rodičů o čtení a podporu čtení žáků, 

nechuť/ neochota dětí číst a vliv IT technologií 

na čas strávený čtením, neochota rodičů 
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s nakladatelstvím, s PedF 

- Vlastní knihovna 

- Proškolení pedagogů (např. v metodě 

kritického myšlení),  

- Zapojení do projektů se zaměřením na 

motivaci ke čtení (Noc s Andersenem apod.), 

 - Využívání IT (Včelka, IA tabule) 

investovat do nákupu knih 

- Problém žáků s pochopením textu  a malá 

slovní zásoba žáků,  

- Lokalita či vysoký počet cizinců a jazyková 

bariéra žáků,  

- Chybné využívání ČJ v jiných předmětech  

- Nízká časová dotace hodin ČJ 

Příležitosti Hrozby 

- Sdílení zkušeností (další ZŠ i mezi pedagogy na 

ZŠ),  

- Modernizace knihoven škol (vybavení, nákup 

knih, i dvojjazyčných), učebnic (i čtečky a 

audioknihy), vybavení (a IT – hardware i 

software, např. Včelka),  

- Zavádění moderních metod do výuky, kvalitní 

(!) proškolení pedagogů,  

- Kurzy pro cizince,  

- Motivace žáků ke čtení a rodičů k zapojení:  

finanční prostředky na čtenářské dílny, 

doučování a (čtenářské, mediální, recitační 

apod.) kroužky, finanční prostředky na autorská 

čtení, besedy s autory, zapojení do motivačních 

projektů, divadelní představení, návštěvy 

divadel apod., financování školního časopisu, 

- Zapojení do projektů umožňujících financování 

(MČ a další),  

- Zajištění prostor pro knihovnu, kroužky, 

čítárnu, relaxační koutky s knihou apod., kinosál 

(investice do infrastruktury) 

 

- Neznalost elementárního čtení (rodina), 

trvající nezájem žáků a rodiny, konkurence IT, 

vzrůstající problém s porozuměním žáků 

dlouhým textům 

- Neúspěch v testech a přijímacích zkouškách,  

 - Vzrůstající počet cizinců a jazyková bariéra,  

- Odliv žáků na gymnázia,  

- Obava z propojenosti se všemi předměty 

(možný neúspěch),  

- Nekvalitní školení pedagogů (či lektoři),   

- Nedostatek kvalitních učitelů českého jazyka 

- Snižování nároků,  

- Větší počet žáků s SVP – dopad na celou třídu, 

velké intelektové rozdíly žáků ve třídě (ZŠ),  

- Syndrom vyhoření.  
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Matematická gramotnost 

Silné  Slabé 

- Oblíbenost a uznání důležitosti M žáky (zvl. 1. 

stupeň),  

- Kvalifikovaní učitelé, na některých školách na 

1. stupni činností učení na jedné ze škol 

Hejného metoda 1. i 2. stupeň,  

- Kluby a kroužky (finanční gramotnost, 

matematický, šachový) či doučování (ze Šablon), 

- Účast či přímo organizace matematických 

soutěží (Pythagoriáda, klokan, olympiáda),  

- Vyučovaná finanční gramotnost od 1. třídy, 

volitelná matematika i příprava na přijímací 

řízení, absolventské práce  

- Spolupráce s pedagogickou fakultou, 

spolupráce s DDM 

Jen některé ze škol: Automat na školní 

pomůcky, kvalitní pomůcky na 1. stupni, 

výukové programy na PC; dobré výsledky v 

testování 

 

 

- Žáci: špatná orientace v textu či úplné 

neporozumění zadání (slovní úlohy, logické 

úlohy), nepřipravenost dětí na výuku (pomůcky, 

DÚ), žáci se učí mechanicky, jen aplikují postupy 

bez pochopení, nepoužívají logické myšlení; 

přístup žáků k matematice (nezájem dětí o 

matematiku zvláště na 2. stupni),  

- Vysoký počet žáků ve třídách,  

- Chybějící pomůcky a vysoké ceny hlavolamů, 

pomůcek;  

- Absence klubové místnosti,  

- Škola v okolí lokality soc. vyloučení;  

- Malá časová dotace;  

- Neztotožnění se všech vyučujících s Hejného 

metodou; 

- Případně i přístup některých učitelů;  

 

Příležitosti Hrozby 

- Zapojení do matematických soutěží;  

- Zapojení do projektů (např. finanční 

gramotnost),  

- Kvalitní proškolení pedagogů (např. v Hejného 

metodě);  

- Lepší přístup k IT technice a nákup výukového 

softwaru (i pro IA tabuli); doplnění materiálu 

(do klubů, kroužků – hry, hlavolamy)  a 

pomůcek do hodin M 

- Spolupráce se studenty fakult; spolupráce 

s jinou ZŠ aplikující Hejného metodu, sdílení 

- Odchod kvalitních uč. do důchodu, nedostatek 

(ztráta) kvalitních učitelů, nedostatek mladých 

pedagogů 

- Odchod žáků na víceletá gymnázia 

- Rodiče a jejich přístup - nespolupracující 

rodiče, odmítání domácí přípravy rodiči 

- Negativní vliv IT - médií a sociálních sítí, není 

potřeba numerická matematika (mobily, 

kalkulačky) 

- Nedostatek finančních prostředků na vybavení 

a materiál  
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zkušeností; spolupráce 1. a 2. stupně a lepší 

návaznost MŠ- 1. st. - 2. st. 

- Zajištění doučování a kroužků;  

- Financování přijímacích zkoušek nanečisto;  

- Spojení matematiky s praktickým využitím pro 

1. uplatnění naučených principů a 2. rozvoj 

kreativního myšlení; systematicky propojovat 

ostatní přírodní vědy s matematikou;  

- Podpora talentovaných žáků (kroužek, 

soutěže); práce s nadanými žáky 

- Finanční gramotnost jako součást MAT;  

- Více času na práci s žáky s SVP 

 

- Nízká motivace k učení – přijímací řízení na SŠ 

nízká úroveň 

- Obava z propojenosti s dalšími předměty 

- Zhoršující se grafomotorika (rýsování) 

- Finanční negramotnost 

- Selhávání v ostatních předmětech (Fy, Che) 

- Snižování nároků na žáky, velké intelektové 

rozdíly 

- Nedostatek pohybu žáků – psychomotorický 

neklid, nesoustředěnost 

- Nedostatek logického myšlení a představivost 

 

Inkluze 

Silné  Slabé 

- Klima - otevřenost vůči cizincům, respekt 

k odlišnostem, vzájemná tolerance, Dobré klima 

ve třídách, klima na škole 

- Spolupráce s PPP pro P3 a 9 

- Kvalitní odborný tým (a výborní asistenti): 

výchovný poradce, metodik prevence, speciální 

pedagog, psycholog, (případně i kvalitní a 

funkční ŠPP – POZN: ŠPP není na všech školách)  

- Spolupráce s Prev. centrem 

- Didaktické pomůcky v ŠPP 

- Zapojení školy do Programu integrace cizinců 

MČ Praha 14 

- Kvalitní spolupráce pedagogických i 

nepedagogických pracovníků 

- Funguje komunikace škola-rodič, žák-žák 

- Velká úroveň podpory pedagogům (škola) – 

 - Asistenti pedagoga a spolupráce: nedostatek 

financí a kvalitních AP - fluktuace asistentů, 

spolupráce pedagogů a asistentů, neznalost 

kompetencí, nedostatek pomocného personálu 

– špatné finanční ohodnocení, vzdělávání AP na 

nízké úrovni nebo nedostupné 

- Roste počet žáků s SPU – cizinců 

- Roste počet žáků ve třídách - nedostatek času 

na individuální přístup, není možné poskytovat 

100% péči všem žákům ve třídě 

- Nedostatečná úroveň kvality vzdělávání 

pedagogů – práce s žáky s SVP 

- Velká administrativní zátěž všech zapojených 

pedagogů i vedení školy 

- Nízká úroveň spolupráce s některými rodiči, 

nárůst zájmu rodičů o vyšetření v PPP 

- Dítě/ žák s SVP je pod tlakem stálého 
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umožnění individuální péče 

- Zajištěna zajímavá školení pro pedagogy 

- Dlouholeté zkušenosti 

- Zapojení do projektů MČ a dalších (Klíč 

k úspěchu, šablony, OP PPR) 

- Zajištěné doučování 

 

neúspěchu 

- Nedostatečná úroveň spolupráce s PPP 

- Prevcentrum pouze na 2. stupni.  

- Pedagogové - neznalost problematiky 

hendikepovaných a jejich potřeb.  

 

Příležitosti Hrozby 

- Finanční podpora inkluze – zvláště finanční 

prostředky na personální zajištění a vybavení 

potřebami pro žáky s SPU – počítačové 

programy, kvalitní vybavení tříd, didaktické 

materiály, dostupné kompenzační pomůcky, 

stálý školní psycholog, speciální pedagog trvale 

přítomný ve škole, finance na AP, dovybavení 

učeben – pomůcky, relaxační koutky, s ohledem 

na rostoucí počet inkluzivně vzdělávaných dětí 

by tato péče poskytována automaticky 

z běžného rozpočtu školy a ne ze zbytečně 

administrativně náročného projektu 

- Kvalitní školení pro pedagogy a AP, kazuistická 

sezení - nové moderní přístupy 

- Snížení počtu žáků ve třídě 

- Sdílení zkušeností asistentů 

- Aktivní důchodci – učitelé 

- Víc volitelných předmětů i v nižších ročnících 

- Zrušit druhý cizí jazyk pro inkludované 

- Řešit problém lokality, řešit problém areálu 

školy a okolní lokality 

- Lepší spolupráce s PPP, SPC – konkrétnější 

doporučení pro žáky 

- Větší zapojení rodiny a přijetí odpovědnosti 

rodičů 

- Nedostatek asistentů (o kvalitních nemluvě), 

Úbytek asistentů – nízké ohodnocení 

v budoucnu 

- Úbytek učitelů – rezignace, psychologické 

vyčerpání 

- Mizivé finanční ohodnocení AP a pedagogů 

- Vysoký nárůst inkludovaných žáků a vyšší 

naplněnost tříd celkově 

- Přetěžování učitelů (pedagogická intervence) 

- Přebujelá administrativa 

- Přetížení učitelů (syndrom vyhoření) 

- Odliv průměrných a nadaných žáků na 

soukromé školy, výběrové školy, gymnázia 

- Sociálně patologické jevy – pokud není dítě 

trvale úspěšné, vyhledává jiné nevhodné 

seberealizace – násilí, drogy, šikana 

- Rodiče - zastírání nedostatků ve výchově 

zdůvodněním SPU, rodiče v rámci inkluze 

nárokují stále větší požadavky na učitele,  

přenášení odpovědnosti na školu (rodiče, stát), 

zneužití soukromých PPP 

- Neúměrné zvýšení defektivity skupiny 

- Vyčerpání finančních prostředků na podpůrná 

opatření 
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- Rozšířit možnosti doučování, zavést do 

vyučování besedy – seznámení s životy 

hendikepovaných 

- Lepší finanční ohodnocení – učitelů, 

poradenských pracovníků, AP 

- Nižší počty žáků ve třídách 

- Nižší administrativní zátěž 

- Zvýšení časová dotace – dělení tříd na profil. 

předměty 

 

- Změna legislativy (opakování, zmatečná) 

- Nedostatek financí na psychologa a 

speciálního pedagoga po ukončení projektu 

- Snížení nároků na žáka 

- Cizinci – jazyková nepřipravenost 

- Zvyšující se počet dětí s SVP 

  

 

 

 

Během setkání Pracovních skupin v roce 2020 byly prodiskutovány a následně i v online dotazníku 

prioritizovány SWOT následovně: 

 

Výstupy SWOT v povinných tématech:  

Čtenářská gramotnost 

Silné  Slabé 

1. Využívání ICT 

2. Spolupráce (s DDM, knihovnami, s 

nakladatelstvím, s PedF, NNO a dalšími) 

3. Zapojení do projektů se zaměřením na 

motivaci ke čtení (Noc s Andersenem apod.) 

4. Zajištěné volnočasové aktivity (bibliobus, 

kroužky a kluby, doučování, JČ pro cizince, 

mimoškolní akce a soutěže) 

5. Vlastní knihovna 

6. Proškolení pedagogů (např. v metodě 

kritického myšlení) 

7. Spektrum metod a forem využívaných ve 

výuce (mediální výchova, pasování na čtenáře, 

autorská čtení, společné čtení 1. a 9. tříd apod.) 

1. Chybné využívání ČJ v jiných předmětech ZŠ/ 

při dalších činnostech (MŠ) 

2. Nedostatek financí na materiál, vybavení, 

pomůcky (včetně IT) 

3. Lokalita či vysoký počet cizinců a jazyková 

bariéra žáků 

4. Konzervativní přístup některých pedagogů, 

občasná neochota pedagogů se vzdělávat 

5. Problém žáků (dětí) s pochopením textu a 

malá slovní zásoba 

6. Vysoký počet dětí/ žáků ve třídách 

7. Nezájem rodičů o čtení a podporu čtení dětí/ 

žáků 

8. Nechuť/ neochota dětí číst - i vliv IT 
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8. Kvalitní pedagogové technologií na čas strávený čtením 

Příležitosti Hrozby 

1. Zapojení do projektů umožňujících 

financování (společně pod MČ a další) 

2. Podpora zřizovatele při zajištění výuky v 

období pandemie 

3. Finanční prostředky na volnočasové aktivity 

dětí/ žáků - kroužky a kluby 

4. Zajištění prostor pro knihovnu, kroužky, 

čítárnu, relaxační koutky s knihou apod., 

kinosál (investice do infrastruktury) 

5. Finanční prostředky na autorská čtení, 

besedy, divadelní představení apod. 

6. Finanční prostředky na zřízení/ zkvalitnění 

knihovny 

7. Modernizace IT vybavení 

8. Kurzy pro cizince 

9. Modernizace knihoven škol 

10. Sdílení zkušeností (další MŠ/ZŠ i mezi 

pedagogy na MŠ/ZŠ) 

11. Zavádění moderních metod do výuky 

12. Kvalitní proškolení pedagogů 

13. Motivace žáků (dětí) ke čtení a rodičů dětí a 

žáků  k zapojení 

1. Pandemie - nejasná pravidla fungování, 

(částečné)uzavření školy a přechod na online 

výuku, omezení podpory SPC/ PPP, snížení 

možností spolupráce s dalšími kolegy 

2. Pandemie - nemocní pedagogové, 

onemocnění vedení školy 

3. Obava z propojenosti se všemi předměty 

(možný neúspěch) 

4. Syndrom vyhoření pedagogů 

5. Odliv žáků na gymnázia/ dětí do soukromých 

MŠ 

6. Nekvalitní školení pedagogů (či lektoři) 

7. Nedostatek kvalitních učitelů českého jazyka 

8. Neúspěch v testech a přijímacích zkouškách 

9. Snižování nároků na žáky (děti) 

10. Větší počet dětí/ žáků s SVP při stejné 

kapacitě pedagogů 

11. Vzrůstající počet cizinců a jazyková bariéra 

12. Trvající nezájem žáků a rodin dětí a žáků 

 

Matematická gramotnost 

Silné  Slabé 

1. Spolupráce (např. s pedagogickou 
fakultou, DDM, NNO) 

2. Účast či přímo organizace 
matematických soutěží 

1. Chybějící prostor pro volnočasové 
aktivity v oblasti MG (klub, kroužek) 

2. Přístup některých pedagogů (např. 
neztotožnění se se zaváděnou metodou) 
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3. Volitelná matematika 

4. Kluby a kroužky pro děti/ žáky (např. 
finanční gramotnost, matematický, 
šachový) 

5. Doučování 

6. Vyučovaná finanční gramotnost 

7. Oblíbenost a uznání důležitosti 
matematiky dětmi a žáky 

8. Kvalifikovaní učitelé 

 

3. Malá časová dotace 

4. Chybějící materiální vybavení (IT 
vybavení, pomůcky - jejich cena je často 
vysoká) 

5. Nízká úroveň motivace dětí/ žáků k učení 
(nízká podpora vzdělávání rodinou) 

6. Vysoký počet dětí/ žáků ve třídách 

7. Nezájem žáků o matematiku na 2. stupni 
ZŠ 

8. Málo rozvinutá slovní zásoba u dětí/ 
žáků vedoucí k nepochopení zadání úloh 

Příležitosti Hrozby 

1. ZŠ - financování přijímacích zkoušek 
nanečisto 

2. Spolupráce (se studenty fakult; 
spolupráce ZŠ aplikujících Hejného 
metodu, sdílení zkušeností; spolupráce 1. a 
2. stupně a lepší návaznost MŠ- 1. st. - 2. 
st.) 

