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k návrhu na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

1.  v důsledku krize způsobené invazí Ruské federace na Ukrajinu dochází ke 
skokovému nárůstu cen energií pro domácnosti a míry inflace. Tato situace vede k 
tomu, že řada obyvatel hlavního města Prahy ztrácí schopnost udržet si bydlení a 
uspokojit základní životní potřeby 

2.  kvůli rostoucí inflaci a enormnímu zdražování začíná narůstat problém chudobou 
ohrožených rodin a seniorů v hlavním městě Praze a je nutné rychle najít řešení, jak 
ohroženým skupinám pomoci 

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

1.  opatření na pomoc pražským domácnostem ohrožených inflací uvedené v příloze č. 
1 tohoto usnesení navržená pracovní skupinou uvedenou v příloze č. 4 tohoto 
usnesení, dle usnesení ZHMP číslo 37/16 ze dne 26.5.2022 

2.  úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 
ve výši 308 000 tis. Kč 

I I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  závěry Analýzy PAQ Research uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení 

2.  že finanční rámec opatření dle přílohy č. 1 tohoto usnesení činí 827 000 tis. Kč na 
roky 2022 a 2023 

3.  že vzhledem k celkovým nákladům na opatření bude potřeba pro úspěšnou realizaci 
akce v následujícím roce jednat o jejím dofinancování, a to ve výši 519 000 tis. Kč v 
roce 2023 



I V .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II.1 tohoto usnesení dle termínů uvedených v příloze č. 1 
tohoto usnesení a evaluaci realizovaných opatření 

2.  zajistit financování opatření dle bodu II.2 tohoto usnesení 

Termín: ihned 

3.  prověřit ekonomickou a právní proveditelnost opatření v uvedených příloze č.2 
tohoto usnesení, připravit jejich realizaci a předložit návrh řešení na ZHMP ve 
formě návrhu opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací II 

Termín: 8.9.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  zastupitel Čižinský, zastupitelka Čapková, zastupitelka Gellová, zastupitelka 

Horáková, zastupitelka Johnová, zastupitel Nacher, zastupitel Portlík 
, zastupitel Pospíšil, zastupitel Vondra, zastupitel Zelenka  
Tisk: Z-10584  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 
 

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na 
domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 
Primární cílové skupiny 
a) samostatně žijící a nízkopříjmoví senioři 

b) chudší domácnosti s dětmi 

c) lidé jinak zasaženi vysokými náklady na bydlení a omezenými příjmy (do mediánu) 

Podmínky žádosti  
- Žadatel resp. dítě, pro které se žádost podává, musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze 

Opatření spočívající ve vyplacení individuálního příspěvku či odpuštění některého poplatku jsou 

přiznána domácnosti, které splní alespoň jednu z následujících podmínek: 

- Pobírá některou z následujících dávek: 

o příspěvek či doplatek na bydlení 

o okamžitou dávku v hmotné nouzi 

o příspěvek na dítě 

o dávky pěstounské péče 

- Čelí exekuci / insolvenci 

- Po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně 

žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na 

nemovitost, ve které rodina bydlí 

Rámec navrhovaných opatření 
• Nenahrazovat pomoc státu – navrhovaná opatření motivují k čerpání dávek na úřadech práce, 

nikoli demotivují jejich nahrazováním 

• Střednědobý charakter – opatření týkající se škol a předškolních zařízení jsou platná pro školní rok 

2022/2023 po dobu probíhající výuky, ostatní opatření jsou pak platná pro rok 2023 (doplatek 

k příspěvku na bydlení).   

