
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 21/42 
ze dne  12.11.2020 

k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy Dětský 
domov Charlotty Masarykové 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové se 
s sídlem U včely 176, PSČ 156 00, Praha 5 - Zbraslav, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 23.11.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-8858  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 21/42 ze dne 12. 11. 2020 

 

 

 
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace 

 

Dětský domov Charlotty Masarykové 

 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové schválená usnesením 

Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 20/8 ze dne 15. 10. 2020, ve znění pozdějších změn, se mění a 

doplňuje takto: 

Znění úvodní věty se ruší a nově zní: 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §181 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto  

z ř i z o v a c í   l i s t i n u  

příspěvkové organizace 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty 
Masarykové 

(dále jen „organizace“) 

 

Znění Článku II se ruší a nově zní takto: 

Čl. II 

Název organizace 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové 

Znění Článku VI. se ruší a nově zní takto: 

Čl. VI  

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace  

Předmětem činnosti je sociální, výchovně vzdělávací, léčebně rehabilitační, odborná poradenská péče 

a další odborná pomoc poskytovaná rodinám a dětem s různým typem zátěže. Zejména jde o zajištění 

široké škály pomoci a podpory rodinám znevýhodněných dětí, náhradním rodinám a dětem, 

které nemohou vyrůstat v biologické rodině či pro které se nepodařilo najít rodinu náhradní. 

Hlavní činností je  

1. Zajištění náhradní výchovné péče nezletilým osobám, případně zletilým osobám do 19 let 

věku na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření. Organizace 

může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu 

ústavní výchovy připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. S ohledem 

na jejich individuální potřeby plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Organizace 

zabezpečuje stravování dětí a závodní stravování. 

2. Poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla od 1 roku do 3 let, které 

nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, 

zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně 



postiženým dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.  

3. Poskytování sociálně - právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Výkon zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - 

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, v domově pro osoby se zdravotním postižením, raná péče, krizová pomoc 

a odlehčovací služba. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu uvedené v příloze č. 3, které je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

6. Zajišťování dalších opatření a návazných služeb na pomoc rodinám v tíživé situaci, např. 

organizace a koordinace dobrovolnické pomoci, nebo podpora náhradní rodinné péče. Mezi 

další opatření může patřit i poskytování ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodů 

nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví a zdraví dítěte. 

Znění Článku X se nahrazuje novým zněním: 

Čl. X  

Doplňková činnost organizace 

Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

následovně: 

1. Provozování fyzioterapie. 

2. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

3. Pronájem (výpůjčka) movitého majetku. 

4. Pronájem nemovitosti bytu, bytových a nebytových prostor. 

5. Organizování školení a dalšího vzdělávání v oblasti péče o osoby se sociálním a zdravotním 

znevýhodněním. 

6. Poskytování odborných informací o poskytovaných službách (např. pořádání konferencí, 

kampaní, workshopů a seminářů, vydávání brožur). 

Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu 

organizace.  

 

Název Přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětského domova Charlotty 

Masarykové se ruší a nově zní takto: 

 

Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský 

domov Charlotty Masarykové 

 

 

Název Přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Dětského domova Charlotty 

Masarykové se ruší a nově zní takto:  

 

Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Centrum služeb pro rodinu a dítě a 

dětský domov Charlotty Masarykové 

 

Nově se do zřizovací listiny vkládá Přílohy č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – 

Centrum služeb pro rodinu a dítě Charlotty Masarykové a zní takto:  



 

Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský 

domov Charlotty Masarykové,  
 

POVĚŘENÍ 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové 

Hlavní město Praha vydává na základě ustanovení čl. 4 Rozhodnutí Komise EU ze dne 20. prosince 

2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 

služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) pověření příspěvkové organizaci hlavního města 

Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové se sídlem U Včely 176, 

Praha 5 - Zbraslav PSČ 156 00 (dále jen „organizace“) k poskytování služby obecného hospodářského 

zájmu. 

 

I. 

Organizace je poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, odlehčovací služba (registrační číslo …………..), ………………. 

(registrační číslo …………..), ………………… (registrační číslo …………..). Hlavní město Praha 

pověřuje organizaci poskytováním sociálních služeb: domov pro osoby se zdravotním postižením, 

odlehčovací služba jakožto služby obecného hospodářského zájmu, a to na dobu 10 let, počínaje dnem 

……………….. , na území hlavního města Prahy a poskytování sociální služby ....................  počínaje 

dnem …………….  na dobu do …………… včetně, na území hlavního města Prahy.   

 
II. 

Organizaci se neuděluje žádné výhradní nebo zvláštní právo ve smyslu čl. 4 písm. c) 4 Rozhodnutí 

Komise EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 

pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

 

III. 