3. Zajištění kroužků,  v ZŠ i doučování 

4. Více času na práci s dětmi/ žáky s SVP 

5. Doplnění materiálu (do klubů, kroužků – 
hry, hlavolamy) a pomůcek 

6. Zapojení do matematických soutěží 

7. Podpora talentovaných dětí a žáků 
(kroužky, soutěže); práce s nadanými dětmi 
a žáky 

8. Podpora zřizovatele při zvládání 
pandemie 

9. Lepší přístup k IT technice a nákup 
výukového softwaru 

10. Kvalitní proškolení pedagogů (např. v 
Hejného metodě, online vzdělávání) 

11. Spojení matematiky s praktickým 
využitím, propojování s ostatními vědami 

1. Pandemie - nejasná pravidla fungování, 
(částečné)uzavření školy a přechod na 
online výuku, omezení podpory SPC/ PPP, 
snížení možností spolupráce s dalšími 
kolegy 

2. Pandemie - nemocní pedagogové, 
onemocnění vedení školy 

3. Nedostatek pohybu žáků – 
psychomotorický neklid, nesoustředěnost 

4. Obava z propojenosti s dalšími předměty 

5. Zhoršující se grafomotorika 

6. Finanční negramotnost 

7. Nedostatek finančních prostředků na 
vybavení a materiál 

8. Snižování nároků na žáky (děti), velké 
intelektové rozdíly 

9. Negativní vliv IT - médií a sociálních sítí, 
není potřeba numerická matematika 

10. Nedostatek logického myšlení a 
představivosti 

11. Nízká motivace k učení (ZŠ - např. 
přijímací řízení na SŠ nízká úroveň) 
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 12. Odchod žáků na víceletá gymnázia 

13. Nespolupracující rodiče, odmítání 
domácí přípravy rodiči 

14. Odchod kvalitních pedagogů do 
důchodu, nedostatek (ztráta) kvalitních 
učitelů, nedostatek mladých pedagogů 

 

Inkluze 

Silné  Slabé 

1. Zajištěné doučování 

2. Spolupráce s Prev – Centrem 

3. Zapojení do projektů MČ a dalších (Klíč k 

úspěchu, šablony, OP PPR) 

4. Zajištěna zajímavá školení pro pedagogy 

5. Zapojení školy do Programu integrace cizinců 

MČ Praha 14 

6. Dlouholeté zkušenosti 

7. Vysoká úroveň podpory pedagogům (škola) – 

umožnění individuální péče 

8. Didaktické pomůcky v ŠPP 

9. Kvalitní spolupráce pedagogických i 

nepedagogických pracovníků 

10. Funguje komunikace škola-rodič 

11. Spolupráce s PPP pro P3 a 9 

12. Kvalitní odborný tým (a výborní asistenti) 

13. Proinkluzivní klima ve třídách, na škole 

1. Spolupráce s Prev -Centrem pouze na 2. 

stupni ZŠ 

2. Pedagogové - neznalost problematiky 

hendikepovaných a jejich potřeb 

3. Dítě/ žák s SVP je pod tlakem stálého 

neúspěchu 

4. Nedostatečná úroveň spolupráce s PPP 

5. Nízká úroveň spolupráce s některými rodiči, 

nárůst zájmu rodičů o vyšetření v PPP 

6. Nedostatečná úroveň kvality vzdělávání 

pedagogů – práce s dětmi/ žáky s SVP 

7. Velká administrativní zátěž všech zapojených 

pedagogů i vedení školy 

8. Roste počet dětí/ žáků ve třídách - 

nedostatek času na individuální přístup, není 

možné poskytovat 100% péči všem žákům ve 

třídě 

9. Nedostatek financí na AP a kvalitních AP, 

vzdělávání AP na nízké úrovni nebo nedostupné 

10. Roste počet dětí/ žáků s SPU – cizinců 

Příležitosti Hrozby 

1. Rozšířit možnosti doučování, zavést do 

vyučování besedy – seznámení s životy 

hendikepovaných 

1. Pandemie - nejasná pravidla fungování, (i 

částečné) uzavření školy a přechod na online 

výuku, omezení podpory SPC/ PPP, snížení 
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2. Víc volitelných předmětů i v nižších ročnících 

(ZŠ) 

3. Řešit problém lokality, řešit problém areálu 

školy a okolní lokality 

4. Aktivní důchodci – učitelé 

5. Nižší administrativní zátěž 

6. Lepší spolupráce s PPP, SPC –např. 

konkrétnější doporučení pro žáky 

7. Lepší finanční ohodnocení – učitelů, 

poradenských pracovníků, AP 

8. Sdílení zkušeností asistentů 

9. Větší zapojení rodiny a přijetí odpovědnosti 

rodičů 

10. Snížení počtu dětí/ žáků ve třídě (ZŠ také 

např. zvýšení časová dotace, dělení tříd na 

profil. předměty) 

11. Kvalitní školení pro pedagogy a AP, 

kazuistická sezení - nové moderní přístupy 

12. Finanční podpora inkluze – zvláště finanční 

prostředky na personální zajištění a vybavení 

potřebami pro děti a žáky s SPU (počítačové 

programy, kvalitní vybavení tříd, didaktické 

materiály, dostupné kompenzační pomůcky, 

stálý školní psycholog, speciální pedagog trvale 

přítomný ve škole, finance na AP, dovybavení 

učeben – pomůcky, relaxační koutky apod.) 

možností spolupráce s dalšími kolegy 

2. Pandemie - nemocní pedagogové, 

onemocnění vedení školy 

3. Snížení nároků na dítě/ žáka 

4. Vyčerpání finančních prostředků na 

podpůrná opatření 

5. Změna legislativy (opakování, zmatečná) 

6. Cizinci – jazyková nepřipravenost 

7. Odliv průměrných a nadaných (dětí) žáků na 

soukromé školy, výběrové školy, gymnázia 

8. Nedostatek financí na psychologa a 

speciálního pedagoga po ukončení projektů 

9. Sociálně patologické jevy (žáci) 

10. Rodiče - zastírání nedostatků ve výchově 

zdůvodněním SPU, rodiče v rámci inkluze 

nárokují stále větší požadavky na učitele, 

přenášení odpovědnosti na školu (rodiče, stát), 

zneužití soukromých PPP 

11. Přebujelá administrativa 

12. Přetěžování učitelů (pedagogická 

intervence) 

13. Mizivé finanční ohodnocení AP a pedagogů 

14. Vysoký nárůst inkludovaných žáků a vyšší 

naplněnost tříd celkově 

15. Úbytek učitelů – rezignace, psychologické 

vyčerpání 

16. Nedostatek asistentů pedagoga (o 

kvalitních nemluvě) 
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Další analyzovaná témata navazovala na výstupy, zvláště identifikované příležitosti 

agregovaných výstupů, šetření SCIO (Mapa školy a Národní testování), které proběhlo na počátku 

roku 2018 a v roce 2020. Z roku 2018 jsou to následující příklady: ZŠ: Posílení prevence a intervence 

sociálně patologických jevů (zvláště)na 2. stupni, včetně posílení spolupráce s rodiči; Zvýšení 

atraktivity a zajímavosti výuky předmětů na 2. stupni, Zajištění dostatečného finančního a 

materiálního zázemí ZŠ,  pro MŠ Zlepšení vztahu mezi zřizovatelem a školami, Zvýšení nabídky 

kroužků a nepovinných aktivit, Vybavení školy, Komunikace s rodiči, Spolupráce a propojení se ZŠ. 

Jedním z výstupů intenzivního výjezdního zasedání byly, vyjma výše uvedených SWOT také 

Popisy potřeb škol (I). Během jednání na výjezdním zasedání a také během navazujících jednání všech 

Pracovních skupin v období září 2018 až duben 2019 byla provedena prioritizace cílů strategického 

rámce. Priority byly již zohledněny a dále rozvedeny v opatřeních v novém Akčním plánu pro rozvoj 

oblasti vzdělávání na období 3/2019 až 8/2020 (schválen 18. 2. 2019).   

Vzhledem k tomu, že je počet neziskových organizací (a jejich členů) zapojených do MAP II 

daleko nižší, než je počet zapojených ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků a zástupců MČ 

Praha 14, bylo zohledněno při prioritizaci i toto hledisko.   

Priority předškolního vzdělávání jsou následující: 

o 2.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace stavebně – technického stavu budov a 

zvýšení kvality materiálního vybavení využívaného v rámci předškolního vzdělávání, 

včetně venkovních prostor 

o 3.1 Zvyšování kvality předškolního vzdělávání a výchovy  

o 1.3 Spolupráce rodičů, škol a školských zařízení a organizací neformálního a 

zájmového vzdělávání 

o 1.1. Podpora vzájemné spolupráce všech aktérů ve správním obvodu Prahy 14 

prostřednictvím společných projektů a aktivit zajišťovaných zřizovateli 

Priority základního školního vzdělávání jsou následující: 

o 3.2. Zvyšování kvality základního vzdělávání 

o 2.2 Rekonstrukce a modernizace stavebně – technického stavu budov a zvýšení 

kvality materiálního vybavení využívaného v rámci základního školního vzdělávání, 

včetně venkovních prostor 

o 1.1. Podpora vzájemné spolupráce všech aktérů ve správním obvodu Prahy 14 

prostřednictvím společných projektů a aktivit zajišťovaných zřizovateli 

Byla schválena již dříve projednaná vize a priority Strategického rámce.  

Během třetího zasedání Řídícího výboru dne 18. 2. 2019 byla projednána a schválena 

Aktualizace členů Řídícího výboru, vyhodnocení Akčního plánu 09/2017 – 02/2019, schválen Akční 

plán na období 03/2019 – 08/2020 a schválena Podkladová analýza MAP II. Praha 14 a projednána a 

schválena aktualizace dokumentů dle priorit.  
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Dne 4.6.2019 se konal Řídící výbor per rollam, na kterém byl schválena další verze 

Strategického rámce s Přehledem investičních potřeb (včetně priorit).  

Během roku 2020 připravovaly zapojené školy Popisy potřeb II, probíhala druhá aktualizace 

dokumentace MAP II (Podkladové analýzy, Strategického rámce, priority) a příprava návrhu Akčního 

plánu III pro období 09/2020-2/2022, koncem roku 2019 a počátkem roku 2020 proběhlo testování 

zapojených škol (Národní testování žáků a Mapy škol), spolupráce v PS probíhala dle možností 

setkávání v nouzovém stavu během pandemie.  

Během pandemie covid-19 byly Pracovními skupinami schváleny stávající cíle a priority, se 

zvláštním důrazem na hledisko spolupráce všech zapojených aktérů a podporu zřizovatele.  

Aktuální verze Strategického rámce byla schválena Řídícím výborem MAP II (včetně 

aktualizace přílohy Přehledu investičních priorit) dne 25. 10. 2020.  
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3. Popis priorit a cílů 

      3.1. Seznam priorit 

 

Priorita 1 Podpora a rozvoj spolupráce všech aktérů v oblasti vzdělávání 

Priorita 2 Zajištění materiálních podmínek kvalitního předškolního, základního školního, 
neformálního a zájmového vzdělávání  
 

Priorita 3 Podpora zvýšení kvality společného vzdělávání a klimatu ve vzdělávání 

 

 

    3.2. Popis priorit 

 

Priorita 1 – Podpora a rozvoj spolupráce všech aktérů 

Spolupráce všech aktérů ve vzdělávání za podpory zřizovatele je základním předpokladem 

úspěchu  opatření ke zvyšování kvality ve vzdělávání. V rámci nastavené spolupráci mohou různí 

aktéři systému vzdělávání sdílet své zkušenosti, příklady dobré praxe a propojovat spolupráci 

jednotlivých vzdělávacích stupňů, cílových skupin ve vzdělávání, jako jsou děti a žáci, rodiče, 

pedagogové a další odborníci, vedení škol a školských zařízení, pracovníci neziskového sektoru apod. 

v  podpoře cíle dosažení kvality.  

„Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně 

napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedostanete kupředu..." 

„Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, 

nebo o tom přinejmenším vědět.“ 

- Jan Amos Komenský 

 

 

 

 

 

Během jednání pracovních skupin a diskuzí s aktéry byly stanoveny následující cíle: 
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Priorita 1 Podpora a rozvoj spolupráce všech aktérů ve vzdělávání 

 
Cíl a popis cíle  
 

 
1.1. Podpora vzájemné spolupráce všech aktérů ve správním obvodu Prahy 14 
prostřednictvím společných projektů a aktivit zajišťovaných zřizovateli 
Partnerství mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání zaštiťované zřizovatelem 
umožňuje jejich pravidelnou spolupráci a přípravu a realizaci fungující územní 
koncepce. Zřizovatel škol a školských zařízení má vědět o potřebách 
jednotlivých zařízení, o jejich nedostatcích a plánovat opatření na jejich 
podporu. Je také zastřešující institucí pro propagaci spolupráce s dalšími aktéry 
ve vzdělávání a zajišťuje sdílení informací s lokální komunitou, odbornou a další 
veřejností. Je také partnerem pro spolupráci s vyššími územními celky a 
podporuje tím provazbu a spolupráci např. se středními školami (zřizovatelem 
je většině případů kraj, v případě MČ Prahy 14 a MČ Dolní Počernice Hl. město 
Praha) a se soukromými, církevními a dalšími zřizovateli.   
 

 
Vazba na povinná 
a doporučená 
opatření (témata) 
dle Postupů MAP  

Cíl má silnou vazbu na všechna témata.  

 
Indikátory  

 Počet projektů a aktivit vzájemné spolupráce škol, školských zařízení a 
dalších organizací ve vzdělávání ve správním území Prahy 14 zajištěných 
zřizovateli 

 Počet zapojených partnerů vzájemné spolupráce škol, školských zařízení a 
dalších organizací ve vzdělávání ve správním území Prahy 14 zajištěných 
zřizovateli 

 Počet aktivit, do nichž je MČ Praha 14 a MČ Dolní Počernice zapojena 
odborná a další veřejnost  

 Počet setkání zřizovatele a ředitelů příspěvkových organizací/ dalších aktérů 
ve vzdělávání 

 Počet komunikačních a osvětových aktivit/ PR aktivit ke společnému 
vzdělávání zajištěných MČ Praha 14 
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Priorita 1  
Podpora a rozvoj spolupráce všech aktérů ve vzdělávání 

 
Cíl a popis cíle  
 

 
1.2. Spolupráce jednotlivých vzdělávacích stupňů škol a školských zařízení a 
organizací neformálního a zájmového vzdělávání  
 
Základní a mateřské školy se zapojují do různých projektů/ programů/ aktivit 
především individuálně. Při plnění cíle jednotlivé organizace jednotlivých 
stupňů vzdělávání při realizaci svých neinvestičních rozvojových projektů  
spolupracují, dochází ke spolupráci organizací a institucí poskytujících 
předškolní, základní školní a také středoškolské vzdělání. Součástí plánované 
spolupráce jsou i další aktéři -  organizace zájmového a neformálního vzdělávání 
apod. Systém vede ke zvýšení úrovně kvality a komunikace v souladu s prioritou 
č. 1.  
 

 
Vazba na povinná 
a doporučená 
opatření (témata) 
dle Postupů MAP  

 
Cíl má intenzivní vazbu na všechna povinná opatření(1-3) a volitelné téma 3. a 
další volitelná témata 1-5.. 
Dále střední vazbu volitelná témata 1a 2 a další volitelné  téma 6.  

 
Indikátory  

 Počet společných projektů spolupráce 

 Počet zapojených partnerů 

 Počet spolupracujících (kolektivů) dětí a žáků 
 

 

Priorita 1  
Podpora a rozvoj spolupráce všech aktérů ve vzdělávání 

 
Cíl a popis cíle  
 

 
1.3 Spolupráce rodičů, škol a školských zařízení a organizací neformálního a 
zájmového vzdělávání a dalších subjektů péče o rodinu 
 V oblasti vzdělávání jsou rodiče nezastupitelným motivátorem dítěte a žáka. 
Spolupráce škol a školských zařízení a organizací neformálního a zájmového 
vzdělávání je dílčím prvkem tvořícím celkové klima a podmínky ke vzdělávání  

 
Vazba na povinná 
a doporučená 
opatření (témata) 
dle Postupů MAP  

 
Cíl má intenzivní vazbu povinné téma  3 a volitelné téma 3 a a další volitelná 
témata 1, 3 a 4. Střední vazbu na povinné téma 1 a 2, volitelná témata 1 a 2. 
Slabou vazbu na další volitelná témata 2, 5 a 6.  

 
Indikátory  

 Počet spolupracujících rodičů – např. zapojených do šk. rad, dobrovolných 
aktivit s dětmi a žáky a v rámci přípravy aktivit pro děti a žáky 

 Počet spolupracujících škol, školských zařízení s rodiči 
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Priorita 2  - Zajištění materiálních podmínek kvalitního předškolního, 

základního školního, neformálního a zájmového vzdělávání 

 

Kvalitní úroveň zázemí a materiálního vybavení pro vzdělávání je základním předpokladem 

výuky. V souladu s potřebami dětí a žáků, zvláště se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné 

zajistit prostorové zázemí, včetně bezbariérovosti, a pořízení učebních, kompenzačních, 

rehabilitačních pomůcek, učebnic a dalších didaktických potřeb. Součástí budování kvality 

vzdělávacího procesu je i příprava a vybavení odborných učeben, ICT vybavení pro moderní výuku 

v oblasti polytechniky, cizích jazyků ve školách a vybavení volnočasových a zájmových zařízení 

atraktivním zázemím vhodným pro děti a mládež. Nedílnou součástí jsou i úpravy venkovních prostor 

a hřišť jako víceúčelových ploch využívaných ke vzdělávacím účelům.  

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ 

- Jan Amos Komenský 

 

Během jednání pracovních skupin a diskuzí s aktéry byly stanoveny následující cíle: 

Priorita 2 
Zajištění materiálních podmínek kvalitního předškolního, základního školního, 
neformálního a zájmového vzdělávání 
 

 
Cíl a popis cíle  
 

 
2.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace stavebně – technického stavu 
budov a zvýšení kvality materiálního vybavení využívaného v rámci 
předškolního vzdělávání, včetně venkovních prostor 
Provedení stavebních a technických úprav budov i venkovních prostor objektů 
předškolního vzdělávání tak, aby odpovídaly současným trendům a aby 
maximálně splňovaly požadavky legislativních změn, např. v oblasti společného 
vzdělávání.. Cílem není řešit jen nejvážnější problémy a závady, ale kontinuálně 
zvyšovat technickou úroveň školních budov a areálů a zajistit jejich 
bezbariérovost. 
Předškolní vzdělávání je také často nedostatečně vybaveno (např. pro práci 
s dětmi se SVP) – chybí kvalitní zařízení místností, kde probíhá výchovný proces, 
nejsou využívány dostatečně školní zahrady, chybí pomůcky apod., tj. zařízení a 
vybavení neodpovídá současným požadavkům. Tento cíl proto spočívá také v 
doplnění chybějícího vybavení a v modernizaci stávajícího. 

 
Vazba na povinná 
a doporučená 

 
Cíl má intenzivní vazbu na povinné téma 3 a volitelné téma 2 a  na další 
volitelné téma 1. 
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opatření (témata) 
dle Postupů MAP  

 
Indikátory  

 

 Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a 
výcviková zařízení  

 Počet dětí, žáků a studentů se SVP využívající nová nebo modernizovaná 
vzdělávací, školicí a výcviková zařízení 

 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením  

 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení  

 Počet zařízení s nově vybavenými třídami    

 

 

Priorita 2 
 
Zajištění materiálních podmínek kvalitního předškolního, základního školního, 
neformálního a zájmového vzdělávání 

 
Cíl a popis cíle  
 

 
2.2 Výstavba, rekonstrukce a modernizace stavebně – technického stavu 
budov a zvýšení kvality materiálního vybavení využívaného v rámci 
základního školního vzdělávání, včetně venkovních prostor 
 
V základním školství se jedná především o zajištění bezpečné dostupnosti a 
bezbariérovosti, nákup a instalace zařízení a vybavení, které umožní rozvoj 
nových výukových a výchovných metod včetně využití technologií, modernizace 
technického zařízení budov, zajištění vybavení pomůckami zvláště pro práci 
s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod.  
 

