
Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace 

IČO: 08297517, Praha 5 – Smíchov, 150 00, U Mrázovky 1970/15 
 

1 

 

 

 

 

 

Výkonný výbor Reformy péče o duševní zdraví  

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

         V Praze dne 27.6.2022 

 

Vážení členové Výkonného výboru Reformy péče o duševní zdraví 

 

Jménem Krajské koordinační skupiny pro Reformu péče o duševní zdraví v Praze si 

Vás dovoluji požádat o urgentní pomoc při řešení financování Center duševního zdraví a 

Multidisciplinárních týmů.  

Centra duševního zdraví a Multidisciplinární týmy (pro cílové skupiny dětí, lidí s 

demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením) se v letošním 

roce dostaly do ohrožující situace z hlediska jejich financování. Důvodem je, že sociální 

části těchto týmů nemají zajištěné financování pro rok 2022. Původně se uvažovalo (a většina 

krajů s tím počítala), že budou financovány prostřednictvím běžných dotací na sociální služby 

prostřednictvím krajů, v rámci rozpočtového provizoria, ani následně ve schváleném státním 

rozpočtu se však s alokací pro tyto služby nepočítalo, následné vyjednávání na vládní úrovni 

vedlo k domluvě o financování z grantu MZ pro kraje. V současné době je však toto stále 

v procesu (rozhodování?) a pro kraje je situace velmi nepřehledná. Uvědomujeme si, že 

vyjednávání mezi MZ, MPSV a MF je složité, ale služby CDZ a MDT se tím dostávají do 

velmi obtížné situace. 

V Praze dnes působí 5 CDZ, 1 MDT pro děti, 1 MDT forenzní a 1 adiktologický 

MDT! I přes podporu Hl.m.Prahy Reformě péče o duševní zdraví je situace v Praze 

alarmující, protože se na podzim konají komunální volby a tudíž rozhodování o dotacích na 

pražské úrovni je z hlediska termínů velmi složité a nejisté – poslední stávající zastupitelstvo 

HMP se koná zkraje září a další bude pravděpodobně až v prosinci, kdy bude vytvořena nová 

vládní koalice. Navíc proces schvalování na krajské úrovni vždy vyžaduje určitý čas 

(minimálně 45 dní). 

Do té doby jsou služby CDZ a MDT ve vakuu a nejistotě, mají problém s cash flow a 

vzhledem k nejistotě financování pro letošní rok (píše se červen!) aktuálně spíše omezují 

provoz. Vzhledem k tomu, že provoz 30 CDZ a dalších MDT a jejich udržitelné financování 

bylo od začátku Reformy bráno jako jednoznačný a nezpochybnitelný cíl Reformy a jsou 

brány jako indikátory evropských projektů zaměřených na Reformu a i vzhledem k tomu, že 

fungování těchto služeb má jednoznačně pozitivní dopady na kvalitu života pacientů i rozvoj 

systému péče o duševní zdraví, Vás vyzývám, abyste se zasadili o urychlené řešení. 

Co je potřeba urgentně: 

 Jednoznačná informace pro kraje o podmínkách grantového programu, výších 

alokace pro jednotlivé kraje a stanovení přesného a závazného harmonogramu. 

 Individuální domluvy s jednotlivými kraji tak, aby byla v procesu rozhodování 

zohledněna jejich specifika. 

 Urychlit alokaci finančních prostředků pro kraje! 
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Zároveň si dovoluji v zastoupení Krajské koordinační skupiny vyzvat k tomu, aby pro 

další období bylo financování sociálních částí CDZ a MDT řešeno systémově a 

v předstihu.  

Domníváme se, že by tyto služby měly být financovány v rámci kapitoly dotací pro 

sociální služby od MPSV. Dovedeme si představit variantní řešení financování na 

celorepublikové úrovni i na úrovni krajské, ideálně „zamašličkované“. Jsme ochotni jednat i o 

jiných variantách financování, nicméně požadujeme financování, které je predikovatelné, 

zaručuje bazální jistotu poskytovatelům i krajům coby tvůrcům a správcům sítě sociálních 

služeb a zaručí kvalitní multidisciplinární služby pro lidi s duševním onemocněním. 

 

Na přípravě systému financování pro další období i nastavení parametrů jsme ochotni 

spolupracovat. A samozřejmě jsem Vám k dispozici pro případné doplnění informací. 

 

Děkuji moc za Vaši podporu! 

 

 

 

S pozdravem  

  a jménem Krajské koordinační skupiny  

pro Reformu péče o duševní zdraví v Praze 

          

             Pavel Novák 

            Regionální koordinátor Reformy péče o duševní zdraví v Praze 

      Ředitel Metropolitního zdravotnického servisu p.o. 

 


