
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1380 
ze dne  29.6.2020 

ke schválení Memoranda o spolupráci mezi hl.m. Prahou a Ministerstvem zdravotnictví               
v oblasti realizace reformy psychiatrické péče 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace obsažené v důvodové zprávě 

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

Memorandum o spolupráci mezi hl.m. Prahou a Ministerstvem zdravotnictví, se sídlem 
Palackého nám. 375/4, Praha 2, IČO: 00024341, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  primátorovi hl.m. Prahy 

1.  podepsat za hl.m. Prahu Memorandum uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení 

Termín: 13.7.2020 

2.  MHMP - ZDR MHMP 

1.  ve spolupráci s odborem SOV MHMP a dalšími příslušnými odbory MHMP 
zajistit koordinaci a průběžné plnění konkrétních opatření vedoucích                     
k naplňování Memoranda uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení 

Termín: průběžně 

 

 
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-37091  
Provede: primátor hl.m. Prahy, MHMP - ZDR MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1380 ze dne 29. 6. 2020 

                                                                                                                 

                                                                                                                 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

                                                                                           

                                                                                                                  

                                                                                                                           

 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01  Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 
Hlavní město Praha  
Magistrát hlavního města Prahy 
Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
 
 

      

Memorandum o spolupráci (verze 230919) č. … 
 
Hlavní město Praha  

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  

IČO: 000 64 581  

zastoupené: MUDr. Zdeňkem Hřibem, primátorem hlavního města Prahy 

 

a  

 

Ministerstvo zdravotnictví  

se sídlem: Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2 

IČO: 000 24 341  

zastoupené: Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem zdravotnictví 

 

 

• Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) i Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) se chtějí 

zasadit o to, aby bylo lidem s duševním onemocněním, žijícím v HMP umožněno prožít, 

i přes hendikep duševního onemocnění, maximálně možný kvalitní život s důrazem  

na dodržování všech práv obsažených v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.1  

• Z tohoto důvodu si HMP a MZ uvědomují nutnost aktivní spolupráce HMP a MZ při realizaci 

reformy psychiatrické péče, resp. procesu změny systému péče o duševní zdraví.2 

 

HMP a MZ jsou dále v textu společně též označovány jako „Strany“ nebo jednotlivě též „Strana“. 

 

S vědomím výše uvedeného HMP a MZ uzavírají toto Memorandum o spolupráci (dále jen 

„Memorandum“).  

 

Článek I 

  
1. Uzavření tohoto Memoranda vytváří prostor pro spolupráci a koordinaci obou stran 

při realizaci reformy psychiatrické péče na území HMP. 

2. Spolupráce se týká zejména oblastí řízení a koordinace reformy, financování a vytváření sítě 

dostupné tzv. komunitní péče a transformace péče v psychiatrické nemocnici, oblasti zajištění 

a kontroly kvality péče, primární prevence a destigmatizace. 

 

 

1 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb. m. s. ze dne 13. 12. 2006.  
2 Strategie reformy psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví, 8. 10. 2013. 

mailto:mzcr@mzcr.cz
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Článek II 

 

1. V oblasti spolupráce na zajištění efektivní koordinace a řízení služeb péče o duševní zdraví 

na regionální a lokální úrovni HMP zajistí systém koordinace a řízení reformy za účasti 

zástupce MZ a s přizváním zástupců městských částí HMP. HMP a MZ budou spolupracovat 

při realizaci krajského pražského akčního plánu péče o duševní zdraví na období 2020-2030. 

2. HMP a MZ budou spolupracovat při nastavování financování systému péče, který umožní 

rozvoj a udržitelnost systému péče, budou postupovat společně vůči zdravotním pojišťovnám, 

Ministerstvu práce a sociálních věcí a dalším subjektům financující služby v oblasti péče  

o duševní zdraví. 

3. Cílem spolupráce v oblasti vytváření sítě služeb je to, aby služby v oblasti duševního zdraví 

byly dostupné časem, místem, kapacitou i cenou a byly k dispozici v komunitě podle potřeby. 

4. HMP a MZ budou spolupracovat: 

a) na vytváření sítě dostupné péče v komunitě a transformace péče v psychiatrické nemocnici, 

na vzniku a udržitelném provozu multidisciplinárních komunitních terénních týmů pro 

všechny cílové skupiny (pro osoby s vážným duševním onemocněním, děti s potřebou 

podpory v oblasti duševního zdraví, klienty s problematikou závislosti a seniory s demencí)  

a na vzniku dalších potřebných služeb v komunitě; přičemž obě strany podpoří odpovídající 

financování těchto služeb; 

b) na postupném přechodu od velkých psychiatrických nemocnic k péči komunitní; přičemž 

HMP bude podporovat rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, zejména 

kapacit bydlení a také podpory zaměstnávání; HMP a MZ budou aktivně spolupracovat  

na transformaci Psychiatrické nemocnice Bohnice a přípravě návrhu na využití jejího areálu 

pro občanskou vybavenost pro občany HMP, budou spolupracovat na investičním záměru  

a realizaci takto společně vytvořeného generelu; 

c) na rozvoji kapacit pro akutní péči v psychiatrických a pediatrických odděleních všeobecných 

nemocnic; přičemž MZ aktivně podpoří dekoncentraci a optimalizaci akutní péče, tj. zejména 

vznik akutních lůžek ve všeobecných nemocnicích, nacházejících se na území HMP a jichž je 

zřizovatelem (např. ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, ve Fakultní nemocnici  

v Motole, v Thomayerově nemocnici, Nemocnici Na Bulovce); za tím účelem budou obě 

strany aktivně řídit a vyhodnocovat spolupráci všeobecných nemocnic, komunitních týmů, 

návazných sociálních služeb a dalších relevantních aktérů, a tvorbu de facto metropolitní sítě 

psychiatrické péče; 

d) na vytváření systému kontroly a hodnocení kvality péče ve službách sociálních i zdravotních 

s důrazem na naplňování Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením; přičemž HMP  

a MZ budou spolupracovat na zlepšení podmínek ve službách zejména pobytových, resp. 