 
Vazba na povinná 
a doporučená 
opatření (témata) 
dle Postupů MAP  

 
Cíl má intenzivní vazbu na povinné témaa3  a volitelné téma 2, dále na další 
volitelné téma 1 a 5..   Průřezově pak vazbu na povinné téma 1 a 2, volitelná 
témata 1 a 3 a další volitelná témata 2-4, 6. -5.  
 

 
Indikátory  

 Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a 
výcviková zařízení  

 Počet dětí, žáků a studentů se SVP využívající nová nebo modernizovaná 
vzdělávací, školicí a výcviková zařízení 

 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením  

 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení  

 Počet zařízení s nově vybavenými třídami    
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Priorita 2 
 
Zajištění materiálních podmínek kvalitního předškolního, základního školního, 
neformálního a zájmového vzdělávání 

 
Cíl a popis cíle  
 

 
2.3 Rekonstrukce a modernizace stavebně – technického stavu budov a 
zvýšení kvality materiálního vybavení využívaného v rámci zájmového a 
neformálního vzdělávání 
 
Stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení nezbytného zařízení a vybavení pro 
realizaci kulturně komunitních programů, podporu programů multikulturní 
výchovy, přijímání odlišných kultur, osobnostní a sociální rozvoj dětí, podporu 
začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem 

 
Vazba na povinná 
a doporučená 
opatření (témata) 
dle Postupů MAP  

 
Cíl má silnou vazbu na povinné téma 3, volitelné téma 2   a další volitelé téma 
1.. Střední vazbu na povinná témata 1 a 2 a další volitelná témata 3 a 4.. 
Potenciální vazbu má na volitelná témata 1a 3 a na další volitelná témata 2 a 6. 
.  

 
Indikátory  

 

 Počet osob využívající nová nebo modernizovaná vzdělávací, školicí a 
výcviková zařízení  

 Počet dětí, žáků a studentů se SVP využívající nová nebo modernizovaná 
vzdělávací, školicí a výcviková zařízení 

 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením  

 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení  

 Počet zařízení s nově vybaveným prostorem    
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Priorita 3 - Podpora zvýšení kvality společného vzdělávání a klimatu ve 

vzdělávání 

 

Jedním ze současných klíčových ukazatelů kvalitní školy je dobré klima. Oblast klimatu škol je 

obsáhlá a zahrnuje širokou škálu vztahů mezi jednotlivými aktéry – kvalitu vztahu vedení školy a 

pedagogického sboru, vztahy v pedagogickém sboru samotném, klima třídy, spolupráci s rodiči dětí a 

žáků, vztah školy k místní komunitě a veřejnosti celkově. Je významným prvkem volby jednotlivých 

aktérů i pro školská zařízení a zařízení zajišťující neformální a zájmové vzdělávání.  

Motivující vedení školy, dostupné průběžné vzdělávání pedagogů a dalších aktérů, motivující 

ohodnocení pracovníků ve vzdělávání, jejich spolupráce, sdílení dobré praxe, podpora a metodické 

vedení pracovníků ve vzdělávání odborníky, adekvátní dimenzování počtu dětí a žáků ve třídách 

nastavuje podmínky pro dosažení kvality ve vzdělávání, individuální práci s dítětem či žákem a 

příznivého klimatu ve školách, školských zařízeních a zařízeních zájmového a neformálního 

vzdělávání. Kvalitní a motivovaný pedagog (či další pracovník zapojený do vzdělávání) je připraven 

sdílet své pracovní zkušenosti, dále se vzdělávat a převzít odpovědnost za výsledky výchovy a 

vzdělávání dětí a žáků a spolupracovat se zákonným zástupcem na maximálním rozvoji dítěte.  

 

 

„Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré učení mocně umění rozmnožuje.“ 

„Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih.“ 

-  Jan Amos Komenský 
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Priorita 3  
Podpora zvýšení kvality společného vzdělávání a klimatu ve vzdělávání  

 
Cíl a popis cíle  
 

 
3.1 Zvyšování kvality předškolního vzdělávání a výchovy  
Cílem je zajištění metodické, finanční a materiální podpory mateřských škol v 
jejich úsilí zapojovat do výchovného procesu v MŠ asistenty, logopedy, dětské 
psychology, chůvy a případně další specialisty, dále zajištění osobnostně 
profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného 
setkávání a sdílení zkušeností. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění 
přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. 
Cíl má neoddělitelnou vazbu na Prioritu 1, cíl 1.3 spolupráce s rodiči. 

 
Vazba na povinná 
a doporučená 
opatření (témata) 
dle Postupů MAP  

 
Cíl má intenzivní vazbu na povinné téma 3., další volitelná témata 3 a 4.   
Střední vazbu na povinná témata 1 a 2, na volitelné téma 2 a další volitelné 
téma 1. 
Potenciální vazba na volitelné téma 1.  

 
Indikátory  

 Počet MŠ využívajících šablony OP VVV, včetně  DVPP; 

 Počet dalších projektů na zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v MŠ  

 Počet pedagogů zapojených do sdílení dobré praxe, vzájemných hospitací 
apod. 

 Počet projektů s vazbou na určené cílové skupiny dětí, zvláště  s SVP (např. 
s OMJ), počet zapojených škol do těchto projektů a počet žáků z určených 
CS 

 Počet podpořených dětí 

 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané 
poznatky a dovednosti  

 

Priorita 3  
Podpora zvýšení kvality společného vzdělávání a klimatu ve vzdělávání  

 
Cíl a popis cíle  
 

 
3.2. Zvyšování kvality základního vzdělávání  
 
Cílem je zajištění metodické, finanční a materiální podpory základních a tzv. 
„měkkých aktivit“ základních škol ve spolupráci se zřizovateli, rodiči, institucemi 
a organizacemi neformálního  a zájmového vzdělávání a podpora pracovníků v 
nutnosti zapojovat do výchovného procesu odborníky.  
Cílem je nejen personální podpora ZŠ s cílem zvýšení kvality výuky, ale také 
zajištění osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího 
vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností, zvýšení úrovně 
docházky, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, zvýšení 
informovanosti a úrovně spolupráce všech zapojených cílových skupin.  
Podporováno bude zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 
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hlavního vzdělávacího proudu také pomocí volnočasových aktivit (čtenářské 
kluby, kluby zábavné logiky, doučování žáků základní školy ohrožených školním 
neúspěchem  ve škole i v rodinách, práce s rodičem apod.).  
Cíl má neoddělitelnou vazbu na Prioritu 1, cíl 1.3 spolupráce s rodiči.  

 
Vazba na povinná 
a doporučená 
opatření (témata) 
dle Postupů MAP  

 
Cíl má silnou vazbu na povinná témata 1 až 3, dále na volitelná témata 1 – 3 a 
na volitelná témata 1 – 4. 
Potenciální vazba je na další volitelné téma 6. 

 
Indikátory  

 Počet ZŠ využívajících šablony v rámci výzev OP VVV, včetně DVPP 

 Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost  

 Počet dalších projektů na zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ   

 Počet projektů s vazbou na určené cílové skupiny dětí a žáků, zvláště  s SVP 
(např. s OMJ), počet zapojených škol do těchto projektů a počet žáků 
z určených CS 

 Počet podpořených dětí, žáků, studentů 

 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané 
poznatky a dovednosti 

 

Priorita 3 
 
Podpora zvýšení kvality společného vzdělávání a zlepšení klimatu ve 
vzdělávání  

 
Cíl a popis cíle  
 

 
3.3 Zvyšování kvality neformálního a zájmového vzdělávání  
Zvyšující se počet dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště 
dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem žijícím na území SO Prahy 14 
vyžaduje zvýšené zapojení i dalších organizací v oblasti zájmového a 
neformálního vzdělávání do jejich podpory. Součástí cíle je zajištění 
komunitních aktivit a integrace dětí a žáků se SVP (např. s odlišným mateřským 
jazykem) v rámci volnočasových a neformálních aktivit (např. čtenářské kluby, 
kluby zábavné logiky, doučování žáků základní školy ohrožených školním 
neúspěchem  ve škole i v rodinách apod.). Součástí je realizace multikulturních 
výchovných a vzdělávacích programů primárně zaměřených na posilování 
soudržnosti místní komunity se zapojením cílových skupin se SVP. Příkladem 
může být realizace hudebních, divadelních či jiných uměleckých aktivit, 
sportovně - multikulturních aktivit, besed apod., aktivit s akcentem na 
interkulturní dialog a podporující osobnostní a sociální rozvoj dětí a žáků a 
aktivity vedoucí k rozvoji aktivního občanství a rozvoji partnerství a spolupráce 
neziskových organizací se vzdělávacími zařízeními.  
Cíl má neoddělitelnou vazbu na Prioritu 1, cíl 1.3 spolupráce s rodiči. 

 
Vazba na povinná 
a doporučená 
opatření (témata) 

 
Cíl má silnou vazbu na všechna povinná témata, volitelná témata 1 a 2, další 
volitelná témata 1-4.  
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dle Postupů MAP  

 
Indikátory  

 Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo 
nevládní organizace 

 Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost  

 Počet dalších projektů na zvýšení kvality vzdělávání v neformálním a 
zájmovém vzdělávání   

 Počet projektů s vazbou na určené cílové skupiny dětí a žáků, zvláště  s SVP 
(např. s OMJ), počet zapojených škol do těchto projektů a počet žáků 
z určených CS 

 Počet podpořených dětí, žáků, studentů 
Další např.: 

 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané 
poznatky a dovednosti  

 Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí  
 



































































































Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 761/RMČ/2020 
  

ke smluvnímu zajištění servisu rekuperačních jednotek Základní školou, Praha 9 - 
Černý Most, Vybíralova 964 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

smluvní zajištění servisu 51 ks rekuperačních jednotek v budově školy Základní škola 
Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618, se sídlem Vybíralova 964/8, 
Černý Most, 198 00 Praha 9, se společností Right Concept, a.s., IČO: 03401260, sídlem 
Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5, která byla na základě podlimitní veřejné zakázky 
zadavatele MČ Praha 14 „Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14 - Dílčí část 1 - 
Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova“ dodavatelem uvedených rekuperačních 
jednotek, kdy předpokládaná hodnota servisních prací na roky 2020 a 2021 činí                   
340.000 Kč bez DPH, a to mimo režim pro zadávání veřejných zakázek daný interní 
směrnicí QS 74-01 „Zadávání veřejných zakázek“  

 
II.     u k l á d á 
 PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14  
 

informovat ředitele ZŠ Vybíralova o schválení výše uvedené výjimky Radou městské 
části Praha 14 
 

T: ihned 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                            PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   OI, ZŠ Vybíralova, OPKČ, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 762/RMČ/2020 
 

k místní Agendě 21 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e  
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
 

schválit návrh Výroční zprávy MA21 za rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 
  
II.     u k l á d á 
 Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14  
 

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh  Výroční zprávy MA21 za rok 
2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                             Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   vedení MČ, vedoucí odborů, vedoucí oddělení, KS OSPK 



 

 

 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA MA21 

2020 
 

 
Zpracovala: Ing. Pavlína George, KS OSPK 
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2.  MÍSTNÍ AGENDA 21 
Místní Agenda 21 (dále i 
MA21) představuje jeden z 
nejvýznamnějších moderních 
programů pro obce, města a 
regiony. Místní Agenda 21 
představuje významnou 
metodu, která má nástroji 
strategického rozvoje a 
komunikace s veřejností 
posílit udržitelný rozvoj na 
místní úrovni. Na národní 
úrovni se problematikou 
udržitelného rozvoje zabývá 
Rada vlády pro udržitelný 
rozvoj, resp. její výbory a 
pracovní skupiny.  
Pro transparentní hodnocení 
dosažené úrovně udržitelného 
rozvoje slouží Kritéria MA21, 
která představují sadu 
ukazatelů a měřítek umožňujících měření a porovnávání kvality procesů realizovaných v rámci MA21. 
Míru naplnění Kritérií dokládají do MA21 zapojené municipality v oficiální Databázi MA21 
www.ma21.cenia.cz. Portál/. Databázi MA21 provozuje z pověření MŽP Česká informační agentura 
životního prostředí. Úroveň stupně realizace MA21 je rozdělena do 4 základních kategorií „A“ - „D“, 
součástí je též startovací kategorie „Zájemci“. Kategorie „A“ je nejvyšší úroveň realizace MA21. 
V roce 2018 městská část Praha 14 získala a úspěšně obhájila kategorii „B“ velmi pokročilá úroveň, která 
ji byla přidělena s 3 letou platností do 31. 12. 2021. Rozvoj v oblasti místní Agendy 21 je zapracován 
do ročního akčního Plánu zlepšování MA21. Plán zlepšování MA21 pro rok 2021 včetně vyhodnocení 
za rok 2020 je součástí této zprávy viz příloha č. 1. Zastupitelstvo městské části Praha 14 svým 
usnesením č. 35 ze dne 22. 9. 2020 podpořilo záměr městské části a schválilo podání přihlášky do 
kategorie „A“ nejvyšší úroveň realizace MA21. Městská část Praha 14 byla zařazena do seznamu 
uchazečů o kategorii „A“ MA21 pro rok 2021. 

Souhrnné informace o MA21 na Praze 14 lze najít na https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-
14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/ 

Politikem, který zastřešuje systém, aktivity a postupy MA21 na Praze 14, je místostarostka MČ Prahy 14 
Mgr. Irena Kolmanová. Činnosti MA21 zajišťuje odbor kancelář starosty oddělení strategického 
plánování a komunikace ve spolupráci o ostatní odbory úřadu MČ Praha 14. Koordinátorem procesů 
MA21 je Ing. Pavlína George, oddělení strategického plánování a komunikace KS. Poradním orgánem 
RMČ Praha 14 pro oblast MA21 je Komise MA21 a zapojování veřejnosti, která dohlíží na procesy MA21. 

 

3. SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY 
Kvalita ve veřejné správě je spojena zejména se snahou MČ Praha 14 dělat správné věci správně 
(koncepce Good Governance), tj. kvalitně, efektivně a včas. Budoucnost a udržitelnost veřejné správy 
spočívá ve zkvalitňování veřejných služeb, zvyšování její výkonnosti a rozumném nakládání s finančními 
i dalšími zdroji. V mnohých ohledech tak následuje ostatní obory hospodářství a implementace normy 
ČSN EN ISO 9001 je toho viditelným a často využívaným příkladem. 
Systém managementu kvality dle ISO 9001 pomáhá v neustálém zlepšování činností a nutí městskou část 
svou práci řídit a zlepšovat. Certifikace je každoročně obhajována v rámci dozorových, resp. 
recertifikačních auditů externím hodnotitelem. Kontinuální zlepšování v organizaci podporuje tým 
interních auditorů, kteří současně tvoří i zpětnou vazbu mezi zaměstnanci úřadu a jeho vedením. V roce 
2020 proběhl druhý dozorový audit, který je předpokladem k další recertifikaci. 

http://www.ma21.cenia.cz/
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn_fvc_I7kAhUOTBUIHbT1Co0QjRx6BAgBEAQ&url=http://koncepce.knihovna.cz/trvale-udrzitelny-rozvoj-v-knihovnach-to-chceme/&psig=AOvVaw1xCPVKZnkKU9VXmt12t2_z&ust=1566305464330747
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4. PLÁNOVÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ 
Důležitou součástí MA21 je zapojení veřejnosti do 
rozhodovacích procesů, ale i do vytváření plánů a 
jejich realizace. Zapojování veřejnosti do 
rozhodování je popsáno ve Zprávě o participaci 
veřejnosti v roce 2020 viz příloha č. 2 a č. 3. 
Výstupy z plánovacích akcí a dalších akcí se 
zapojením veřejnosti (veřejných setkání, veřejných 
debat, jednání u kulatých stolů, anket apod.) jsou 
obsaženy v dokumentu „Příležitosti Prahy 14“ – 
komunitní plán viz příloha č. 3.  

 

Participativní rozpočet 

V roce 2019 odstartoval druhý ročník participativního rozpočtu, konceptu hospodaření s veřejnými 
financemi, díky kterému mohou lidé vytvářet vlastní, pro rozvoj obce zajímavé projekty. MČ Praha 14 
vyčlenila částku 5 mil. Kč, z čehož 4 mil. Kč na velké projekty a částka 1 mil. Kč na projekty menšího 
rozsahu. Velké projekty budou podpořeny finančními prostředky v rozsahu mezi 200 tis. Kč a 2 mil. Kč a 
malé projekty v rozsahu mezi 10 tis. Kč a 200 tis. Kč. MČ Praha 14 zorganizovala dvě veřejná setkání, na 
nichž jednotliví navrhovatelé prezentovali své návrhy veřejnosti. V průběhu roku 2020 bylo 
zrealizováno 7 projektů.  

Žákovské zastupitelstvo Prahy 14 

Žákovské zastupitelstvo funguje pod záštitou městské části 
Praha 14 a neziskové organizace Dům dětí a mládeže Praha 9. 
Celoroční aktivity pomáhají budovat identitu a vztah dětí a 
mládeže k místu, kde žijí a také ke komunální politice. V roce 
2020 se žákovské zastupitelstvo podílelo na přípravě a realizaci 

Dětského fóra. 

 

5.  KOMUNITNÍ A SPOLKOVÝ ŽIVOT 
Hlavním cílem městské části je aktivní komunitní a spolkový život na Praze 14, porozumění potřebám 
komunitních skupin a podpora jejich činnosti. Městská část podporuje komunitní a spolkový život 
finančně v rámci dotačního systému Prahy 14 či participativního rozpočtu, ale také založením a 
provozováním komunitních a volnočasových center. Komunitní a spolkový život je také do velké míry 
podporován a moderován příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, jejímž zřizovatelem je městská 
část Praha 14. Praha 14 kulturní je dlouhodobým partnerem městské části a také provozovatelem 
Půjčovny Prahy 14, kde si organizace, spolky, komunity či jedinci mohou zdarma zapůjčit venkovní 
mobiliář, technické či volnočasové vybavení pro aktivity přínosné pro komunitní život v Praze 14.  