Za plnění závazku poskytovat službu obecného hospodářského zájmu dle bodu I. tohoto pověření 

poskytne hlavní město Praha organizaci po celou dobu trvání závazku roční vyrovnávací platby, 

jejichž výše bude určena jako rozdíl mezi náklady a výnosy, které organizaci prokazatelně vzniknou 

v jednotlivých letech v souvislosti s poskytováním služby obecného hospodářského zájmu.  

Kontrola a přezkoumávání vyrovnávací platby budou součástí každoročního finančního vypořádání a 

rozborů hospodaření organizace v jednotlivých letech trvání závazku. Finanční hospodaření 

organizace probíhá v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se bude také postupovat v rámci opatření 

k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby. 

 

IV. 

Bude-li organizace pověřena poskytovat službu obecného hospodářského zájmu vymezenou v bodě I. 

tohoto pověření též na základě pověření od jiného/jiných orgánů veřejné moci odlišných od hlavního 

města Prahy, bude při finančním vypořádání prováděném dle bodu III. tohoto pověření kontrolováno a 

přezkoumáváno, aby celkové vyrovnání, které organizace obdrží od různých orgánů veřejné moci 

včetně hlavního města Prahy, nepřesáhlo výši nezbytnou k pokrytí čistých nákladů organizace 

vzniklých při plnění povinnosti poskytovat služby obecného hospodářského zájmu, přičemž 

vyrovnávací platba poskytnutá jiným orgánem veřejné moci odlišným od hlavního města Prahy bude 

pro účely finančního vypořádání považována za výnosy organizace vzniklé poskytováním služby 

obecného hospodářského zájmu. 

 

Tato změna zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 16. 11. 2020.  



Důvodová zpráva – Z8858 

Radě a následně Zastupitelstvu hlavního města Prahy se předkládá k projednání návrh 

na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty 

Masarykové. 

Vzhledem k deficitům v oblasti péče a pomoci pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami 

bude transformováno ústavní zařízení dětského domova pro děti do 3 let a vytvořeno centrum 

komplexních služeb, které umožní dětem vyrůstat v domácím prostředí rodiny případně 

ve vysoce kvalitních pobytových službách komunitního typu.  

Úkolem hlavního města Prahy je zajistit pro všechny děti se zdravotním či sociálním 

znevýhodněním, které nemohou zůstat v biologické nebo náhradní rodině, důstojné životní 

podmínky, možnost být součástí místní komunity a žít v prostředí, které se rodinnému životu 

přibližuje.  

Prioritou je zajistit dítěti jistotu domova a stability, a proto hlavní město Praha vytvoří nové 

služby odpovídající nejnovějším trendům v oblasti péče a požadavkům na naplňování práv a 

potřeb dětí. 

S ohledem na charakter připravovaných změn je předkládána úprava zřizovací listiny, kde 

dochází k následujícím změnám: 

- změna názvu organizace tak, aby název odpovídal plánovanému rozšíření 

poskytovaných služeb, které zajistí škálu pomoci a podpory rodinám a dětem 

s různými druhy znevýhodnění; 

- rozšíření hlavní činnosti organizace poskytování sociálních služeb, umožní např. 

rozvoj v Praze nedostupných odlehčovacích služeb pro rodiny. 

Hlavní město v roli zřizovatele tímto rozšířením kategorií služeb překlene dlouhodobě 

kritizovanou resortní roztříštěnost pobytových služeb o ohrožené děti, v jejímž důsledku je 

s dětmi v rozporu s jejich zájmy a potřebami posunováno ze zařízení do zařízení v závislosti 

na jejich věku a sociální situaci. Rozšíření spektra služeb vytvoří pro děti umístěné 

k dlouhodobému pobytu v péči stabilnější prostředí (viz Příloha č. 2 k důvodové zprávě). 

Rozšíření hlavní činnosti o sociální služby vyžaduje zápis do registru poskytovatelů 

sociálních služeb. Tento úkon zajišťuje v přenesené působnosti odbor sociálních věcí.  

Náklady na transformaci a rozvoj služeb příspěvkové organizace budou hrazené 

ze současného neinvestičního příspěvku zřizovatele, státního příspěvku pro zřizovatele 

ZDVOP, státních dotací na sociální služby, úhrad uživatelů sociální služby a zdrojů projektu 

Evropského sociálního fondu a darů fyzických či právnických osob organizaci.   

 

Navrhované změny zřizovací litiny obsahují úpravy uvedené v Příloze č. 1 k usnesení: 

Úpravou prochází záhlaví zřizovací listiny, ve kterém je přidáno další ustanovení na základě, 

kterého Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává zřizovací listinu.  

Změnou prochází znění Článku II. Název organizace, znění Článku VI. Vymezení hlavního 

účelu a předmětu činnosti organizace, který je rozšířen o jednotlivé body hlavní činnosti a 

došlo zde k přečíslení jednotlivých bodů. Dále se mění znění Článku X. Doplňková činnost, 

ke které přibylo pět nových bodů doplňkové činnosti a znění Článku XIV. Závěrečná 

ustanovení.     