lůžkových, tak, aby nedocházelo k porušování a omezování práv uživatelů v těchto službách  

a minimalizovalo se zde používání omezovacích prostředků; 

e) na pilotování inovativních metod v poskytování péče v oblasti duševního zdraví, zejména 

v oblasti sociálně-zdravotního pomezí, multidisciplinární a multiresortní spolupráce, podpory 

zavedení konceptu zotavení do systému péče;  

f) na vytváření systému primární prevence a včasné intervence v oblasti duševního zdraví 

pokrývající celý životní cyklus od narození až do seniorského věku; 

http://www.fnkv.cz/
http://www.fnmotol.cz/
http://www.fnmotol.cz/
http://www.ftn.cz/
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g) na podpoře dětského duševního zdraví ve službách i ve vzdělávacím systému i podporou 

pilotních a inovačních projektů; 

h) při destigmatizaci lidí s duševním onemocněním zejména finanční podporou a záštitou 

destigmatizačních a osvětově vzdělávacích akcí; 

i) na podpoře zapojování uživatelů služeb a jejich rodinných příslušníků do rozhodování  

o podobě služeb a péče, na podpoře jejich svépomocných aktivit formou grantové a další 

podpory.  

 

Článek III 

 

1. Toto Memorandum je sepsáno ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení 

obdrží HMP a 1 vyhotovení obdrží MZ.  

2. Toto Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Strana může od tohoto Memoranda odstoupit  

v případě, že druhá Strana nepostupuje v souladu s ním. Toto Memorandum pozbývá platnosti 

také písemnou dohodou Stran nebo doručením písemného oznámení jedné ze Stran druhé 

Straně, že se tímto Memorandem nehodlá nadále řídit. Obě Strany výslovně souhlasí s tím, 

aby toto Memorandum bylo uvedeno v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je 

veřejně přístupná a která obsahuje údaje o podmínkách, předmětu, číselné označení a datum 

podpisu tohoto Memoranda. 

3. HMP se podpisem tohoto Memoranda zavazuje informovat všechny relevantní aktéry ve 

svém území, zejména pak zástupce věcně příslušných odborů Magistrátu HMP a 

poskytovatele sociálních služeb, a že v rámci svých pravomocí zajistí součinnost těchto aktérů 

při naplňování společných cílů. 

4. Obě Strany prohlašují, že skutečnosti v něm uvedené nepovažují za obchodní tajemství  

ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Obě Strany výslovně sjednávají,  

že uveřejnění tohoto Memoranda v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí HMP. 

5. Změny a doplnění Memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných 

dodatků podepsaných oběma Stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho 

obsahu. 

6. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto HMP potvrzuje, že uzavření tohoto Memoranda bylo schváleno usnesením 

Rady HMP č…….ze dne………..  

 
v Praze dne…………     v Praze dne………… 

 

za hlavní město Prahu    za Ministerstvo zdravotnictví  

 

………………………………….……          ……………………………………………. 

primátor hlavního města Prahy   ministr zdravotnictví  



Důvodová zpráva k tisku R-37091 

 

I. Úvodní část 

Radě HMP se předkládá ke schválení znění Memoranda o spolupráci mezi hl. m. Prahou (dále 

„HMP“) a Ministerstvem zdravotnictví (dále „MZ“), které se týká realizace reformy 

psychiatrické péče, resp. procesu změny systému péče o duševní zdraví. (dále jen 

„Memorandum“) 

 

II. Obecná část 

Důvodem vzniku tohoto Memoranda je nutnost aktivní spolupráce mezi HMP a MZ v oblasti 

procesu změny systému péče o duševní zdraví tak, aby lidem s duševním onemocněním, kteří 

žijí na území HMP, byl umožněn maximálně kvalitní život včetně dodržování všech práv 

obsažených v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. 

Zmíněná spolupráce se týká zejména: 

• oblasti řízení a koordinace reformy - realizace krajského pražského akčního plánu péče 

o duševní zdraví na období 2020-2030 

• financování a vytváření sítě dostupné tzv. komunitní péče – společný postup vůči 

zdravotním pojišťovnám, Ministerstvu práce a sociálních věcí a dalším subjektům 

financující služby v oblasti péče o duševní zdraví 

• transformace péče v psychiatrické nemocnici - přechod od velkých psychiatrických 

nemocnic k péči komunitní 

• zajištění a kontroly kvality péče - s důrazem na naplňování Úmluvy o právech lidí se 

zdravotním postižením, tj. zlepšení podmínek ve službách zejména pobytových 

• primární prevence - podpora dětského duševního zdraví ve službách i ve vzdělávacím 

systému 

• destigmatizace lidí s duševním onemocněním - finanční podpora a záštita 

destigmatizačních a osvětově vzdělávacích akcí 

• podpory zapojování uživatelů služeb a jejich rodinných příslušníků do rozhodování  

o podobě služeb a péče 

HMP podpisem tohoto Memoranda se zavazuje, že bude informovat všechny relevantní aktéry 

ve svém území o navázání spolupráce, zejm. zástupce věcně příslušných odborů Magistrátu 

HMP a poskytovatele sociálních služeb, a že v rámci svých pravomocí zajistí součinnost těchto 

aktérů při naplňování společných cílů. 

 

III. Zvláštní část 

Příloha č. 1 k usnesení – Memorandum o spolupráci 
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