Na jaře během koronavirové pandemie vznikla pod záštitou 
Prahy 14 kulturní iniciativa #RouškyVšem. Do iniciativy, kterou 
Praha 14 kulturní spustila v komunitním centru Plechárna, se zapojila 
stovka lidí nejen z Černého Mostu a okolí. Podařilo se tak zajistit ochranný materiál pro zdravotníky 
i obyvatele. Někteří distribuovali materiál, jiní šili, další rozváželi hotové roušky. 5 000 roušek dostala 
zdravotnická a sociální zařízení, další tisíce putovaly přímo obyvatelům Prahy 14. Stovky roušek se 
rozdaly skrze rouškovníky u komunitních center Plechárna a H55.  



   

5 
 

 

Komunitní centra MČ Praha 14 

Plechárna http://www.plecharnacernymost.cz 
Komunitní centrum Broumarská http://spcm.cz/komunitni-centrum  
Komunitní centrum H55 https://www.h55.cz/ 
ZUŠ Ratibořická https://www.zus-hp.cz/     
Kulturní dům KD Kyje  http://www.kdkyje.cz/ 
Komunitní centrum Kardašovskáhttps://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-
kardasovska/  
  
Komunitní centrum Na Hutích  připravovaný projekt 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. OSVĚTOVÉ KAMPANĚ 
Chceme tu mít čisto 
Kampaň cílí na zodpovědnost občanů vůči místu, kde žijí. Jedná se 
o dobrovolné komunitní úklidové akce, do nichž se zapojují 
místní obyvatelé a členové místních spolků za podpory MČ. V roce 
2021 proběhly 3 komunitní úklidové akce, kde MČ hrála roli 
spoluorganizátora a moderátora. Finančně pak zajistila nákup 
úklidových prostředků, občerstvení a odvoz odpadů. 
Do úklidových komunitních akcí se zapojila řada občanů.  

Den Země 
Z důvodu koronavirové epidemie byla dubnová ekologická kampaň zrušena, ale i tak řada ekologických 
aktivit probíhala v rámci zářijové volnočasové akce městské části Volnofest. 
 
Setkání kultur  
Setkání kultur 2020 je tradiční akcí MČ Prahy 14, která má za cíl přiblížit zvyklosti jiných národů, 
vyzdvihnout jejich specifika, zajímavosti a zároveň podpořit vzájemnou toleranci mezi majoritní 
společností a menšinami.  
Realizace kampaně Setkání kultur 2020 byla v letošním roce, z 
důvodu vyhlášených omezení, posunuta na 2. pololetí. Tradiční 
hudebně komponovaný večer se konal 8. srpna. Kyjský kulturní 
dům tentokrát nahradila farní zahrada u kostela sv. Bartoloměje v 
Kyjích. V předchozích ročnících jsme zprostředkovali veřejnosti 
kontakt např. s ruskou, španělskou, romskou, slovenskou nebo s 
řeckou hudbou. Na letošní akci vystoupili interpreti jako vokální 
kvintet Milánosz s vícehlasými ukrajinskými, slovenskými i 
bulharskými lidovými písněmi, pak akordeonista a skladatel 
Aliaksandr Yasinski, který pochází z Běloruska, cimbálovka Marka 
Baloga a skupina Bengas s romskou hudbou. V srpnu proběhl ve 
volnočasovém centru Plechárna na Černém Mostě Balkánský 
večer s hudbou a tradičními jídly na grilu. Městská knihovna Praha pobočka Černý Most se zapojila do 
kampaně v měsíci říjnu s půjčováním knih autorů ze zemí menšin a se čtením pohádek jiných národů. 

http://www.plecharnacernymost.cz/
http://spcm.cz/komunitni-centrum
https://www.h55.cz/
https://www.zus-hp.cz/
http://www.kdkyje.cz/
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska/
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska/


   

6 
 

 
Dny zdraví 
Pandemie covid-19 ovlivnila podobu letošního Programu zdraví Prahy 14. Série aktivit, kterou se 
městská část každoročně snaží podporovat zdraví a zdravý životní styl místních obyvatel, byla omezená. 
Nekonala se oblíbená akce programu Den zdraví, který se měl v říjnu uskutečnit na svém tradičním 
místě – v Poliklinice Parník. Neproběhly ani plánované přednášky dentálních hygienistů pro děti z 
místních mateřinek. Do školek se ale rozvezly zubní kartáčky a pasty. S ohledem na epidemii se také 
základním a mateřským školám doplňovaly začátkem školního roku edukační materiály Státního 
zdravotního ústavu s radami, jak si správně mýt ruce, a naše motivační samolepky. Další klíčovou 
aktivitou programu zdraví, na kterou pandemie dopadla, byla prevence nádorového onemocnění prsu. 
Městská část proplácí ženám i mužům v rámci této prevence finanční příspěvek na sonografické či 
mamografické vyšetření až ve výši 500 korun. V letošním roce zatím o příspěvek zažádalo pouze 75 
osob. V porovnání s loňským rokem, kdy jsme v prosinci evidovali skoro 150 žádostí, jde o skoro 50% 
pokles. Pro seniory, u kterých jsou v programu podporovány pohybové aktivity, byla zřízena speciální 
informační linka Prahy 14: 225 295 222, kde se mohli poradit ohledně svých obav v souvislosti 
s pandemickou situací. Využít ji lze v každý pracovní den od 8 do 14 hodin.  

 
Respektuj 18!  
Kampaň Respektuj 18!, na které městská část už několik let 
spolupracuje s Plzeňským Prazdrojem, připomíná 
dospělým, aby mladistvým nezpřístupňovali alkohol. V 
rámci akce Volnofest veřejnost na místě vyjádřila 
RESPEKTUJ 18! podporu stisknutím speciálního tlačítka. 
Lidé si také mohli vyzkoušet tak zvané opilé brýle, pomůcku 
simulující sníženou schopnost vidění a orientace 
u podnapilého člověka. 
 
Evropský týden mobility 
Do Evropského týdne mobility se MČ Praha 14 zapojila „Snídaní na peróně“, která se opět uskutečnila 
v září. Kromě malého pohoštění ve formě kávy, štrůdlu a dalšího pečiva se cestující veřejnou dopravou 
dozvěděli novinky o pražské železniční dopravě, o nových i plánovaných vlakových zastávkách nebo o 
rychlejším spojení po celé Praze i jejím okolí. 

 
Semináře k udržitelnému rozvoji 
Mimo osvětových kampaní každoročně MČ Praha 14 pořádá seminář k udržitelnému rozvoji. V 
komunitním centru Kardašovská proběhla v rámci „Férová snídaně v Kardašovce“ přednáška, která 
představila místním obyvatelům témata globální odpovědnosti a fair trade a jejich vazby na celosvětové 
cíle udržitelného rozvoje. Další přednášky s komentovanými procházkami na téma „Ochrana životního 
prostředí“ uvedly obyvatele do problematiky ochrany životního prostředí a vlivu na ekonomiku 
domácnosti.  
Přednáška na téma „sociální podpory“ proběhla v březnu v KC Kardašovská.  
 
VOLNOFEST 
Tradiční Městečko volnočasových aktivit Prahy 14 letos 
nahradila nová akce s názvem VOLNOFEST. Místní neziskové 
organizace, spolky či sportovní kluby na ní odprezentovaly 
pestrou nabídku kroužků a dalších volnočasových aktivit, 
které si návštěvníci mohli na místě vyzkoušet. Připraven byl i 
bohatý doprovodný program. Na VOLNOFESTu byl k 
dispozici i poradenský stan se zkušeným personálem, kde se 
rodiče mohli poradit, jak své dítě motivovat k učení, jak zvýšit 
jeho schopnost soustředění nebo jak postupovat, když má 
potíže s řečí.  
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

[HODNOTA]

[HODNOTA]

[HODNOTA][HODNOTA]
[HODNOTA]

2000000
Suma rozdělených dotačních prostředků

Sociální a návazné služby

2015 2016 2017 2018 2019 2020

[HODNOTA
]

[HODNOTA
]

[HODNOTA
]

[HODNOTA
]

[HODNOTA
] 500000

Suma rozdělených dotačních 
prostředků

Příspěvek na zajištění služby

7. FINANCOVÁNÍ MA21 
Stávající dotační systém je rozčleněn na: 

Oblast A - kultura a umělecká činnost 
Oblast B - sport, tělovýchova, volný čas  
Oblast C - podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21 
Oblast - Sociální a návazné služby  
Oblast - Příspěvek na zajištění služby 

 

 Program J5 – podpora MČ v sociální oblasti 
 Dotační program pro podporu činností nestátních neziskových organizací působící na MČ 

Praha 14 zajištujících sportovní výchovu mládeže 
 
Sociální a návazné služby      Příspěvek na zajištění služby 

 

 

 

 

Sport, 
kultura, 

volný čas a 
MA21 

 
 

8. PROJEKTY 
Projekty MA21 financované z národních a evropských strukturálních fondů realizované MČ Praha14. 

Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14 II. 
Cílem projektu je optimalizovat vybrané procesy a postupy ÚMČ Praha 14 tak, aby v co největší míře 
odpovídaly aktuálním potřebám obyvatel MČ a přispěly tak k bezproblémovému rozvoji městské části. 
Projekt je zaměřen na zvýšení profesních znalostí a dovedností vybraných zaměstnanců a volených 
zástupců, na vytvoření a aktualizaci vybraných strategických dokumentů MČ a výběr vhodných metod 
v rámci komunikace a zapojování veřejnosti do vybraných rozhodovacích procesů a jejich následné 
ukotvení do procesů MČ. Projekt je realizován v letech 2019 - 2020. 
 
Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14 III. 

2015

[HODNOTA[

S    
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Cílem projektu je eliminovat některá slabá místa, které se týkají Úřadu městské části Praha 14, tedy 
orgánu veřejné správy, tak jak jsou popsána v dokumentu Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR, 
a která byla identifikována v rámci kontinuálního a průběžného vyhodnocování řízení kvality 
v podmínkách ÚMČ Praha 14 Realizace projektu svou komplexností a provázaností přispívá k dalšímu 
zlepšování poskytovaných služeb a kvality života na MČ, a to díky přímému zapojení cílových skupin 
zaměstnanců a občanů do tvorby vybraných analytických, koncepčních a strategických dokumentů MČ, 
které vycházejí z již téměř desetileté snahy ÚMČ optimalizovat činnosti vykonávané ÚMČ Praha 14. 
Významným dopadem bude i zlepšení vzájemné komunikace mezi všemi aktéry veřejného života a 
implementace pilotního nástroje „otevřeného“ úřadu – rozklikávacího rozpočtu. Projekt je realizován 
v letech 2020 - 2021. 
 
Komunitní centrum Kardašovská 
Projekt byl zaměřený na rekonstrukci objektu panelového domu č.p. 626 na ul. Kardašovská a provoz 
komunitního centra, které bude primárně určeno pro cílovou skupinu osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených. Komunitní centrum poskytuje jak odborné služby (dluhové 
poradenství, výchovné poradenství atd.), tak neformální služby jako je doučování, aktivity volného času, 
přednášky, workshopy apod. Svými aktivitami (sousedská setkání, jarmarky apod.) podporuje soužití 
komunit městské části Praha 14. Projekt je realizován v letech 2019 - 2020. Je podpořen z Operačního 
programu Praha pól růstu. 
 
MAP II Praha 14 
Základním cílem projektu je pokračování v rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 
let na správním území městské části Praha 14 zahrnující včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání, 
zájmové a neformální vzdělávání ve shodě se všemi místními klíčovými aktéry a vytvoření tak MAP 
Praha 14 II. Za tímto účelem jsou v procesu místního akčního plánování také realizována opatření 
schváleného MAP Praha 14. Projekt je realizován v letech 2018 - 2020. 
 

Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14 
Hlavním cílem projektu je nastavení systému sociálního bydlení v Městské části Praha 14 a jeho pilotní 
ověření dle hlavních principů Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025 (dále jen 
Koncepce sociálního bydlení ČR) na lokální úrovni. Nastavený systém se bude řídit Koncepcí sociálního 
bydlení v Městské části Praha 14, která bude živým dokumentem a bude na základě průběžných 
evaluací upravována a zdokonalována dle zjištěných aktuálních potřeb. Ke konci realizace bude 
zpracována závěrečná evaluační zpráva. 
Projekt směřuje k vytvoření lokálního systému sociálního bydlení, který bude vyhovovat a účinně 
pomáhat cílovým skupinám. Cílová skupina sociálního bydlení je definována dle evropské definice 
ETHOS, rozšířená o osoby vynakládající nepřiměřené množství disponibilních příjmů na náklady přímo 
spojené s bydlením (více než 40 %), která vychází z Úředního věstníku EU č. 2013/C 44/09). 
Předpokládáme rozšíření specifikace cílových skupin a úpravu na zjištěné lokální podmínky (např. 
zacílení na rodiny a jednotlivce v sociální a hmotné nouzi, matky samoživitelky, rodiny 
s nezaopatřenými dětmi, seniory, osoby se zdravotním postižením, lidi v krizi, mladé dospělé se 
zkušeností s pobytem v zařízení pro výkon ústavní výchovy, propuštěné vězně atd.).  
Městská část Praha 14 má záměr vytvořit takový systém sociálního bydlení, který pomůže zvládnout 
bytovou nouzi těm obyvatelům, kteří si nemohou obstarat vlastní bydlení nebo mají k němu přístup 
z různých důvodů ztížen, zejména z důvodu dopadů sociálního vyloučení. 
 
 Podpora cizinců na území MČ Praha 14 
Aktivity projektu jsou zaměřeny na občany třetích zemí legálně pobývající na území ČR a na ostatní 
obyvatele. Cílem celého projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a usnadnění 
začleňování cizinců do společnosti. Hlavními aktivitami projektu v roce 2020 byly podpora výuky 
českého jazyka a českých reálií na základních školách zřízených MČ Praha 14, v mateřských školách a 
NNO, podpora multikulturní výchovy a aktivit za účelem zlepšování vzájemných vztahů cizinců a 
majoritní společnosti. Projekt je podpořen z dotace MV ČR a HMP. 
 
Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na Praze 14 
Mobilní sociální služba, poskytovaná prostřednictvím speciálně upraveného dodávkového automobilu, 
byla v roce 2020 umístěna v lokalitách výskytu osob bez přístřeší v Hloubětíně a na Černém Mostě. 
Cílem je pomoci lidem bez domova poskytnutím potravinové pomoci, hygienických potřeb, ošacení, 
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základní zdravotní pomoci, sociálního poradenství a nasměrování na další dostupné služby. Zároveň se 
jedná o účinný nástroj zmírňování negativních jevů a zdravotních rizik spojených s bezdomovectvím. 

 

9. ENERGETICKÝ MANAGEMENT 
Zavedením energetického managementu došlo k systematickému řízení spotřeby energie za účelem 
dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí. Významným vedlejším efektem je snižování 
provozních nákladů. Praha 14 má zaveden systém s automatickým zápisem dat IMU, který je spravovaný 
společností PRE měření, a.s. V budovách spravovaných MČ Praha 14 jsou instalována multiutilitní 
měřidla a vodostopy. MČ Praha 14 má zatepleno 5 základních škol ze 7 a 11 mateřských škol z 13 dále 
pak KC Plechárna, KC Kardašovská, ZUŠ Baštýřská a budovu sídla městské policie. Byly dokončeny 
rekuperace MŠ Šebelova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZS Chvaletická + Rochovská a ZŠ Gen. Janouška. 
V roce 2020 byl zahájen významný projekt, který přispěje k dalšímu dosažení energetických úspor 
prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky 
vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT 
řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt je realizován na budovách ÚMČ Praha 14 č. p. 
1073/8 a 1072/6 v ulici Bratří Venclíků. 
Byly podány žádosti o dotace: 

 Energetické renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, OPŽP Instalace decentralizovaného 
systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

 Energetické renovace objektu MŠ Sluníčko, Gen. Janouška, OPŽP Instalace decentralizovaného 
systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

 Energetické renovace objektu MŠ Vybíralova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

 Energetické renovace objektu MŠ Chvaletická, OPŽP Instalace decentralizovaného systému 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

 Energetické renovace objektu MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, OPŽP Instalace 
decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

 Energetické renovace objektu MŠ Paculova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

 Energetické renovace objektu MŠ Zelenečská, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

 Energetické renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, OPŽP, Instalace 
decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 

 
 

10. GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST 
Městská část Praha 14 se při naplňovaní místní Agendy 21 dlouhodobě řídí Aalborgskými závazky 
přijatými v dánském Aalborgu. Naplňování místních cílů udržitelného rozvoje v souladu s těmito 
závazky považuje MČ Praha 14 za priority dlouhodobě udržitelné municipality realizující pokročilou 
úroveň místní Agendy 21. Praha 14 se intenzivně zabývá vytvořením a dodržováním strategického a 
integrovaného přístupu ke zmírnění klimatických změn a zajištění udržitelné hladiny emisí skleníkových 
plynů. Dlouhodobě se také věnuje zvyšování povědomí o příčinách a pravděpodobných dopadech 
klimatických změn a o začlenění preventivních akcí do politiky změny klimatu. V roce 2020 se pracovní 
skupina pro globální odpovědnost zabývala tvorbou Plánu rozvoje globální odpovědnosti, jehož součástí 
bude i Klimatický plán Prahy 14 obsahující prvky adaptační a mitigační. 
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Podpora udržitelné městské mobility 

Městská část Praha 14 podporuje mobilitu svých občanů takovými 
dopravními prostředky, které jsou příznivé k životnímu prostředí, proto se 
mj. rozhodla podpořit automobily poháněné elektrickou energií. Podpořila 
memorandum se společností Pražská energetika, a. s. (PRE) o spolupráci na 
rozvoji uličních dobíječek pro automobily poháněné elektřinou. Na území 
MČ Praha 14 vznikne v příštích letech kromě dobíjecích stanic na 
elektromobily i několik zastávek vlaku, které podpoří cestování občanů 
veřejnou dopravou. Na území Prahy 14 se také neustále rozvíjí pěší a 
cyklistické trasy. V listopadu byl otevřen nový úsek severovýchodní 
cyklomagistrály spojující Hloubětín s Kbely a Satalicemi. Jde o výjimečný 
počin, jeden z úseků, který v budoucnu bude tvořit součást bezpečného a od 
aut odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem. 