 



Ostatní Články zřizovací listiny zůstávají beze změny.  

Znění Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dětský domov 

Charlotty Masarykové se mění, a to v jejich názvu.  

Nově ke zřizovací listině byla připojena Příloha č. 3. Pověření k poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu pro PO HMP.  

Změny v poskytovaných službách a činnostech příspěvkové organizace Dětský domov 

Charlotty Masarykové budou řešeny komplexně ve zvláštním tisku. 

Změny ve zřizovací listině příspěvkové organizace DDCHM jsou uvedeny formou revizí 

v příloze č. 1 k důvodové zprávě a nabývají účinnosti ke dni 16. listopadu 2020 v případě 

schválení Zastupitelstvem HMP.  



 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě 

 
 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131 

/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §181 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto  

z ř i z o v a c í   l i s t i n u  

příspěvkové organizace 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty 
Masarykové 

(dále jen „organizace“) 

 

 

Čl. I  

Označení zřizovatele  

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581  

 

Čl. II  

Název organizace  

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové 

Čl. III  

Sídlo organizace 

U Včely 176, Praha 5 - Zbraslav PSČ 156 00 

  

Čl. IV 

Identifikační číslo organizace  

00874957 

Čl. V  

Právní forma organizace  

Příspěvková organizace.  

 

Čl. VI  

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace  

Předmětem činnosti je sociální, výchovně vzdělávací, léčebně rehabilitační, odborná poradenská péče, 

a další odborná pomoc poskytovaná rodinám a dětem s různým typem zátěže. Zejména jde o zajištění  

široké škály pomoci a podpory rodinám znevýhodněných dětí, náhradním rodinám a dětem, které 

nemohou vyrůstat v biologické rodině či pro které se nepodařilo najít rodinu náhradní. 

Hlavní činností je  

 

1. Zajištění náhradní výchovné péče nezletilým osobám, případně zletilým osobám do 19 let 

věku na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření. . 

Organizace může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení 

výkonu ústavní výchovy připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. 

Naformátováno: Víceúrovňové + Úroveň: 1 + Styl číslování:
1, 2, 3, … + Začít od: 1 + Zarovnání: vlevo + Zarovnat na: 
0,63 cm + Tabulátor za:  1,27 cm + Odsadit na:  1,27 cm



S ohledem na jejich individuální potřeby plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. 

Organizace zabezpečuje stravování dětí a závodní stravování. 

 

1.2. Poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla od 1 roku do 3 let, které 

nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, 

zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně 

postiženým dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Poskytování sociálně - právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Výkon zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - 

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, domov pro osoby se zdravotním postižením, raná péče, krizová pomoc a 

odlehčovací služba. Na tyto služby se vztahuje pověření k poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu uvedené v příloze č. 3, které je nedílnou součástí této zřizovací listiny. 

   

6. Zajišťování dalších opatření a návazných služeb na pomoc rodinám v tíživé situaci, např. 

organizace a koordinace dobrovolnické pomoci, nebo podpora náhradní rodinné péče. Mezi 

další opatření může patřit i poskytování ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodů 

nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví a zdraví dítěte. 

 

Čl. VII  

Statutární orgán organizace  

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. 

Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo 

vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. 

 

 

Čl. VIII  

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření  

Nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele předávaný organizaci k hospodaření je uveden v příloze č. 

1, která je nedílnou součástí této zřizovací listiny. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro 

potřeby plnění jejích úkolů rovněž movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31.12.2012, jehož 

inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného 

organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.12.2012 a veškerého movitého majetku získaného 

organizací po 31.12.2012 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek 

přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.  

 

Čl. IX  

Vymezení majetkových práv organizace  

1) Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:  

a) majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a 

dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině  

b) nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině,  

c) při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku 

postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem 

ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným 

hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této zřizovací listiny,  



d) uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do 

jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení 

výpovědních důvodů, 

e) zastupovat hlavní město Prahu při investiční činnosti v rámci schváleného rozpočtu zřizovatele 

prováděné na nemovitém majetku svěřeném organizaci touto zřizovací listinou, 

f) zastupovat hlavní město Prahu ve věcech nakládání s porosty podle zvláštních právních 

předpisů, které jsou součástí pozemků svěřených organizaci touto zřizovací listinou. 

 

Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je 

oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele. 

 

2) Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím 

písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy, přičemž 

se takový nemovitý majetek bude mít za svěřený organizaci po jeho vymezení v příloze č. 1 této 

zřizovací listiny. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený 

organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví 

zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě bude 

nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu, s nímž bude 

příslušný právní úkon činěn. 