 

11. SLEDOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI 
Monitorování naplňování udržitelného rozvoje probíhá prostřednictvím sledování indikátorů UR. 
Sledování kvality MA21 pomocí indikátorů udržitelného rozvoje umožnuje posoudit, jak si městská část 
vede ve srovnání s jinými municipalitami a usnadňuje poznání jejích silných a slabých stránek. 
Indikátory jsou důležitým vstupním prvkem pro stanovení a realizaci opatření ke zlepšení oblastí 
udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života. Specifický „profil města“ tvoří sadu složenou z 15 
titulkových indikátorů, které odráží stav a rozvoj MČ Praha 14. Současně s místně specifickými 
indikátory jsou sledovány společné evropské indikátory Spokojenost obyvatel s místním společenstvím 
a Mobilita a místní přeprava cestujících. ECI indikátory jsou vyhodnocovány jednou za 3 roky. 
Aktualizace a sledování indikátorů probíhá pravidelně každý rok a výsledky místně specifických 
indikátorů i společných evropských indikátorů jsou zveřejněny v on-line aplikaci 
http://indikatory.ci2.co.cz. Výsledkové sady jsou uvedeny v příloze č. 5.  

 

12. MEDIALIZACE A PROPAGACE 
Propagace a medializace místní Agendy 21 probíhá prostřednictvím standardních komunikačních 
kanálů, které městská část Praha 14 využívá. MČ Praha 14 také úzce spolupracuje s příspěvkovou 
organizací Praha 14 kulturní v oblasti medializace a propagace aktivit MČ Praha 14. 

Online prezentace 

 webová prezentace - https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-
agenda-21/ 
 

 facebookový profil - https://www.facebook.com/mcpraha14/  
 

 Mobilní rozhlas Prahy 14 - https://praha14.mobilnirozhlas.cz/ - aplikace je k dispozici od dubna 
2020  

Offline prezentace  

 tištěný měsíčník Čtrnáctka (dostupný i online) 
 vývěsky 
 plakátovací plochy 
 interaktivní workshopy  
 pravidelná setkání s občany 
 prezentace aktivit na konferencích/seminářích apod. 

http://ci2.co.cz/cs/node/2699
http://ci2.co.cz/cs/node/2709
http://indikatory.ci2.co.cz/
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/
https://www.facebook.com/mcpraha14/
https://praha14.mobilnirozhlas.cz/
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Propagace akcí MA21 vždy probíhá v rámci internetových medií – web Prahy 14 a FB Prahy 14, formou 
pozvánky v radničním měsíčníku Čtrnáctka, vyvěšováním plakátů a letáků na vývěskách městské části, 
ve školních zařízeních, v prostorách nevládních neziskových organizací a komerčních subjektů v okolí 
místa konání. U vybraných akcí je provedena lokální distribuce letáků do poštovních schránek.  

Medializace a propagace MA21 také probíhá formou představení aktivit MA21 na setkání, konferencích, 
seminářích apod. 

13. DOBRÁ PRAXE 
Asociace poskytovatelů energetických služeb v roce 2020 již po deváté vyhlašovala výsledky soutěže 
o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC. MČ Praha 14 obsadila 3. 
místo s projektem revitalizace budov úřadu za více než 100 mil. Kč. Výsledkem bude úspora primární 
energie o cca 48 % a oba administrativní objekty budou splňovat kritéria pro budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie. Projekt je v realizaci a bude dokončen v roce 2021. 

 

14. PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM A PARTNERŮM 
 MČ Praha 14 děkuje svým občanům, spolkům, organizacím za zájem o dění v naší městské části, 

za aktivní účast a zapojení se do vytváření místa, kde se nám bude společně dobře žít. 
Poděkování patří také všem partnerům městské části za spolupráci a poskytnutou podporu 
v roce 2020.  

Děkujeme všem, kteří se podíleli na pomoci se zvládnutím nouzového stavu vzhledem ke Covid-19! 

 lékařům, sestřičkám a dalším lidem ze zdravotnických či pečovatelských profesí za pomoc, péči 
a obětavost, 

 policistům za naši ochranu v ulicích, 
 prodavačkám, prodavačům a všem dalším lidem ve službách za každodenní statečnost a 

nasazení, 
 firmám, podnikatelům a drobným živnostníkům za (nejen) materiální podporu, 
 dobrovolným švadlenám za množství krásných látkových roušek, za jejich čas, neskutečnou píli 

a nejednu probdělou noc u šicího stroje, 
 všem dalším dobrovolníkům, kteří jsou ochotni pomáhat těm, kdo to potřebují a zachovat si 

nadhled i smysl pro humor, 
 každému, kdo se na současnou situaci dokáže dívat optimisticky,  
 všem obyvatelům Prahy 14 za jejich ohleduplnost. 
  

15. SEZNAM ZKRATEK 
CENIA – Czech Environmental Information Agency 
DF – Dětské fórum 
KC – komunitní centrum 
KD – kulturní dům 
MA21 – místní Agenda 21 
MAP – místní akční plán 
MČ – městská část 
NNO – nevládní neziskové organizace 
OSN – Organizace spojených národů 
RVUR – Rada vlády pro udržitelný rozvoj 
UR – udržitelný rozvoj 
ÚR – územní rozvoj 
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RMČ – Rada městské části 
ZŠ – základní škola 
ŽZ – Žákovské zastupitelstvo Prahy 14 

 

Text neprošel jazykovou korekturou. 
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PŘÍLOHA Č. 1 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO 
ROK 2021 

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 
2021 

Akční plán zlepšování je nástroj formulující zlepšení a pokroky, kterých má být dosaženo v oblasti 
realizace MA21 v roce 2020, a byl sestaven na základě vyhodnocení realizovaných aktivit místní 
Agendy 21, podnětů Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14, komise pro MA21 a zapojování 
veřejnosti a organizací spolupracujících na realizaci MA21. Plán vychází také z oponentních stanovisek 
k auditům v 10 oblastech udržitelného rozvoje (Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní prostředí, 
Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a 
výchova, Kultura a místní tradice, Sociální prostředí, Globální odpovědnost) a dále z celkového 
hodnocení/vyjádření Pracovní skupiny MA21 při RVUR k průběhu veřejné obhajoby v místě v roce 2018. 
Součásti akčního plánu zlepšování MA21 pro rok 2020 je také vyhodnocení realizace jednotlivých 
aktivit/opatření obsažených v akčním plánu zlepšování MA21 pro rok 2019. 

 
1. Zpracovat audity UR 
Zpracovat reaudit v 10 oblastech udržitelného rozvoje. Kompletně vyhodnotit stav a trendy UR na MČ 
Praha 14 dle stanovených povinností a metodik v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Audit 
bude proveden v oblastech: 

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 
2. Životní prostředí 
3. Udržitelná spotřeba a výroba 
4. Doprava 
5. Zdraví obyvatel 
6. Místní ekonomika a podnikání 
7. Vzdělávání a výchova 
8. Kultura a místní tradice 
9. Sociální prostředí 
10. Globální odpovědnost 
Termín:  2020 - 2021 
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátory: dokument Audity UR 
 
2. Úspěšně obhájit kategorii „A“ 
Průběžně plnit základní podmínky a všechna kritéria hodnocení MA21 pro kategorii „A“. Připravit 
veřejnou obhajobu včetně prezentací 10 oblastí UR, proškolit prezentující a úspěšně obhájit kategorii 
„A“. 
Termín:  2021 
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátory: přidělená kategorie „A“ 
 
3. Vypracovat plán rozvoje pro globální odpovědnost  
Ve spolupráci s pracovní skupinou pro globální odpovědnost vytvořit na základě metodik rozvoje 
globální odpovědnosti návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti obsahující doporučené aktivity MČ 
Praha 14 ve vybraných oblastech globální odpovědnosti. 
Termín:  2020 - 2021  
Zodpovědnost: KS OSPK 
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Indikátor: dokument Plán rozvoje globální odpovědnosti 
 
4. Vypracovat klimatický plán Prahy 14 
V návaznosti na klimatické změny a vyhlášení klimatického závazku Hl. m. Prahy vytvořit dokument 
obsahující prvky adaptační a mitigační. 
Termín:  2020 - 2021  
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátor: dokument Klimatický plán Prahy 14 
 
5. Vypracovat zdravotní plán Prahy 14 
Nastavit koncepční rámec pro oblast ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí obyvatel Prahy 14. 
Vytvořit konkrétní střednědobý plán, který bude vycházet z reálných finančních, personálních a 
organizačních možností městské části ve smyslu intervencí pro zdraví občanů a také z možností 
partnerů, kteří budou jednotlivé aktivity plánu realizovat a kteří se na vytváření plánu budou podílet. 
Termín:  2020 - 2021  
Zodpovědnost: OSVZ 
Indikátor: dokument Zdravotní plán Prahy 14 
 
6. Vypracovat akční plán rozvoje podnikání Prahy 14 
Stanovit vhodnou strategii místního partnerství na podporu podnikání, podpory trhu práce a zvýšení 
atraktivity městské části Praha 14 a zároveň optimalizovat procesy vedoucí k zefektivnění 
ekonomického řízení v dané oblasti. 
Termín:  2020 - 2021  
Provede: KS OSPK 
Indikátor: dokument Akční plán rozvoje podnikání a ekonomiky Prahy 14 
 
7. Zpracovat komunikační strategii ÚMČ Praha 14 
Příprava zpracování analyticko-koncepčního dokumentu Komunikační strategie úřadu městské části 
Praha 14 - zmapování poptávky po informacích v rámci jednotlivých cílových skupin (obyvatelé, 
podnikatelé, studenti atd.), a to nejenom zmapování toho, jaké informace dané cílové skupiny od 
městské části očekávají, ale též v jaké podobě je vhodné informace poskytovat. 
Termín:  2021  
Provede: KS OSPK 
Indikátor: dokument Komunikační strategie úřadu městské části Praha14 
 
8. Optimalizovat dotační proces Prahy 14 
Vyhledat a implementovat vhodný softwarový nástroj, který umožní zajistit jednoduché moderní 
prostředí přístupné žadatelům o dotace. 
Termín:  2021  
Provede: KS OSPK, OSVZ 
Indikátor: Elektronický softwarový nástroj 
 
9. Sledování indikátorů UR 
V rámci sledování udržitelnosti rozvoje provést dotazníkové šetření A.1. a A.3. Spokojenost občanů 
s místním společenstvím a Mobilita a místní přeprava obyvatel.  
Termín:  2021 
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátory: Zprávy o sledovaných indikátorech 
 
10. Implementace znalostního centra s inteligentní mobilní aplikací 
Zajistit implementaci inteligentní mobilní a webové aplikace jako rozvinutého komunikačního nástroje 
MČ s cílem mj. podpořit komunitní dění městské části, zprostředkovávat informace a podporovat 
komunikaci občana a komunit s úřadem městské části. 
Termín:  2021 
Zodpovědnost: KS OSPK 
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Indikátory: Mobilní a webová aplikace 

 

VYHODNOCENÍ PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ MA21 
ZA ROK 2020 

1. Zvýšení odborných znalostí volených zástupců MČ a zaměstnanců ÚMČ v oblasti MA21 a 
udržitelného rozvoje  
Realizovat pro vybrané zaměstnance a volené zástupce/zastupitele adekvátní vzdělávání v oblasti MA21 
a udržitelného rozvoje. 
Termín:  2020 
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátor: školení zaměstnanců ÚMČ - prezenční listiny 
 
Plnění: ANO 
V druhé pol. roku 2020 bylo realizováno vzdělávání v oblasti MA21 a v oblasti procesu strategického 
plánování a řízení v podmínkách ÚMČ. V oblasti MA21 bylo proškoleno celkem 33 osob z řad zastupitelů 
a pracovníků ÚMČ P14 a v oblasti procesu strategického plánování a řízení bylo proškoleno 50 osob 
z řad zastupitelů, pracovníků ÚMČ P14 a zástupců odborné veřejnosti. 
 
2. Aktualizace akčního plánu ke strategickému plánu rozvoje městské části Praha 14 
Provést aktualizaci akčního plánu ke strategickému plánu rozvoje MČ Praha 14 se zapojením veřejnosti. 
Revidovat strategický plán rozvoje MČ Praha 14.  
Termín:  2020 
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátory: aktualizovaný akční plán/počet veřejných projednání 
 
Plnění: ANO 
Na tvorbě Akčního plánu na období 2021 - 2022 se podíleli kromě dodavatele, členů projektového a 
realizačního týmu i členové 5-ti pracovních skupin. Pracovní skupiny se podílely na SWOT analýze a na 
tvorbě návrhové části a (formulace jednotlivých bodů/návrhů vizí, cílů, projektových záměrů). Návrhová 
část akčního plánu byla projednaná s veřejností v 5 lokalitách MČ Prahy 14. Při projednávání návrhů 
akčního plánu s veřejností byl využit SW nástroj - hlasovací aplikace. Tvorba akčního plánu probíhala 
v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, vedeného pod reg. č.: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073. 
 
3. Zpracovat audity UR 
Zpracovat reaudit v 10 oblastech udržitelného rozvoje. Kompletně vyhodnotit stav a trendy UR na MČ 
Praha 14 dle stanovených povinností a metodik v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Audit 
bude proveden v oblastech: 
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 
2. Životní prostředí 
3. Udržitelná spotřeba a výroba 
4. Doprava 
5. Zdraví obyvatel 
6. Místní ekonomika a podnikání 
7. Vzdělávání a výchova 
8. Kultura a místní tradice 
9. Sociální prostředí 
10. Globální odpovědnost 
Termín:  2020 - 2021 
Zodpovědnost: KS OSPK 



   

16 
 

Indikátory: Audity UR 
 
Plnění: ČÁSTEČNĚ ANO 
V průběhu roku 2020 probíhalo zapracování auditů UR, vyhodnocování stavů a trendů UR dle metodik. 
Zpracování auditů UR je součástí projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III.“, 
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754. 
 
4. Vypracovat generel dopravy 
Zpracovat  Generel dopravy (analytickou a návrhovou část). 
Termín:  2019 - 2020 
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátor: Generel dopravy 

Plnění: ANO 
V roce 2019 byla zpracována analytická část Generelu dopravy skládající se z analýzy stavu (kvalita + 
kapacita) dopravní sítě, dojíždění za prací a do škol, propojenosti (bus, vlak, P+R parkoviště, metro, 
tram), infrastruktury pro cyklistickou a pěší dopravu, statická doprava a nehodovosti. V roce 2020 byla 
dopracována návrhová část Generelu dopravy (Analýza, koncept řešení, návrh řešení) včetně prognóz. 
Generel dopravy byl vytvořen v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 
II.“, vedeného pod reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073. 
  
5. Vypracovat školní plán mobility  
Zpracovat školní plán mobility pro ZŠ Lehovec a ZŠ Hloubětín za účelem dosažení bezpečného, zdravého 
a šetrného dopravování dětí do školy i ze školy – pěšky, na kole (koloběžce, bruslích) nebo veřejnou 
dopravou. Součástí plánu bude soubor opatření, která se stanou podkladem pro další využití v rámci 
úprav dopravního prostoru financováno z rozpočtu HMP a MČ Praha 14.  
Termín:  2020 
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátor: Školní plán mobility 2x 
 
Plnění: ANO 
Byly zpracovány Školní plány mobility pro ZŠ Lehovec a ZŠ Hloubětín. Pracovní skupiny zpracovaly na 
základě analytické části, dopravního průzkumu a dopravnících studií školní plány mobility pro 
jednotlivé školy. V rámci projektu Bezpečné cesty do škol, zaměřené na ZŠ Lehovec a ZŠ Hloubětínská 
byla městská část Praha 14 jedním z nejúspěšnějších žadatelů hodnocení požadavků BESIP 2020. MČ 
Praha 14 získala podporu pro odstranění čtyř nebezpečných míst na území Prahy 14. Śkolní plány 
mobility byly vytvořeny v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, 
vedeného pod reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073. 
 
6. Aktualizace nástrojů komunikace s veřejností v oblasti MA21 a pilotní ověření  
Zpracovat metodiku systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti, včetně monitoringu a hodnocení 
tohoto systému. Zapojit co největší počet občanů z řad odborné a laické veřejnosti do veřejného života 
formou přímé účasti na projednávání návrhů/výstupů strategických dokumentů MČ Praha 14.  
Termín:  2019 - 2020 
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátor: Metodika pro komunikaci a zapojování veřejnosti 
 
Plnění: ANO 
Pracovní skupina MA21 pro tvorbu metodiky zapojování veřejnosti, spolupracovala s dodavatelem na 
zpracování metodiky Systému zapojování veřejnosti, jeho monitoringu a pilotního testování 
implementace případných změn. Metodika byla ověřena, vyhodnocena v rámci organizace 8 akcí s 
„vyšším“ stupněm zapojení/veřejná projednání strategických dokumentů a dále pak při organizaci 2 
kulatých stolů za účelem projednání strategických dokumentů s odbornou veřejností. Metodika byla 
vytvořena v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, vedeného pod 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073.  
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7. Realizace 2. ročníku participativního rozpočtování 
Pokračovat v participativním rozpočtování (dále jen PaR) projektu „Čtrnáctka podle vás“ - konceptu 
hospodaření s veřejnými financemi, díky kterému mohou lidé vytvářet vlastní, pro rozvoj městské části 
zajímavé projekty. Částku 5 mil. Kč rozdělit mezi vybrané projekty dle plánovaného harmonogramu a 
projekty postupně zrealizovat. Evaluovat participativní rozpočtování. 
Termín:  2020 
Provede: KS OSPK 
Indikátory: počet vybraných projektů 
 
Plnění: ČÁSTEČNĚ ANO 
MČ Praha 14 uvolnila pro realizaci 2. ročníků participativního rozpočtu 5 miliónů Kč. V souvislosti 
s druhým ročníkem PaR MČ zorganizovala veřejné setkání, na němž jednotliví navrhovatelé prezentovali 
své návrhy veřejnosti. O projektu i jeho pravidlech MČ intenzivně informovala ve vlastním časopise 
Čtrnáctka i na webu a FB MČ. Zasláno bylo celkem 17 návrhů, z nichž 14 splňovalo pravidla PaR a bylo 
tak zařazeno mezi realizovatelné. O těchto 14 návrzích hlasovali pomocí on-line hlasovací aplikace 
společnosti D 21 občané. V hlasování bylo vybráno 12 vítězných projektů. Do konce roku 2020 bude 
zrealizováno 7 projektů. 
 