 

3) Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:  

a) využívat svěřený majetek účelně a hospodárně,  

b) svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,  

c) svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat 

periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,  

d) chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti 

neoprávněným zásahům jiných subjektů,  

e) využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před 

neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas 

uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči 

odpovědným subjektům.  

4) Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených 

inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.  

5) Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých 

propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) 

a informačních tabulích. 

 

Čl. X  

Doplňková činnost organizace  

Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

následovně: 

1) Provozování fyzioterapie. 

2) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

3) Pronájem (výpůjčka) movitého majetku,  

4) Pronájem nemovitosti bytu, bytových a nebytových prostor 

5) Organizování školení a dalšího vzdělávání v oblasti péče o osoby se sociálním a zdravotním 

znevýhodněním. 

6) Poskytování odborných informací o poskytovaných službách (např. pořádání konferencí, 

kampaní, workshopů a seminářů, vydávání brožur). 

 



Organizace může vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu 

organizace.  

 

Čl. XI  

Zajištění kontroly organizace  

Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a 

dodržovat pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol hospodaření. 

 

Čl. XII  

Centralizované zadávání veřejných zakázek   

Organizace je povinna dodržovat pokyny zřizovatele ve věcech centralizovaného zadávání veřejných 

zakázek. 

Čl. XIII  

 

Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena  

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.  

 

Čl. XIV  

Závěrečná ustanovení  

 

1. Organizace byla zřízena ke dni 1. 2. 1992 usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 13/5 ze 

dne 30. 1. 1992. 

 

2. Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina organizace schválená usnesením Zastupitelstva 

hlavního města Prahy č. 41/72 ze dne 11.9.2014 ve znění pozdějších změn.  

3. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č 33/82 ze dne 

12. 12. 2013 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.  

 

Čl. XV 

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové, schválená 

usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6.2014. 

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové, schválena 

usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 41/72 ze dne 11.9.2014 nabývá účinnosti dne 

1.10.2014. 

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové, schválena 

usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 20/87 ze dne 15.10.2020 nabývá účinnosti dne 

1.11.2020. 

 

V Praze dne ………………….  

 

                                                                         …………………………………….  
                          MUDr. Zdeněk Hřib  
                          primátor hl. m. Prahy 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský 

domov Charlotty Masarykové 

 

Vymezení nemovitého majetku zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k 

hospodaření. 

 

 

 

Rozpis nemovitého majetku: 

 

 

a) Budovy  

Katastrální 

území 

Číslo 

evid. 

Číslo 

popis. 

Způsob využití Číslo parc.  Poznámka 

Zbraslav  176 Jiná stavba 1541 Budova se 

službami sociální 

péče 

Zbraslav 
  Jiná stavba 1541 Přístavba – 

kotelna  
Vinohrady   bez č.p. Objekt občanské 

vybavenosti 
3115/2 Budova pro 

sociální účely 
 

 

b) Pozemky  

Katastrální území Číslo 

parc. 

Výměra (m2) Druh Poznámka 

Zbraslav 1541 573 Zastavěná plocha a 

nádvoří 
 

Zbraslav 1543 2700 Ostatní plocha/zeleň  

Vinohrady  3115/2 224 Zastavěná plocha a 

nádvoří  
 

Vinohrady 3115/3 57 Zastavěná plocha a 

nádvoří 
Součástí pozemku 

je stavba, budova 

bez č.p. (stavba 

technického 

vybavení jiného 

vlastníka 

PREdistribuce, 

a.s.) 
 

c) Ostatní stavby  

Katastrální území Číslo parc. Specifikace Poznámka 
Zbraslav 1543 Kanalizační přípojka  

Zbraslav 1543 Domek zahradní dřevěný  

Zbraslav 1543 Domek zahradní s pergolou  

Zbraslav 1543 Domek zahradní – altán  

Zbraslav 1543 Bazén krytý  

Zbraslav 1543 Plot okolo bazénku  
 



 

Příloha č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Centrum služeb pro rodinu a dítě a 

dětský domov Charlotty Masarykové 

 

„Zásady pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví 

hlavního města Prahy, který je předán do správy příspěvkovým organizacím“  
I. 

Neupotřebitelným movitým majetkem se rozumí majetek nefunkční, určený k likvidaci.  

II. 

Přebytečným movitým majetkem se rozumí majetek funkční, ale pro potřeby příspěvkové 

organizace již nepotřebný. Takovýto movitý majetek lze na základě stanovené odhadní ceny prodat, 

pokud nebude účelnější svěřit jej jiné příspěvkové organizaci, což zajišťuje ředitel příspěvkové 

organizace na základě pokynu ředitele věcně příslušného odboru vydaného se souhlasem věcně 

příslušného člena Rady hlavního města Prahy.  

III. 

O likvidaci neupotřebitelného, tzn. nefunkčního movitého majetku, rozhoduje ředitel příspěvkové 

organizace na základě návrhu vyřazovací komise příspěvkové organizace, jestliže se však jedná o 

movitý majetek, jehož součástí je jakákoli mechanika a jehož pořizovací cena zároveň přesahuje 

10.000,- Kč, musí být součástí návrhu na vyřazení majetku vyjádření servisní organizace.  

IV. 

O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem 

nepřesahuje 150.000,- Kč, na základě návrhu ředitele příspěvkové organizace rozhoduje ředitel 

věcně příslušného odboru po projednání s věcně příslušným členem Rady hlavního města Prahy. 

Návrh rozhodnutí pro oba uvedené případy je apendixem těchto zásad.  

V. 

O prodeji přebytečného movitého majetku, jehož odhadní cena stanovená odborným odhadem 

přesahuje 150.000,- Kč, navrhovaného k prodeji ředitelem příspěvkové organizace rozhoduje Rada 

hlavního města Prahy na základě předkladu příslušného člena Rady hlavního města Prahy 

zpracovaného věcně příslušným odborem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Appendix 
  

 

ROZHODNUTÍ O VYŘAZENÍ MOVITÉHO MAJETKU 
 

Navrhovatel (uživatel)  :    ředitel příspěvkové organizace                                              

 

Umístění :                            v rámci PO  

 

 

Předmět: 

 

Inv. číslo      název                            typ          poř. cena            zůstat.cena        rok poř.(výr.) 

              

 

 

Důvod vyřazení:    

                        Neopravitelný – viz odborný posudek     /     Nepotřebný  

 

 

Způsob vyřazení:  

                        Likvidací                                                /      Odprodejem 
 

 

 Stanovisko vyřazovací komise příspěvkové organizace: 

 

 

                          Souhlasíme s likvidací                         /         Odprodejem 
 

 

 

 

   Schválil:    ředitel přísp. organizace       datum:                    

                                                                                                               podpis 

 

                     ředitel věcně přísl. odboru MHMP         datum:                   

                                                                                                                podpis 

 

věc. přísl. člen  Rady  hl.m. Prahy  

                 datum:                  

                                                                                                                podpis 

 

 

 



Příloha č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace – Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský 

domov Charlotty Masarykové,  
 

POVĚŘENÍ 

k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro příspěvkovou organizaci hl. m. Prahy 
Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové 

Hlavní město Praha vydává na základě ustanovení čl. 4 Rozhodnutí Komise EU ze dne 20. prosince 

2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 

služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) pověření příspěvkové organizaci hlavního města 

Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové se sídlem U Včely 176, 

Praha 5 - Zbraslav PSČ 156 00 (dále jen „organizace“) k poskytování služby obecného hospodářského 

zájmu. 

 

I. 

Organizace je poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, odlehčovací služba (registrační číslo …………..), ………………. 

(registrační číslo …………..), ………………… (registrační číslo …………..). Hlavní město Praha 

pověřuje organizaci poskytováním sociálních služeb: domov pro osoby se zdravotním postižením, 

odlehčovací služba jakožto služby obecného hospodářského zájmu, a to na dobu 10 let, počínaje dnem 

……………….. , na území hlavního města Prahy a poskytování sociální služby ....................  počínaje 

dnem …………….  na dobu do …………… včetně, na území hlavního města Prahy.   

 
II. 

Organizaci se neuděluje žádné výhradní nebo zvláštní právo ve smyslu čl. 4 písm. c) 4 Rozhodnutí 

Komise EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 

pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

 

III. 

Za plnění závazku poskytovat službu obecného hospodářského zájmu dle bodu I. tohoto pověření 

poskytne hlavní město Praha organizaci po celou dobu trvání závazku roční vyrovnávací platby, 

jejichž výše bude určena jako rozdíl mezi náklady a výnosy, které organizaci prokazatelně vzniknou 

v jednotlivých letech v souvislosti s poskytováním služby obecného hospodářského zájmu.  

Kontrola a přezkoumávání vyrovnávací platby budou součástí každoročního finančního vypořádání a 

rozborů hospodaření organizace v jednotlivých letech trvání závazku. Finanční hospodaření 

organizace probíhá v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého se bude také postupovat v rámci opatření 

k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby. 

 

IV. 

Bude-li organizace pověřena poskytovat službu obecného hospodářského zájmu vymezenou v bodě I. 

tohoto pověření též na základě pověření od jiného/jiných orgánů veřejné moci odlišných od hlavního 

města Prahy, bude při finančním vypořádání prováděném dle bodu III. tohoto pověření kontrolováno a 

přezkoumáváno, aby celkové vyrovnání, které organizace obdrží od různých orgánů veřejné moci 

včetně hlavního města Prahy, nepřesáhlo výši nezbytnou k pokrytí čistých nákladů organizace 

vzniklých při plnění povinnosti poskytovat služby obecného hospodářského zájmu, přičemž 

vyrovnávací platba poskytnutá jiným orgánem veřejné moci odlišným od hlavního města Prahy bude 

pro účely finančního vypořádání považována za výnosy organizace vzniklé poskytováním služby 

obecného hospodářského zájmu. 