8. Vypracovat plán rozvoje pro globální odpovědnost  
Ve spolupráci s pracovní skupinou pro globální odpovědnost vytvořit na základě metodik rozvoje 
globální odpovědnosti návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti obsahující doporučené aktivity MČ 
Praha 14 ve vybraných oblastech globální odpovědnosti. 
Termín:  2020 - 2021  
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátor: Plán rozvoje globální odpovědnosti 
 
Plnění: ČÁSTEČNĚ ANO 
Pracovní skupina pro globální odpovědnost se zabývala mapováním možností rozvoje globální 
odpovědnosti, trendů, dobré praxe v přístupech a přípravou Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ 
Praha 14. Byl vytvořen návrh koncepce rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14, který byl 
prodiskutován s kompetentními představiteli městské části, řídící skupinou pro globální odpovědnost a 
dalšími partnery. Plán rozvoje pro globální odpovědnost je tvořen v rámci projektu „Optimalizace 
procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III.“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754. 
 
9. Vypracovat klimatický plán Prahy 14 
V návaznosti na klimatické změny a vyhlášení klimatického závazku Hl. m. Prahy vytvořit dokument 
obsahující prvky adaptační a mitigační. 
Termín:  2020 - 2021  
Zodpovědnost: KS OSPK 
Indikátor: Klimatický plán Prahy 14 
 
Plnění: ČÁSTEČNĚ ANO 
Pracovní skupina pro globální odpovědnost společně se specialisty pro klimatickou změnu se zabývala 
tvorbou návrhu Klimatického plánu Prahy 14. Byla zadána Analýza odtokových poměrů na Praze 14 jako 
analytický vstup pro tvorbu Klimatického plánu. Klimatický plán je tvořen v rámci projektu 
„Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III.“, reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754. 
 
10. Vypracovat zdravotní plán Prahy 14 
Nastavit koncepční rámec pro oblast ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí obyvatel Prahy 14. 
Vytvořit konkrétní střednědobý plán, který bude vycházet z reálných finančních, personálních a 
organizačních možností města ve smyslu intervencí pro zdraví občanů a také z možností partnerů, kteří 
budou jednotlivé aktivity plánu realizovat a kteří se na vytváření plánu budou podílet. 
Termín:  2020 - 2021  
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Zodpovědnost: OSVZ 
Indikátor: Zdravotní plán Prahy 14 
 
Plnění: ČÁSTEČNĚ ANO 
Pro tvorbu zdravotního plánu byla vytvořena pracovní skupina, která pod vedením odborného garanta 
vytvořila SWOT analýzu a připravila koncepční rámec pro oblast ochrany a podpory zdraví a prevenci 
nemocí místních obyvatel. Jedná se o konkrétní střednědobý plán, který vychází z reálných finančních, 
personálních a organizačních možností městské části ve smyslu intervencí pro zdraví občanů a také z 
možností partnerů, kteří budou jednotlivé aktivity plánu realizovat a kteří se na vytváření plánu podíleli. 
Zdravotní plán je vytvořen v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III.“, 
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754. 
 
11. Vypracovat akční plán rozvoje podnikání Prahy 14 
Stanovit vhodnou strategii místního partnerství na podporu podnikání, podpory trhu práce a zvýšení 
atraktivity městské části Praha 14 a zároveň optimalizovat procesy vedoucí k zefektivnění 
ekonomického řízení v dané oblasti. 
Termín:  2020 - 2021  
Provede: KS OSPK 
Indikátor: Akční plán rozvoje podnikání Prahy 14 
 
Plnění: ANO 
Ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy je realizována analýza podnikatelského prostředí 
na Praze 14, analýza překážek a nedostatků v podnikání, SWOT analýza včetně analýzy tržních 
podmínek, analýza ploch k podnikání a návrh možných aktivit MČP14, které by přispěly k pozitivnímu 
vývoji podnikatelského prostředí na území Prahy 14. Analýza podnikatelského prostředí probíhá 
v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III.“, reg. č. 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014754. 
 
12. Spolupráce s žákovským zastupitelstvem Prahy 14 
Uspořádat dětské fórum a simulované komunální volby. 
Termín:  2020  
Provede: KS OSPK 
Indikátor: Počet akcí 
 
Plnění: ČÁSTEČNĚ ANO 
MČ Praha 14 ve spolupráci s Žákovským zastupitelstvem Prahy 14 uspořádala v únoru 2020 Dětské 
fórum. Cílem setkání bylo získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji městské části z pohledu dětí a 
mládeže. V první části Dětského fóra se žáci základních škol zabývali tvorbou návrhu uměleckého prvku 
do veřejného prostoru, v další části děti diskutovali u plánovacích stolů s cílem formulovat náměty 
ke zlepšení kvality života na Praze 14 v pěti oblastech které vybralo Žákovské zastupitelstvo Prahy 14. 
Simulované komunální volby nebyly vzhledem k epidemiologické situaci zrealizovány. 

 

PŘÍLOHA Č. 2 ZPRÁVA O ZAPOJOVÁNÍ 
VEŘEJNOSTI V ROCE 2020 

I. Úvod 
Komunikaci s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje Praha 14 
při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování 
životních podmínek v Praze 14, zajistit transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru 
v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou. 
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V letech 2019 a 2020 probíhala v rámci realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ 
Praha 14 II. , reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073 optimalizace systému komunikace s 
veřejností a jejího zapojování včetně aktualizace metodiky zapojování veřejnosti a nastavení průběžné 
evaluace. Pracovní skupina pod vedením externího facilitátora revidovala postupy, metody a techniky 
vedoucích k úspěšnému zapojování veřejnosti/participace a spolupodílela se na vytvoření Metodiky 
„Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti“, včetně metodiky monitoringu a hodnocení tohoto 
systému. Pilotní ověření metodiky probíhalo formou realizace veřejných projednání a tematických 
veřejných projednání, díky nimž měli občané možnost ovlivnit rozvoj MČ. Bylo uspořádáváno 6 
veřejných projednání strategických dokumentů ve všech lokalitách MČ Praha 14 a 1x kulatý stůl. Pro 
udržitelné zapojení občanů do rozhodování byl využit online SW nástroj – hlasovací aplikace, která 
sloužila k ověření výstupů akčního plánu.  

II. Přehled realizovaných akcí se zapojením veřejnosti pořádaných v roce 2020 – MA21 
V roce 2020 bylo realizováno 6 veřejných projednání zaměřených na lokální témata se primárně 
dotýkající se obyvatel žijících v daném místě, ale i akce zaměřené celoplošně na městskou část. Každá 
akce byla specifická svým tematickým zaměřením a dotčenou skupinou obyvatel. K tomu byl 
přizpůsoben výběr místa, termín, podoba, facilitace a propagace akce. Dlouhodobou snahou vedení 
Městské části Praha 14 je zapojit do rozhodování o rozvoji městské části co největší počet obyvatel. 
Propagace akcí vždy probíhala jak v rámci internetových medií – web a Facebook MČ Praha 14, tak 
formou pozvánky v radničním měsíčníku „Čtrnáctka“, vyvěšováním plakátů a letáků na vývěskách 
městské části, ve školních zařízeních, v prostorách nevládních neziskových organizací a komerčních 
subjektů v okolí místa konání. U některých akcí byla také provedena lokální distribuce letáků do 
poštovních schránek. Z každé akce je vyhotoven zápis a prezenční listina. 

Příprava každé akce zahrnovala: 

 výběr témat (jednotlivé odbory, oddělení)  
 vyhodnocení tématu 
 příprava akce na OSPK 
 výběr vhodné podoby akce (kulaté stoly, workshop, brainstorming, panelová diskuse…) 
 výběr facilitátora 
 identifikace rizik 
 propagace 
 realizace 
 zajištění výstupů a jejich předání příslušné organizační složce úřadu MČ 
 medializace výstupů 

Veřejné projednání návrhu dopravních opatření 
na území Jahodnice 
Termín: 22. 1. 2020 od 17.30 – 19.00 
Místo: TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26, Praha 14 
Počet účastníků: 30 
Cílem projednání navrhovaných dopravních opatření bylo získat připomínky /návrhy od občanů 
k navrženým dopravním opatřením v lokalitě Jahodnice. Městská část Praha 14 na základě požadavků a 
podnětů občanů nechala zpracovat firmou M.O.Z. Consult s.r.o. analýzu a návrhy dopravních řešení 
zaměřené především na dopravu v klidu pro území lokality Jahodnice. Po představení studie následovala 
diskuse a sběr připomínek/návrhů zaměřených na 1) dopravní opatření v západní lokalitě Jahodnice a 
2) dopravní opatření ve východní lokalitě Jahodnice. 
Veřejné projednání návrhu dopravních opatření v Jiráskové čtvrti 
Termín: 12. 2. 2020 od 17.30 do 18.45 
Místo: KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 14 
Počet účastníků: 37 
Cílem projednání navrhovaných dopravních opatření bylo získat připomínky /návrhy od občanů 
k navrženým dopravním opatřením v Jiráskové čtvrti. Městská část Praha 14 na základě požadavků a 
podnětů občanů nechala zpracovat firmou M.O.Z. Consult s.r.o. analýzu a návrhy dopravních řešení 
zaměřené především na dopravu v klidu pro území lokality Jiráskovy čtvrti a ulic Tálínská a Hodějovská. 
Po představení studie následovala diskuse a sběr připomínek/návrhů zaměřených na 1) dopravní 
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opatření v okolí Kyjského rybníka, 2) dopravní opatření v severní části od ul. Rožmberská a 3) dopravní 
opatření v jižní části od ul. Rožmberská. 
Dětské fórum 
Termín: 18. 2. 2020, 8.30 – 11.30 
Místo KD Kyje, Šimanovská 47, Praha 14 
Počet účastníků: 60 žáků + 15 dospělých  
Cílem setkání bylo získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji městské části z pohledu dětí a mládeže. V 
první části Dětského fóra se žáci základních škol zabývali tvorbou návrhu uměleckého prvku do 
veřejného prostoru. V druhé části děti diskutovaly u plánovacích stolů a formulovaly příležitosti/náměty 
ke zlepšení kvality života na Praze 14 v pěti oblastech, které vybralo Žákovské zastupitelstvo Prahy 14. 
Veřejná projednání návrhu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
aktualizovaného pro období 2021 - 2024 
Termín: od 24. 9. do 5. 10. 2020 
Místo online forma 
Počet účastníků: 7 organizací (NNO) 
Veřejné setkání, které z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byla nucena MČ Praha 14 zrušit, 
bylo nahrazeno elektronickou verzí připomínkování návrhu nového Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb pro období 2021 - 2024 , kterou obdrželi všichni účastníci pracovních skupin, 
poskytovatelé sociálních a návazných služeb v našem území, Expertní skupiny, členové Sociální komise, 
zastupitelé MČ Praha 14. Zároveň byla zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 14. 
Veřejná projednání návrhu Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 (AP) 
na období 2021 - 2022 
Termín:12. 9., 14. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10. od 17.30 – 19.00 
Místo: Park u Čeňku, Na Hutích, Jahodnice, Hostavice, Kyje, Lehovec 
Počet účastníků: 12, 47, 22, 5, 4, 10 
Cílem setkání bylo projednat vybrané projektové záměry z návrhu AP, který byl připraven pracovními 
skupinami, složenými z volených zástupců, odborníků a zaměstnanců ÚMČ Praha 14. Tvorba AP 
proběhla v rámci realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14, reg. č.: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073“ (podpořen z prostředků OP Zaměstnanost). 
Sběr námětu k revitalizaci terminálu Černý Most 
Termín: od 27. 10. do 5. 11. 2020 
Místo: online forma 
Počet účastníků: 2700 

Zapojení veřejnosti do zpracování koncepční studie revitalizace terminálu Černý Most 
neproběhlo vzhledem k epidemiologické situaci formou veřejného projednání, ale realizací online 
průzkumu názorů na proměnu dopravního terminálu na Černém Mostě. Účelem participace bylo 
zejména informování místních obyvatel o postupu přípravy koncepční studie a sběr 
podnětů/návrhů/připomínek k připravované revitalizaci terminálu ČM. Byla využita online forma - 
mobilní rozhlas MČ a SW nástroj hlasovací aplikace umístěná na webových stránkách a Facebooku 
městské části a obchodního centra Černý Most. 

III. Závěr 
MČ Praha 14 se aktivně zabývá participací od roku 2010. Zapojování veřejnosti posiluje důvěru 

občanů k úřadu, pomáhá odstraňovat nepochopení a předcházet konfliktům. Účast veřejnosti vede 
samosprávu k porozumění specifickým potřebám širokého spektra obyvatel městské části a jejich 
hodnocení dané situace. Důležitou úlohou zapojování veřejnosti je získávání podnětů a zpětných vazeb k 
návrhům plánovacích dokumentů, konceptům a jednotlivým záměrům. V lokalitách, kde lidé ztratili 
společenské vazby a spjatost s místem, participační plánování podporuje budování komunit, komunikaci 
a vazby mezi obyvateli. 

Z hlediska míry zapojení veřejnosti lze konstatovat, že občanům je nabízena aktivní forma 
zapojení, a to především při projednávání lokálních témat. Většina témat byla definována samotnou 
veřejností (např. na Veřejných lokálních fórech Prahy 14, dále z písemných podnětů Úřadu, petic atd.). 
Spolupráce se samotnou veřejností se neustále vyvíjí a posouvá. Proces zapojování veřejnosti se dále 
prohlubuje nejen v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů.  
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Realizace akcí se zapojením veřejnosti byla v roce 2020 výrazně oslabena pandemickou situací a 
souvisejícími vládními opatřeními. Některé akce zejména v druhé polovině roku 2020 byly v počtu 
účastníků méně úspěšné, což lze přisoudit i obavám z nákazy koronavirem. Vzhledem k vzniklé 
pandemické situaci byly využity pro zajištění aktivní formy participací online platformy a nástroje, které 
bude možno v obdobných situací používat i v budoucnu.  

Během zrealizovaných veřejných setkání nedošlo ke krizovým situacím, a to především díky 
pečlivé přípravě organizátorů, znalostem a předběžné komunikaci tématu, meziodborové spolupráci, 
spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy, Městskou policií a dalšími specialisty na konkrétní 
projednávaná témata. Setkání probíhala podle předem stanovených postupů, popřípadě došlo 
k operativním změnám, které nijak neovlivnily průběh ani výstupy. O každé akci se zapojením veřejnosti 
bylo předem informováno vedení radnice včetně politických představitelů. Závěrečné zprávy obsahující 
popis projednávaného tématu, program a průběh setkání, přepis návrhů a připomínek a tyto závěry 
z diskusí jsou předkládány vedení MČ.  

Příprava jednotlivých akcí s vyšší mírou zapojení veřejnosti je časově, finančně i personálně 
náročnější. Tato negativa jsou ale vyvážena efektivnějším využitím prostředků a zdrojů při realizaci 
jednotlivých projektů městské části a následně možností efektivněji využít výstupy, které jsou 
konkrétnější a relevantnější.  

Výstupy jsou zveřejněny na www.praha14.cz a archivovány na KS OSPK. Výstupy z akcí jsou také 
publikovány v měsíčníku Čtrnáctka.  
Nastavené postupy a metody v oblasti zapojování veřejnosti jsou zakotveny v základních strategických 
dokumentech městské části. V roce 2020 se osvědčily a budou využívány i v budoucnosti. Participační 
procesy budou nadále průběžně monitorovány 
Seznam zkratek 
KS OSPK – Kancelář starosty, oddělení strategického plánování a komunikace s občany 
MČ – městská část 
MA21 – místní Agenda 21 
STRR – strategický tým pro řízení a rozvoj 
ÚMČ – úřad městské části 
 

http://www.praha14.cz/
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PŘÍLOHA Č.3 PŘEHLED AKCÍ MA21 SE ZAPOJENÍM VEŘEJNOSTI 
REALIZOVANÝCH V ROCE 2020 

 

Název akce Období 
realizace Cíl Dopad na 

veřejnost Počet účastníků Míra zapojení/fáze 
procesu Výstupy Využití výstupů 

Veřejné projednání - návrh 
dopravních opatření na území 
Jahodnice 

I/2020 získat připomínky /návrhy od občanů Lokální 30 Konzultace/návrh řešení Záznam z akce, plakát, článek + 
fotodokumentace 

Podklad pro projektovou 
dokumentaci a rozhodování MČ 

Veřejné projednání - návrh 
dopravních opatření v 
Jiráskově čtvrti 

II/2020 získat připomínky /návrhy od občanů Lokální 37 Konzultace/návrh řešení Záznam z akce, plakát, článek + 
fotodokumentace 

Podklad pro projektovou 
dokumentaci a rozhodování MČ 

Kulatý stůl/připomínkovací 
řízení - Komunitní plánování 
sociálních služeb 

IX - 
X/2020 

Sběr podnětů/návrhů/připomínek od 
občanů k návrhu nového Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb aktualizace 
pro období 2021 - 2024  

Celoplošný 7 Konzultace/návrh řešení Záznam z akce, prezenční 
listina, plakát, článek + 
fotodokumentace 

Podklad pro zpracování KPSS 

Veřejné projednání Akčního 
plánu MČ P14 na roky 2021 a 
2022 - Černý Most 

IX/2020 Sběr podnětů/návrhů/připomínek 
od občanů k jednotlivým projektům 

Celoplošný 12 Konzultace/návrh řešení Záznam z akce, plakát, článek + 
fotodokumentace 

Podklad pro rozhodování MČ 

Veřejné projednání Akčního 
plánu MČ P14 na roky 2021 a 
2022 - Kyje Hutě 

IX/2020 Sběr podnětů/návrhů/připomínek 
od občanů k jednotlivým projektům 

Lokální 47 Konzultace/partnerství Záznam z akce, plakát, článek + 
fotodokumentace 

Podklad pro rozhodování MČ 

Veřejné projednání Akčního 
plánu MČ P14 na roky 2021 a 
2022 - Jahodnice 

IX/2020 Sběr podnětů/návrhů/připomínek 
od občanů k jednotlivým projektům 

Lokální 22 Konzultace/partnerství Záznam z akce, plakát, článek + 
fotodokumentace 

Podklad pro rozhodování MČ 

Veřejné projednání Akčního 
plánu MČ P14 na roky 2021 a 
2022 - Hostavice 

IX/2020 Sběr podnětů/návrhů/připomínek 
od občanů k jednotlivým projektům 

Lokální 5 Konzultace/partnerství Záznam z akce, plakát, článek + 
fotodokumentace 

Podklad pro rozhodování MČ 

Veřejné projednání Akčního 
plánu MČ P14 na roky 2021 a 
2022 - Kyje  

IX/2020 Sběr podnětů/návrhů/připomínek 
od občanů k jednotlivým projektům 

Lokální 4 Konzultace/partnerství Záznam z akce, plakát, článek + 
fotodokumentace 

Podklad pro rozhodování MČ 
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Veřejné projednání Akčního 
plánu MČ P14 na roky 2021 a 
2022 - Lehovec 

X - 
XI/2020 

Sběr podnětů/návrhů/připomínek 
od občanů k jednotlivým projektům 

Lokální 10 Konzultace/partnerství Záznam z akce, plakát, článek + 
fotodokumentace 

Podklad pro rozhodování MČ 

Sběr námětu k revitalizaci 
terminálu Černý Most 

X - 
XI/2020 

Sběr podnětů/návrhů/připomínek 
od občanů k revitalizaci terminálu Černý 
Most formou online průzkumu. 