 



Příloha č. 2 k důvodové zprávě 

 

 

Rozvojový plán 2020 - 2025 

Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové (zkráceně Centrum 

Charlotty Masarykové, CCHM) 

  

Popis stávající situace v oblasti péče o ohrožené děti se specifickými potřebami 

Podle dostupných dat Úřadu práce (březen 2020) vyplývá, že v Praze žije nejméně 2.650 dětí 

se zdravotním znevýhodněním – příjemců příspěvku na péči pro děti od 0 do 17 let. 

Předpoklad je, že reálný počet takových dětí je vyšší. Z dotazníkového šetření organizace 

Péče bez překážek plyne, že pouze 20 % rodin zvládá svou situaci bez dopomoci, téměř 

polovina potřebuje více pomoci a zhruba 10-20 % rodin (s přiznaným příspěvkem na péči ve 

III. a IV. stupni) vyžaduje vysoce intenzivní multidisciplinární podporu při zajištění 

péče o dítě. Kromě specializovaných zdravotních a terapeutických intervencí jde zejména 

o odlehčovací péči, osobní asistenci, ranou péči nebo ambulantní služby jako např. denní 

stacionáře. Část rodin zůstává bez dostupné podpory a může docházet k selhání rodinné péče 

a umístění dítěte do dlouhodobé péče ústavní. 

 

Ve dvou pražských zdravotních zařízeních pro děti do 3 let bylo v roce 2019 v ústavní 

pobytové péči 57 dětí. Odhadem ale pouze 10-20 % těchto dětí má zdravotní znevýhodnění 

vyžadující soustavnou péči – tedy cca 5-12 dětí. Dalších 31 pražských dětí se zdravotním 

znevýhodněním od 4 do 18 let bylo umístěno v ústavní péči sociálních služeb, většinou mimo 

území Prahy.  

 

Největší počet dětí v ústavní péči je ale ve školských zařízeních – těchto dětí bylo v loňském 

roce v pražských dětských domovech či jiných zařízeních dlouhodobé péče na 280.   

 

Většina pražských rodin tedy pečuje o děti se zdravotním znevýhodněním v domácím 

prostředí, část z nich ale vykazuje přetížení v důsledku nedostupnosti služeb péče a pomoci a 

nedostatek podpory při sjednávání a dlouhodobé koordinaci péče. 

 

Část rodin s dětmi se z různých důvodů potýká s existenčními problémy. Příčinou je často 

smrt, nemoc či zdravotní postižení v rodině; nízké vzdělání rodičů, černá práce, propad do 

dluhové pasti; alkoholové či drogové závislosti, trestná činnost rodičů. Některé děti zažívají 

fyzické či psychické týrání, jsou zanedbané, zneužívané, jsou svědky násilí v rodině.  V 

důsledku těchto situací existují děti, o něž se jejich rodiče nemohou, neumí nebo nechtějí 

starat.  

 

Je zřejmé, že v Praze existují jak rodiny s dětmi, tak samotné děti, pro něž je třeba zajistit 

širokospektrální systém komunitní podpory, která jim umožní žít co nejběžnějším životem,    

 

Stávající systém podpory vykazuje mnohé nedostatky a je třeba jej zásadně proměnit.  

 

• Služby jsou koncipovány rezortně, což výrazně znesnadňuje efektivní zajištění potřeb 

u rodin či dětí se specifickou zátěží. Podpůrné služby jsou roztříštěné a koordinace 



mezi nimi je nedostačující. Rezortní pojetí péče neumožňuje komplexní 

koordinovanou podporu. 

• Kapacita služeb péče a podpory pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami není 

dostatečná.  

• Chybí zejména služby terénní a ambulantní; 

• Zcela chybí kapacita pobytových i terénních odlehčovacích služeb, což nutí rodiny 

umisťovat děti do ústavní péče nebo hledat podporu v jiných krajích. 

• Nedostatečná je kapacita krizových bytů sloužících pro řešení aktuální krizové situace 

v rodině. 

• Chybí zácvikové byty, které by umožnily edukaci rodičů, kteří selhávají ve svých 

kompetencích.  

• Nedostatečná je podpora ohrožených rodin, které vyžadují dlouhodobou intenzivní 

zejména psycho-sociální podporu.  

• Ohrožené rodiny s dítětem s vysokou mírou zátěže často žijí v izolaci, bez podpory k 

výchově dítěte k samostatnému životu v dospělosti.  Neexistují dostatečné kapacity 

náhradní rodinné péče. 

• Absentuje nabídka moderních pobytových služeb neústavního, komunitního 

charakteru poskytovaných dle individuálních potřeb dětí. 

• Přetrvává ústavní pojetí péče o děti do 6 let bez vlastní či náhradní rodiny. Péče na 

bázi rezortně pojatých zařízení neumožňuje vytvoření stabilního prostředí pro dítě 

zajišťované stálým týmem pracovníků v neměnném prostředí.  

• Ohrožené děti zpravidla do tří let věku jsou umisťovány do zdravotnického zařízení 

(Dětský domov Charlotty Masarykové), následně jsou přemisťovány do některého z 

dětských domovů školského typu, často i mimo Prahu. Děti s vážným zdravotním 

znevýhodněním jsou umisťovány v zařízeních sociálních.  

• Věkově a resortně pojatá péče vede někdy k rozdělování sourozenců. 

• Soužití zdravých a vážněji postižených dětí je možné jen ve zdravotnických 

zařízeních, resp. dětských domovech pro děti zpravidla do tří let.  

• Kvalita péče je výrazně ovlivňována počtem dětí ve skupině (6 – 8) na jednu dospělou 

osobu.   

• Život dětí ve stávajícím modelu péče se jen málo blíží běžnému životu jejich 

vrstevníků.  

 

Východiska řešení 

• Dítě má žít ve své nebo náhradní rodině; není-li to možné, má žít v prostředí, které se 

co nejvíce blíží běžnému životu.  

 

• Systémová opatření mají působit tak, aby co výsledek co nejvíce blížil běžnému 

životu. 

 

• Služby mají být koncipovány tak, aby reagovaly na specifické potřeby ohrožených 

rodin a dětí.  



 

• Služby mají být koordinovány do komunitní podoby (koordinované uspokojování 

potřeb zejména psychických, sociálních, vzdělávacích, zdravotních) co nejblíže 

bydlišti rodiny a dítěte. 

 

• Pro udržení dítěte se specifickými potřebami v rodině je třeba jí poskytnout 

dlouhodobou intenzivní podporu. 

 

• Podpora musí cílit na všechny členy rodiny (osoba se zátěží, rodiče, zdravý 

sourozenec), případně i širší rodinu  

 

• Pobytové služby mají být koncipovány tak, aby umožňovaly společný život dětí 

zdravých a děti se zdravotním znevýhodněním.  

 

• Děti mají právo na individuální podporu. 

 

• Děti se zdravotním znevýhodněním mají mít právo žít s dětmi zdravými.  

 

• Sourozenci mají právo žít společně, pokud alespoň část života strávili spolu.  

 

• Náhradní rodinná i komunitní péče je zajišťována v rámci definovaného materiálního 

standardu.  

• Dítě má být vychováváno k maximálnímu možnému samostatnému životu v 

dospělosti. 

 

Strategické cíle hlavního města Prahy 

 

• Podpora rodin, resp. dětí a jejich rodičů je individualizovaná a vychází ze specifických 

potřeb členů rodiny i rodiny jako celku.  

• Cílem podpory je udržení dítěte v biologické rodině v přirozeném prostředí, bez 

ohledu na zátěž, která se v rodině nachází. 

• Pro děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním, které nemohou zůstat 

v biologické rodině, hlavní město Praha zajistí dlouhodobou péči v rodinách 

náhradních (pěstounská péče, adopce).  

• Pro děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním, pro něž se nepodaří zajistit 

dlouhodobou péči v rodinách náhradních (pěstounská péče, adopce), zajistí hlavní 

město Praha komunitní pobytové služby stabilního charakteru s individuálně 

koncipovanou podporou. 

• Hlavní město Praha zajistí široké spektrum služeb (terénní, ambulantní, komunitní 

pobytové služby), které bude reagovat na potřeby  

• rodin s dětmi v sociální a psychosociální tísni, 

• rodin s dětmi se speciálními potřebami, 

• rodin s dětmi v akutní či dlouhodobé krizi. 

• Děti se zdravotním či sociálním znevýhodněním budou přednostně umisťovány do 

komunitní pobytové služby se zdravými dětmi. Kumulace dětí s postižením je 

přípustná pouze ve výjimečných případech, kdy to bude v zájmu postiženého dítěte. 



• Sourozenci budou umisťováni do komunitní pobytové služby spolu. 

• Základním pilířem pro zajištění těchto služeb se stane nabídka moderních služeb 

Centra CHM. 

 

Transformace příspěvkové organizace 

Nové služby vzniknou na půdorysu stávajícího dětského domova, který již dnes zajišťuje 

ambulantní služby i ústavní péči dětem z ohrožených rodin. Zachovány budou ty aktivity, 

které jsou v souladu se strategickými cíli.  

Stávající ústavní péče bude transformována do komunitní pobytové služby, poskytované 

v běžném prostředí, včetně bydlení v bytě. Vedle toho ale budou zejména posíleny služby 

terénní a ambulantní podpory a pomoci rodinám.  