Celoplošný 2700 Konzultace/partnerství/ 
Identifikace příležitostí 

Záznam z akce, plakát, článek + 
fotodokumentace 

Podklad pro koncepci 
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PŘÍLOHA Č. 4 PŘÍLEŽITOSTI PRAHY 14 – KOMUNITNÍ PLÁN 
 

Č. cíle Cíl 

Gesční 
příslušnost 

(garant 
záměru) 

Výstup z 
Stručný popis  

(obsah, podmínky realizace, 
stav připravenosti) 

Termín 
realizace 

Náklady 
celkem  Náklady MČ Realiz

átor Komentář 

 
 
Stav 

Veřejná správa, informovanost, strategický a územní rozvoj 

1.1 Územní rozvoj MČ Praha 14  

1.1.1 Víceúčelový rekreační veřejný prostor 
v lokalitě Broumarská sever – jih  

člen RMČ 
zodpovědný za 
územní rozvoj, 
člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast životního 
prostředí 

DF/2014,DF
/2017, 
VF/2018 

Vytvořit prostor pro veřejný 
odpočinek a relaxaci v přírodě, 
park s vodními prvky v lokalitě 
Broumarská zejména na sever 
při Kyjském rybníku. 
Vybudovat dětské hřiště u 
Kyjského rybníka. 

2020 - 2022 10 mil. Kč 2 mil. Kč OI, 
OŽP 

• v současné době je 
pravidelně udržovaná a 
volně přístupná 
• zpracována koncepční 
studie volnočasového 
areálu na pozemky přímo 
sousedící s areálem 
přírodního biotopu (mezi 
koupalištěm a rybníkem), 
jejíž cílem je najít využití se 
vzájemným propojením 
•v roce 2020 se zpracovává 
projektová dokumentace k 
herním prvkům a studie 
lávky přes Rokytku, která 
spojuje levý břeh s pěší a 
cyklo spojkou mezi ul. 
Broumarská a ul. Tálínská 

V přípravě 

1.1.2 Vybudovat koupaliště  člen RMČ 
zodpovědný za 
územní rozvoj, 
člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast investic, 
člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast majetku 
 

P/2014 Na základě odsouhlasené 
studie provést na pozemcích v 
severní části od ul. 
Broumarská výstavbu 
koupaliště – přírodní biotop, 
úpravu plochy mezi 
koupalištěm a rybníkem. 

2021 - 2022 47 mil. Kč 47 mil. Kč OI, KS 
ÚÚR, 
OSM 

• probíhá vyjádření 
dotčených orgánů pro 
získání stavebního povolení 
 

V přípravě 
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1.1.3 Doplnit občanskou vybavenost v lokalitě 
Hutě  

člen RMČ 
zodpovědný za 
územní rozvoj 

16P/2016, 
VP 2020 

Hledat s investory vstupujícími 
do území společné možnosti 
na doplnění chybějících 
zařízení a služeb v rámci 
rozvoje této oblasti. 

2021 - 2022 bez přímých 
nákladů 

bez přímých 
nákladů 

KS 
ÚÚR 

• čistopis odevzdán v 
červenci 2019 pořizovateli a 
následně byla studie 
zaregistrována v evidenci 
územně plánovací činnosti 
jako podklad pro 
rozhodování součástí 
návrhu je i možné umístění 
MŚ 
• v roce 2020 IPR vybral 
zpracovatele, který vytvoří 
studii na území o velikosti 
226 hektarů, jež se bude 
věnovat výstavbě, veřejným 
prostranstvím, ale i krajině 
a dopravě 
 

V přípravě 

1.1.4  Revitalizovat terminál autobusového 
nádraží na Černém Mostě včetně okolí  

člen RMČ 
zodpovědný za 
územní rozvoj 

16P/2016 Opakovaně intervenovat na 
MHMP, TSK a DPHP s 
požadavky na kultivaci a 
revitalizace o terminálu a 
okolí. 

2021 - 2022 bez přímých 
nákladů 

bez přímých 
nákladů 

MHMP 
OSM 

• v červenci 2019 proběhlo 
místní šetření s hlavními 
zástupci realizátorů, kde 
byly identifikovány reálné 
možnosti a studie ke 
zlepšení 
• byla uzavřena smlouva o 
zpracování koncepční 
studie revitalizace 
Terminálu Černý Most mezi 
IPR Praha a re:architekti  
• v říjnu a listopadu 2020 
proběhl online průzkum 
názorů na proměnu 
dopravního terminálu na 
Černém Mostě 
 

V přípravě 

1.1.5 Výstavba komunitního centra ve Splavné 
ul. 

člen RMČ 
zodpovědný za 
územní rozvoj, 
člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast investic 

VP/2019 Na základě odsouhlasené 
studie provést výstavbu 
budovy v ul. Splavná, která 
bude plnit funkci komunitně 
kulturního centra v dané 
lokalitě s přidanou funkcí 
restauračního zařízení 

2021 - 2022 dle projektové 
dokumentace 
a výběrového 
řízení na 
zhotovitele 

dle projektové 
dokumentace 
a výběrového 
řízení na 
zhotovitele 

OI, KS 
ÚÚR, 
OSM 

• v roce 2018 proběhla 2 
veřejná projednání k 
budoucí podobě objektu 
• v roce 2019 s veřejností 
projednání finálního návrhu 
budoucí podoby objektu v 
ul. Splavná a možnost 
rekonstrukce objektu 
• 2020 zpracovává se 
projektová dokumentace 
 

V přípravě 

Údržba a úklid zeleně 
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2.1 Revitalizace městských prostranství a regenerace sídlišť  

2.1.1 Vybudovat dětské hřiště u obytného 
komplexu Ekospol  

člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast životního 
prostředí 

P/2017 Vybudovat dětské hřiště 
přírodního charakteru. 

2021 - 2022 5 mil. Kč 5 mil. Kč OŽP,OI 

• vydané sloučené ÚR a SP 
bylo předáno odvolacímu 
orgánu MHMP 
•upravuje se projektová 
dokumentace k znovu 
vydání stavebního povolení 

V přípravě 

2.2 Údržba a úklid zeleně  

2.2.1 Úprava centrálního parku na Černém 
Mostě - rozšíření, více zeleně  

člen RMČ 
zodpovědný za 
územní rozvoj, 
člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast životního 
prostředí 

P/2014 Jednat o svěření Centrálního 
parku do správy MČ P14 a 
následně revitalizovat území. 

2021 - 2022 dle projektové 
dokumentace 
a výběrového 
řízení na 
zhotovitele 

dle projektové 
dokumentace 
a výběrového 
řízení na 
zhotovitele 

OŽP, 
ÚÚR 

• realizována 
architektonicko - 
návrhářská soutěž 
• s veřejností projednány 
soutěžní návrhy revitalizace  
• v září 2019 návrhy 
vystaveny a projednány s 
veřejností 
• zpracovávají se podklady 
k uzavření smlouvy o dílo  
•v roce 2020 se 
dopracovává studie na 
základě arch. soutěže 

V přípravě 

2.2.2 Řešit nevyhovující stav koryta Rokytky - 
protipovodňová opatření  

člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast životního 
prostředí 

7P/2014   2020 - 2021 investice 
MHMP 

dle projektové 
dokumentace 
a výběrového 
řízení na 
zhotovitele 

OŽP • v roce 2020 proběhne 
údržba břehových porostů 
vodního toku Rokytka Zrealizováno 

návrh na vyřazení 

2.2.3 Revitalizovat zeleně ve svahu pod dětským 
hřištěm v ul. Vizírská 

člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast životního 
prostředí 

VP/2020 Řešit revitalizaci zeleně na 
Lehovci v rámci připravované 
koncepční studie revitalizace 
Lehovce. 

2021 - 2022 dle koncepční 
studie 

dle koncepční 
studie 

KSOSP
K,OŽP,
OI 

• v roce 2020 proběhly 
úvodní schůzky k projektu 
revitalizace Lehovce V přípravě 

Doprava 

3.1 Rozvoj dopravy na MČ Praha 14 a bezpečnost provozu  

3.1.1 Pražský okruh  člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast dopravy 

10P/2013, 
9P/2015, 
7P/2018 

Důsledná realizace účinných 
opatření pro snížení dopadu 
dopravy na okolní bytovou 
zástavbu. 

dle termínů 
schválené 
výstavby 

dle rozpočtu 
ŘSD a MD 

bez přímých 
nákladů 

MD, 
ŘSD, 
Hl. m. 
Praha, 
OD 

• zpracována studie 
proveditelnosti odklonění 
nákladní tranzitní dopravy 
mimo území Prahy 14 
•proběhla pokládka 
„ztišujícího“ povrchu na 
vozovku komunikace 510 
Pražského okruhu 
•v rámci optimalizace 

Průběžně plněno 
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komunikace 510 probíhá 
příprava protihlukových 
opatření 

3.1.2 Urychlit výstavbu lávky spojující Rajskou 
Zahradu a Kyje - Na Hutích  

člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast dopravy 

9P/2015, 
7P/2018 

Jednat s MHMP a SŽD a dále 
aktivně prosazovat 
vybudování nové železniční 
zastávky a lávky přes ul. 
Chlumecká. 

průběžně rozpočtu 
MHMP, SŽDC 

bez přímých 
nákladů 

OD • v roce 2021 se pak 
očekává stavební řízení a 
následně soutěž na výběr 
zhotovitele 

Průběžně plněno 

3.1.3 Zklidnit dopravu v ulici Rožmberská  člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast dopravy 

16P/2016 Řešit dopravní situaci a 
zklidnění dopravy v ul. 
Rožmberská. 

2022 - 2023 dle projektové 
dokumentace 

dle projektové 
dokumentace 

OD • probíhá příprava úprav 
křižovatek 
Rožmberská/Broumarská a 
Broumarská/Českobrodská 

V přípravě 

3.1.4 Úprava dopravního režimu v Hostavicích člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast dopravy 

VP/2019 Zajistit zklidnění dopravy v 
Hostavicích, zejména v ul. 
Novozámecká. 

2020 - 2021 dle projektové 
dokumentace 

dle projektové 
dokumentace 

OD • jsou zpracovány 2 
varianty dopravní studii ke 
zklidnění dopravy v 
Hostavicích 
• v roce 2019 proběhlo 
veřejné projednání k 
navrhovaným dopravním 
řešením 

Zrealizováno 
návh na vyřazení 

3.1.5 Rekonstrukce komunikace v ulicích 
Zámečnická a Mochovská 

člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast dopravy 

VP/2019 Ve spolupráci s MHMP a TSK 
zajistit obnovu povrchů 
komunikací, veřejného 
osvětlení a inženýrských sítí a 
rozšíření možnosti parkování v 
ulicích Zámečnická a 
Mochovská. 

2022 - 2023 dle projektové 
dokumentace 

dle projektové 
dokumentace 

TSK, 
Hl. m. 
Praha, 
OD 

• v 2019 proběhlo veřejné 
projednání 2 variant 
dopravní studie řešící 
rekonstrukci těchto 
komunikací vč. vybudování 
parkovacích stání 
• probíhá příprava 
dokumentace pro územní 
řízení" 

 

3.2 Řešení dopravy v klidu  

3.2.1 Úprava dopravního režimu na Jahodnici člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast dopravy 

VP/2020 Realizovat dopravní řešení 
zaměřené především na 
dopravu v klidu pro území 
lokality Jahodnice. 

2022 - 2023 dle projektové 
dokumentace 

dle projektové 
dokumentace 

OD • v 2020 proběhlo veřejné 
projednání návrhu 
dopravních opatření 
• byla vypracována studie 
ke změně místní úpravy 
provozu  
• v současné době je 
předložena dopravnímu 
inspektorátu Policie ČR k 
vyjádření 

V přípravě 
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3.2.2 Úprava dopravního režimu v Jiráskově 
čtvrti 

člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast dopravy 

VP/2020 Realizovat dopravní řešení 
zaměřené především na 
dopravu v klidu pro území 
lokality Jiráskovy čtvrti a ulic 
Tálínská a Hodějovská. 

2022 - 2023 dle projektové 
dokumentace 

dle projektové 
dokumentace 

OD • v 2020 proběhlo veřejné 
projednání návrhu 
dopravních opatření 
• byla vypracována studie 
ke změně místní úpravy 
provozu a v současné době 
je předložena dopravnímu 
inspektorátu Policie ČR 
k vyjádření 

V přípravě 

3.2.3 Zajistit více parkovacích míst na Lehovci. člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast dopravy 

VP/2020 Řešit dopravu v klidu a navýšit 
počet parkovacích míst v rámci 
připravované koncepční studie 
revitalizace Lehovce. 

2022 - 2023 dle koncepční 
studie 

dle koncepční 
studie 

KS 
OSPK 

• ve 2020 proběhly úvodní 
schůzky k projektu 
revitalizace Lehovce 
•v rámci úprav na ul. 
Poděbradské vznikne nový 
parkovací pás mimo jiné na 
úrovni dolního Lehovce 
•připravuje se vyhledávací 
studie na nová parkovací 
místa na Lehovci 
• je zpracována studie na 
změnu využití točny 
tramvaje a zřízení 
parkovacích míst, je 
připraveno k projednání  

V přípravě 

Sociální problematika, sociopatologické jevy, bydlení – tuto problematiku řeší Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb aktualizovaný pro období 2021 - 2024  

4.1 Bezpečnost a snížení kriminality na MČ Praha 14  
Zdravý životní styl, prevence a zdravotnické služby - tuto problematiku řeší Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb aktualizovaný pro období 2021 - 2024  

Školství a vzdělávání, osvěta  

6.1 Rozvoj školství  

6.1.1 Zřídit mateřskou školu v Kyjích - Na 
Hutích 

člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast školství, 
člen RMČ 
zodpovědný za 
oblast investic 

P/2014 Navýšení kapacity MŚ v 
důsledku nové bytové 
zástavby. 

2021 - 2022 dle projektové 
dokumentace 

dle projektové 
dokumentace 

OI • v roce 2019 proběhla 
příprava zadání studie MŠ 
• v roce 2020 proběhlo 
zpracování architektonické 
studie" 

V přípravě 

Kultura, sport a volný čas  

7.1 Rozvoj aktivit pro volný čas dětí a mládeže   

7.1.1 izace zóny pro městská sportoviště (vhodná 
a pro setkávání, vhodné trávení volného 
 pro děti na ulici 

člen RMČ zodp, 
za oblast 
kultury, sportu 
a volného času 

P/2013 Vybudovat zónu pro městská 
sportoviště (parkour park, dirt 
bike, work out). 

průběžně 1,5 mil. Kč 1,5 mil. Kč OŽP, 
OI 

• probíhá výstavba parkour. 
hřiště na Jahodnici 
• probíhá výstavba 
bikeparku na Jahodnici" 

V přípravě 
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PŘÍLOHA Č. 5 INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

  Indikátor Jednotka Četnost 

Kýžené výsledky 

2014 2015 2016 2017 2018 
 
2019 

1. 

Průměrná roční koncentrace znečišťujících látek - 
prašný spad na měřicí stanici v MČ P14 s nejvyšší 
hodnotou. µg 

Roční 

2,84 3,22 2,81 3,52 2,45 

 
 5,09 

Průměrná roční koncentrace znečišťujících látek - 
NO2 (Lipenské náměstí)   37,05 35,15 34,1 33,7 38,38 

 
 32,8 

2. Nápad trestných činů 
Počet na 
10 tisíc obyv. Roční 516 434 261,8 274,2 258,78 301,08 

3. Délka opatření pro cyklisty v dopravním prostoru km Roční 17,2 22,2 22,2 24,3 27,9 31,9 

4. 
Plocha zeleně s odpovídající rekreační funkcí 
(mobiliář…) 

ha 

Roční 

13,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

% 13,52 16,09 16,09 16,09 16,09 16,09 

5. Plocha brownfields ha Roční 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3  

6. 

Počet poskytovatelů sociálních služeb Počet Roční 10 10 11 11 11  11 

Výdaje MČ na sociální služby tis. Kč Roční 5 136, 84 5 900,114  5 677,70 5300,7 5334,5  5789,0 

7. 
Podíl umístěných dětí MŠ k celkovému počtu 
žadatelů splňujících předepsaná kritéria %  96,7 99 100 100 100 100 

8. Počet provozoven živnostníků 
Počet na 
1000 obyv. Roční 6,18 21,36 24,38 25,2 23,83 30,52 

9. Počet nehod v dopravě 
Počet na 
10 tisíc obyv. Roční 107 139 145 140 135 121 

10. a 

Intenzita dopravy (osobní/nákladní) na 
nejfrekventovanějších komunikacích ul. 
Chlumecká (v úseku Ocelkova – Broumarská) 

Počet vozidel 
za den 
osobní/náklad
ní Jednou za 5 let. 