Pro vznik nových služeb bude využit stávající odborný personál i administrativně-

ekonomické zázemí. Uvolněné stavebně-technické kapacity budou využity pro nové typy 

služeb.  Centrum získá další prostory pro zajištění chybějících kapacit.    

 

Aktivity Centra CHM:  

• vytváření koordinované sítě služeb pro ohrožené rodiny,  

• terapeutická a psychoterapeutické pomoc dítěti a rodině, 

• posilování rodičovských kompetencí tak, aby nebyla zpochybněna rodičovská pozice, 

• poskytování komplexního poradenství, 

• spolupráce s širší rodinou s případnou účastí odborných institucí, 

• zajišťování odborné komunikace s ohroženými rodinami, 

• poskytování krizových služeb pro řešení akutních situací,  

• zajišťování terénních i ambulantních odlehčovacích služeb pro rodiny s vážně 

postiženými dětmi (PAS, kombinované postižení), 

• monitorování aktuální nabídky služeb pro ohrožené rodiny na území hlavního města 

Prahy, 

• zajištění participace rodin na koncipování nových služeb, 

• pilotování adekvátnější podpory rodin formou inovací, prověřování jejich efektivity a 

účelnosti ve spolupráci s rodinami a odborníky, 

• zajišťování okamžité pomoci dětem v krizové situaci pobytovou formou, kdy se o dítě 

nemůže postarat jeho nejbližší okolí (širší rodina, případně jiná pro dítě vhodná 

osoba), 

• bude-li to v zájmu dítěte zajišťování komunitní pobytové služby mimo biologickou či 

náhradní rodinu, 

• zajišťování služeb, které budou cílit na návrat dítěte do biologické rodiny či jeho 

umístění do rodiny náhradní, 

• spolupráce zejména s úřady veřejné správy (např. odbory školství, zdravotnictví, 

sociálních věcí (včetně orgánů sociálně-právní ochrany), volného času HMP i MČ), 



zdravotnickými subjekty (pediatři, kliničtí psychologové, psychiatři, další odborní 

lékaři), školskými subjekty (mateřské školy, základní školy, pedagogicko-

psychologické poradny), s akademickým prostředím a neziskovým sektorem.  

 

Fáze transformace a modernizace: 

Spektrum služeb CCHM bude v úvodní fázi transformace zahrnovat: 

• krizové centrum (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – ZDVOP); 

• ambulantní a terénní služby podpory biologické/náhradní rodinné péče; 

• komunitní pobytovou službu zejména pro děti se zdravotním či sociálním 

znevýhodněním. 

Ve druhé fázi dojde k rozšíření služeb o  

• odlehčovací služby pro rodiny s dětmi s PAS a kombinovaným postižením; 

• krizové byty pro řešení aktuální situace v rodině;  

• nácvikové bydlení pro rodiče, kteří potřebují specializovanou péči, zejm. pomoc při 

rozvoji rodičovských kompetencí.     

 

Ve třetí fázi bude CCHM koordinovat služby, které jsou dnes roztříštěny pod různými 

poskytovateli. Cílem je vytvoření komplexní koordinované sítě služeb pro ohrožené rodiny.  

 

Financování  

Náklady na transformaci a rozvoj služeb příspěvkové organizace budou hrazené ze 

současného neinvestičního příspěvku zřizovatele, státních dotací na sociální služby a školská 

zařízení, úhrad uživatelů sociální služby a zdrojů projektu Evropského sociálního fondu a 

darů fyzických a právnických osob.    

 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2460 
ze dne  9.11.2020 

k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy                                
Dětského domova Charlotty Masarykové a záměru zařazení organizace                                    

do sítě škol a školských zařízení 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s o u h l a s í  

se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětského domova 
Charlotty Masarykové, se sídlem U Včely 176, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  

záměr požádat o zařazení příspěvkové organizace Dětského domova Charlotty 
Masarykové, se sídlem U Včely 176, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00 do rejstříku škol      
a školských zařízení dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  radní Mgr. Mileně Johnové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy ke schválení návrh změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Dětského domova Charlotty Masarykové, se sídlem       
U Včely 176, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00 dle bodu I. tohoto usnesení 

Termín: 12.11.2020 



2.  řediteli Dětského domova Charlotty Masarykové 

1.  v součinnosti s odborem SML MHMP podat žádost o zařazení organizace 
Dětského domova Charlotty Masarykové, se sídlem U Včely 176, Praha 5 - 
Zbraslav, PSČ 156 00 do rejstříku škol a školských zařízení dle bodu II. tohoto 
usnesení 

Termín: 30.11.2020 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Mgr. Milena Johnová  
Tisk: R-38503  
Provede: radní Mgr. Milena Johnová, ředitel Dětského domova Charlotty Masarykové  
Na vědomí: odborům MHMP  
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