38000 x x x 43200 41800 

1600 x x x 2100 2100 

10. b 

Intenzita dopravy (osobní/nákladní) na 
nejfrekventovanějších komunikacích v MČ ul. 
Kolbenova (v úseku Poděbradská – Kbelská) 

Počet vozidel 
za den 
osobní/náklad
ní Jednou za 5 let. 

19800 x x x 21300 20700 

1 100 
x x x 1400 1600 

10. c 

Intenzita dopravy (osobní/nákladní) na 
nejfrekventovanějších komunikacích v MČ ul. 
Poděbradská (v úseku Hloubětínská – Slévačská) 

Počet vozidel 
za den 
osobní/náklad
ní Jednou za 5 let. 

20 300 x x x 23000 23000 

600 x x x 800 800 
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10. d 

Intenzita dopravy (osobní/nákladní) na 
nejfrekventovanějších komunikacích í v MČ ul. 
Českobrodská (v úseku Rožmberská – 
Broumarská) 

Počet vozidel 
za den 
osobní/náklad
ní Jednou za 5 let. 

16600       17200 17000 

1100 x x x 1200 989 

11. Pocit bezpečí obyvatel MČ 
Míra bezpečí 
(0‒10) 

Jednou za dva/tři 
roky. x 6,2 x x 6,3 x 

12. 

Spokojenost obyvatel s kvalitou veřejného 
prostoru/čistotou veřejných prostranství (ECI 
A.1) 

Míra 
spokojenosti 
(0‒10) 

Jednou za dva/tři 
roky. x 6,5 

x x 
6,5 

x 

13. 
Spokojenost obyvatel s mírou zapojení do 
veřejného života  

Míra 
spokojenosti 
(0‒10) 

Jednou za dva/tři 
roky. x 

5,8 x x 
6,5 

x 

14. 
Spokojenost obyvatel s nabídkou volnočasových 
aktivit pro děti  

Míra 
spokojenosti 
(0‒10) 

Jednou za dva/tři 
roky. x 6,4 x x 

6,7 
x 

15. 
Modal split – způsob dopravy (pěšky, na kole, na 
motocyklu, autem, hromadnou dopravou) 

pěšky - % cest 

Jednou za dva/tři 
roky. 

x 25,9 x x 14,7 x 
na kole - % 
cest x 6,2 x x 3,4 x 

na motocyklu 
- % cest x 0,3 x x 1,3 x 

autem - % 
cest x 46,5 x x 48,6 x 

hromadnou 
dopravou – 
% cest x 21,2 

x x 
32 

x 

16. Ekologická stopa ECI B. 10 
gha/obvv. 

Jednou za dva/tři 
roky. x x 

x x 
4,52 

x 

17. Uhlíková stopa (ECI A. 2) 
tun CO2e 

Jednou za dva/tři 
roky. x x 

x x 
5,927 

x 

 

 

  Indikátor Trend 

Cílová 
hodnota 2025 

Skutečný trend 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

2019 

1. 
Průměrná roční koncentrace znečišťujících látek - prašný spad na 
měřicí stanici v MČ P14 s nejvyšší hodnotou. 

↓ 12,5 
výchozí ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ 
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Průměrná roční koncentrace znečišťujících látek - NO2 

 
40,0 

výchozí ↓ ↓ ↓ ↑ 
↓ 

2. Nápad trestných činů 
↓ 500 

výchozí ↓ ↓ ↓ ↓ 
↑ 

3. Délka opatření pro cyklisty v dopravním prostoru 
↑ 25,0 

výchozí ↑ stagnující ↑ ↑ 
↑ 

4. Plocha zeleně s odpovídající rekreační funkcí (mobiliář…) 

↑ 16,4 
výchozí ↑ stagnující stagnující stagnující 

stagnujíc
í 

 
2 

výchozí ↑ stagnující stagnující stagnující 

stagnujíc
í 

5. Plocha brownfields 
╤ 3,4 

výchozí stagnující stagnující stagnující stagnující 

stagnujíc
í 

6. 

Počet poskytovatelů sociálních služeb 
╧ 10 

výchozí ╧ ╧ ╧ ╧ 
╧ 

Výdaje MČ na sociální služby 
 5 136, 84 

výchozí ╧ ╧ ╧ ╧ 
╧ 

7. 
Podíl umístěných dětí MŠ k celkovému počtu žadatelů splňujících 
předepsaná kritéria 

╧ 99,0 
výchozí ╧ ╧ ╧ ╧ 

╧ 

8. Počet provozoven živnostníků 
↑ 6,4 

výchozí ↑ ↑ ↑ ↓ 
↑ 

9. Počet nehod v dopravě 
↓ 95 

výchozí ↑ ↑ ↓ ↓ 
↓ 

10. a 
Intenzita dopravy (osobní/nákladní) na nejfrekventovanějších 
komunikacích ul. Chlumecká (v úseku Ocelkova – Broumarská) 

╤ 39600 

výchozí 

x x x ↑ 
↑ 

 1500 
x x x ↑ 

↑ 

 10.b 

Intenzita dopravy (osobní/nákladní) na nejfrekventovanějších h 
komunikacích v MČ ul. Kolbenova (v úseku Poděbradská – Kbelská 
) 

╤ 20000 

výchozí 

x x x ↑ 
↑ 

 1000 
x x x ↑ 

↑ 

 10.c 

Intenzita dopravy (osobní/nákladní) na nejfrekventovanějších 
komunikacích v MČ ul. Poděbradská (v úseku Hloubětínská – 
Slévačská) 

╤ 18000 

výchozí 

x x x ↑ 
↑ 

 500 
x x x ↑ 

↑ 

 10.d 

Intenzita dopravy (osobní/nákladní) na nejfrekventovanějších 
komunikacích í v MČ ul. Českobrodská (v úseku Rožmberská – 
Broumarská) 

╤ 15000 

výchozí 

x x x ↑ 
↑ 

 500 
x x x ↑ 

↑ 

11. Pocit bezpečí obyvatel MČ 
↑ 6,5 

x výchozí x x ↑ 
x 

12. 
Spokojenost obyvatel s kvalitou veřejného prostoru/čistotou 
veřejných prostranství (ECI A.1) 

↑ 7,0 
x výchozí x x stagnující 

x 
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13. Spokojenost obyvatel s mírou zapojení do veřejného života  
↑ 6,5 

x výchozí x x ↑ 
x 

14. Spokojenost obyvatel s nabídkou volnočasových aktivit pro děti  
↑ 7,0 

x výchozí x x ↑ 
x 

15. 
Modal split – způsob dopravy (pěšky, na kole, na motocyklu, 
autem, hromadnou dopravou) 

 
Pěšky ↑ 
Autem 
↓ Autem:40,0 

x výchozí x x ↓ 
x 

  
x výchozí x x ↓ 

x 

  
x výchozí x x ↓ 

x 

  
x výchozí x x ↓ 

x 

  
x výchozí x x ↓ 

x 

16. Ekologická stopa (ECI B.10) ╤ 4,52 
x x x x výchozí 

x 

17. Uhlíková stopa (ECI A.2)   x x 
x x výchozí 

x 

 

↑ cílem je růst hodnoty 

↓ cílem je pokles hodnoty 

╧ cílem je udržet hodnotu nad stanovenou mezí 

╤ cílem je udržet hodnotu pod stanovenou mezí 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 763/RMČ/2020 
 

k pilotnímu programu Koordinátorů participativního plánování 
Projekt Strategie rozvoje a revitalizace Lehovce 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
  
 návrh konceptu projektu Strategie rozvoje a revitalizace Lehovce dle přílohy č. 2 
 
II. s c h v a l u j e  
 
 1. rozsah vybrané oblasti sídliště Lehovec pro realizaci Pilotního projektu 

Participativního plánování - Strategie rozvoje a revitalizace Lehovce, viz příloha                       
č. 2 a 3 

 
 2. rozdělení projektu na dvě části: 
 
  a. koncepční studie - zapracování řešení celého území sídliště Lehovec 
 

  b. realizační část - revitalizace spodní části sídliště Lehovec - viz mapa příloha č. 3 
 
III.   u k l á d á 
 1. Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14  
 
  informovat průběžně vedení MČ Praha 14 o stavu Projektu Strategie rozvoje                              

a revitalizace Lehovce ve spolupráci s IPR Praha 
            T: průběžně 
 
 2. Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 
 

zajistit účast a aktivní zapojení jednotlivých dotčených odborů ÚMČ Praha 14                          
do přípravy dílčích aktivit v rámci realizace projektu, a to včetně aktivního 
vyhledávání vhodných dotačních titulů/zdrojů 

T: průběžně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Mgr. Radek Vondra                                                             Mgr. Irena Kolmanová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
Provede:       Mgr. Irena Kolmanová 
Na vědomí:   vedení MČ, vedoucí odborů, vedoucí oddělení, KS OSPK 











Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 764/RMČ/2020 
 

k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka 
páskové knihovny a serverových technologií“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka 

páskové knihovny a serverových technologií“ 
 
 2. návrh výzvy k uvedené veřejné zakázce, včetně zadávací dokumentace a smlouvy  
  
II. j m e n u j e 

 
členy a náhradníky komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 
 

III. u k l á d á 
 Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14 
 
 
 

zajistit veškerá právní jednání související se zadávacím řízením k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky „Dodávka páskové knihovny a serverových technologií“ 

 
 T: 17. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Mgr. Radek Vondra                                                                       Jaromír Krátký 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:        Jaromír Krátký 
Na vědomí:    KS, OŘEŠ, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 765/RMČ/2020 
 

k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka 
notebooků včetně kompletního příslušenství“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Dodávka 

notebooků včetně kompletního příslušenství“ 
 
 2. návrh výzvy k uvedené veřejné zakázce, včetně zadávací dokumentace a návrhu 

smlouvy  
  
II. j m e n u j e 

 
členy a náhradníky komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek 
 

III. u k l á d á 
 Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14 
 
 
 

zajistit veškerá právní jednání související se zadávacím řízením k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky „Dodávka notebooků včetně kompletního příslušenství“ 

 
 T: 17. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Mgr. Radek Vondra                                                                       Jaromír Krátký 
starosta městské části Praha 14                                                 člen Rady městské části Praha 
14 
 
 
Provede:        Jaromír Krátký 
Na vědomí:    KS, OŘEŠ, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 766/RMČ/2020 
 

k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0580/2020/OI/1050 na akci „Oprava obvodového pláště 
a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 

I. s c h v a l u j e  
 

uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0580/2020/OI/1050 na akci „Oprava obvodového pláště 
a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická“ 
 

II.   u k l á d á 
         PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14  
 

zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 0580/2020/OI/1050 na akci „Oprava obvodového 
pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická“                                
 

T: 20. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Radek Vondra                                                            PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       PhDr. Zuzana Jelenová 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 767/RMČ/2020 
 

k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0675/2020/OI/1050 na akci „Rekonstrukce 
komunikace Hůrská“  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 

I. s c h v a l u j e  
 

uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0675/2020/OI/1050 na akci „Rekonstrukce 
komunikace Hůrská“ 
 

II.   u k l á d á 
         Ing. Petru Hukalovi, DiS., místostarostovi městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0675/2020/OI/1050 na akci „Rekonstrukce 
komunikace Hůrská“                               

T: 18. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                               Ing. Petr Hukal, DiS. 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Ing. Petr Hukal, DiS. 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ, OD 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 768/RMČ/2020 
 

k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 
„Dodávka elektromobilu pro MČ Praha 14“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
na dodávky „Dodávka elektromobilu pro MČ Praha 14“ 
 

II. r o z h o d l a 
 

o výběru dodavatele Auto color Design s. r. o., IČO: 47680326, se sídlem Opavská 
1251/69, 796 01 Rýmařov, na plnění výše uvedené veřejné zakázky 

  
III.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14 
 

zajistit právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky „Dodávka elektromobilu pro MČ Praha 14“   

                                 
T: 15. 12. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OEF, OŘEŠ, OPKČ, OHS 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 769/RMČ/2020 
 

ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemku parc. č. 825/8, 
vše v k. ú. Hloubětín při ulici Na Obrátce 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
 

schválit směnu části pozemku parc. č. 825/1 ze svěřené správy MČ Praha 14 za část 
pozemku parc. č. 825/8  z vlastnictví spolumajitelů bytového domu  č. p. 636, vše v k. 
ú. Hloubětín s doplatkem ve výši 215 460 Kč (108 m2 x 1995 Kč/m2), který MČ Praha 
14 obdrží za rozdílnou výměru směňovaných pozemků 
 

II.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14      
 

zajistit předložení návrhu smlouvy směnné na část pozemku parc. č. 825/1 ze svěřené 
správy MČ Praha 14 za část pozemku parc. č. 825/8 z vlastnictví spolumajitelů 
bytového domu č. p. 636, vše v k. ú. Hloubětín, na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha 14                                 

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 770/RMČ/2020 
 

k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části 
pozemku parc. č. 708/1. k. ú. Hloubětín 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. n e s o u h l a s í 
 

s prodejem části pozemku parc. č. 708/1, k. ú. Hloubětín, o výměře cca 20 m2, za 
účelem nově vybudovaného přístřešku pro umístění nádob na komunální odpad 
 

II. d o p o r u č u j e  
 
 pronajmout část pozemku parc. č. 708/1, o výměře cca 20 m2, k. ú. Hloubětín, 

potřebnou pro přístřešek na umístění nádob na komunální odpad 
 

III.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14      
 
 zajistit odeslání rozhodnutí Rady MČ Praha 14, odboru hospodaření s majetkem MHMP
                                 

T: 31. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 771/RMČ/2020 
 

k uzavření kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 2662/1 a parc. č. 2662/2, 
k. ú. Kyje 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
 

schválit uzavření smlouvy kupní na pozemky parc. č. 2662/5, o výměře 207 m2, parc.                   
č. 2662/9, o výměře 1 202 m2 (z pozemku parc. č. 2662/1) a dále pozemky parc. č. 
2662/6, o výměře 197 m2, parc. č. 2662/7, o výměře 134 m2 a parc. č. 2662/8, o výměře 
349 m2 (z pozemku 2662/2), vše v k. ú. Kyje, oddělené geometrickým plánem č. 3529 - 
20069/2020 o celkové výměře 2.089 m2, se společností AP Real Consulting s.r.o.,                          
IČO 27604641, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 
 

II.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14      
 

předložit návrh na uzavření kupní smlouvy dle čl. I. tohoto usnesení na nejbližší 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14                                 
 

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 









Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 772/RMČ/2020 
 

k uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760/1 a 2832,                                         
oba v katastrálním území Kyje, ul. Borská (zahrada díl č. 128) 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760/1 a 2832, oba v 
katastrálním území Kyje ul. Borská (zahrada díl č. 128) s panem XXXXXX 
XXXXXXX 
 

II.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14      
 

zajistit uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1760/1 a 2832,                                                
oba v katastrálním území Kyje ul. Borská (zahrada díl č. 128) s panem XXXXXX 
XXXXXXX                                 
 

T: 31. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 

U s n e s e n í 
 

51. jednání Rady městské části Praha 14 
konaného dne 7. 12. 2020 

 
č. 773/RMČ/2020 

 
k dalšímu postupu k využití pozemků při ulici Broumarská 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu městské části Praha 14 
 

schválit, v souladu s usnesením č. 45/ZMČ/2016, zahájení kroků k využití pozemku           
parc. č. 84/1, 84/9, 84/12, dále pozemky parc. č. 84/4, 84/8, 84/10, 84/18 ve vlastnictví 
MHMP, vše v k. ú. Kyje, k vybudování občanské vybavenosti, a to za podmínek, že: 
 

 -  bude reflektován plánovaný rozvoj lokality dle zpracované územní studie 
(specifikovat) a okolní výstavba 

 - bude zohledněno uspokojování potřeb veřejného zájmu, přičemž vybudovaný objekt 
bude splňovat podmínku doposud chybějící občanské vybavenosti v městské části, 

 -  bude respektována dopravní kapacita v bezprostředním okolí místa realizace záměru  
a celkový charakter lokality 

 - je přípustné variantní řešení budoucích vlastnických práv, kdy buď dojde k převodu 
vlastnického práva k pozemkům či budově, nebo k nim bude zachováno vlastnické 
právo městské části Praha 14 

 -  realizace nebude financována či spolufinancována ze strany městské části Praha 14 
 -  provoz vybudovaného zařízení nebude zajišťovat městská část Praha 14 
 -  provoz musí být navržen jako ziskový či minimálně bez ztráty, kdy neziskovost musí 

být odůvodněna mimo jiné i obecnou prospěšností a uspokojováním chybějících 
potřeb občanů městské části Praha 14  

 
II.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14      
 

předložit Zastupitelstvu MČ Praha 14 ke schválení záměr zahájit kroky k využití 
pozemku parc. č. 84/1, 84/9, 84/12, dále pozemky parc. č. 84/4, 84/8, 84/10, 84/18 ve 
vlastnictví MHMP, vše k. ú. Kyje, k výstavbě občanského vybavení, zejména pro 
drobnou nerušící výrobu a služby                                 

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 

         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
51. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 7. 12. 2020 
 

č. 774/RMČ/2020 
 

k návrhu na schválení koupě 100 % podílu ve společnosti s ručením omezeným             
SP Černý Most 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 
 1. schválit koupi podílu ve výši 36 % na společnosti SP Černý Most, s.r.o.,                               

IČO: 24249955, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 
19800, za kupní cenu ve výši 72.000 Kč a dohodu o převodu podílu dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení 

   
     2. schválit koupi podílu ve výši 49 % na společnosti SP Černý Most, s.r.o.,                                

IČO: 24249955, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 
19800, za kupní cenu  ve výši 98.000 Kč a dohodu o převodu podílu dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení 

 
 3.  schválit nové úplné znění zakladatelské listiny SP Černý Most, s.r.o., IČO: 

24249955, se sídlem Praha 9 - Černý Most, Bratří Venclíků 1072/6, PSČ 19800, 
účinné                                 od 1. 1. 2021, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 

 

II.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14      
 

předložit ke schválení koupi 100% podílu ve společnosti SP Černý Most, s.r.o. a nové 
úplné znění zakladatelské listiny na nejbližší zasedání ZMČ Praha 14, dle příloh č. 1, 2                 
a 3 tohoto usnesení                                 

T: 15. 12. 2020 
 
 
 
 
 
         Mgr. Radek Vondra                                                                         Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                            místostarosta městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OPKČ, OŘEŠ, OSM 
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