• Podporovat aktivity a dopady, které mají další přidanou hodnotu – například udržení bydlení, 

účast v předškolní výchově, ve škole a volnočasových aktivitách 



Přehled opatření 

Zvýšení informovanosti o možnostech čerpání státní sociální podpory, právní a finanční 

konzultace související s udržením si bydlení 
1. účelová dotace HMP pro městské části s přenesenou působností na zřízení konzultační podpory 

při žádostech o dávky státní sociální péče a s bydlením související právní a finanční poradenství 

(Kontaktní místa pro bydlení) v rozsahu 1–2 pracovní úvazky podle velikosti městské části¨ 

• rozpočtový rámec: max. 25 mil na 12 měsíců (z toho 40 % v roce 2022) 

• termín realizace: od září 2022 

2. jednorázová informační kampaň do poštovních schránek o možnostech čerpání státní sociální 

pomoci, efektivních opatřeních ke snížení výdajů na energie a podpůrných opatřeních ze strany 

města vč. možností oddlužení v rámci Milostivého léta II. 

• rozpočtový rámec max. 2 mil 

3. termín realizace: září 2022 

Odpuštění poplatků v předškolních a školních zařízeních  

s termínem realizace od 1. září 2022  
1. Stravné zdarma pro děti a žáky ve veřejných1 a církevních mateřských, základních a 

středníchškolách (dále také „ MŠ, ZŠ, SŠ“) 

Opatření je cíleno na dotčené domácnosti (viz výše) 

• MHMP bude kompenzovat úhrady za úspěšné žadatele z rozpočtu HMP 

• Rozpočtový rámec pro školní rok 2022–2023: 402 mil. Kč 

2. Školné zdarma pro děti a studenty ve veřejných a církevních mateřských školách a základních 

uměleckých školách 

Opatření je cíleno na dotčené domácnosti (viz výše) 

 MHMP bude kompenzovat úhrady za úspěšné žadatele z rozpočtu HMP 

• Rozpočtový rámec pro školní rok 2022-2023 : 68 mil. Kč 

3. Družiny zdarma pro žáky veřejných a církevních ZŠ 

Opatření je cíleno na dotčené domácnosti (viz výše) 

MHMP bude kompenzovat úhrady za úspěšné žadatele z rozpočtu HMP 

• Rozpočtový rámec pro školní rok 2022-2023 : 42 mil. Kč 

Fond pro kvalitní život dětí 
1. Příspěvek na žáka MŠ/ZŠ/SŠ do tzv. Fondu solidarity zřízeného školou (dále jen „Fondu“) ve 

výši 600 Kč/školní rok/žáka. Rozdělování prostředků z Fondu je plně v kompetenci vedení školy a 

prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních aktivitách 

organizovaných školou (příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku 

apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách 

(např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či 

kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků. Dalšími 

organizacemi, které mohou prostředky z Fondu rozdělovat (prostřednictvím  jejich ředitelů), jsou 

základní umělecké školy a domy dětí a mládeže, zřizované hl. m. Praha nebo městskou částí. 

 
1 Pojem veřejné školy v tomto případě zahrnuje pražské školy, zřizované obcí, krajem nebo jiným ústředním 
státním orgánem. 



Především tyto příspěvkové organizace zajišťují největší podíl mimoškolní zájmové činnosti. Dle 

§ 123 odst. 4 Školského zákona má ředitel těchto organizací pravomoc úplatu za zájmové 

vzdělání snížit nebo prominout. 

• Rozpočtový rámec pro školní rok 2022/2023: 116 mil. Kč 

2. Příspěvek na sociálního pedagoga pro veřejné ZŠ ve výši 0,7 úvazku. Jedná se o rozšíření 

poradenského pracoviště školy o pracovníka, který má na starosti péči o žáky, kterým hrozí 

školní neúspěšnost z důvodu jejich sociální situace a rodinného zázemí. Sociální pedagog může 

výrazně pomoci předejít negativním dopadům sociální situace rodiny na vzdělávání, školní 

úspěšnost, pravidelnou školní docházku, třídní a školní klima. Zajišťuje či mediuje komunikaci 

s rodinou, pomáhá řešit výchovné otázky v rámci vzdělávacího procesu, pomáhá zapojit žáka do 

školních aktivit a do širší komunity. Sociální pedagog je členem širšího poradenského týmu. 

Sociální pedagog se může díky své pozici významně podílet na rozdělování prostředků z Fondu 

solidarity – nejen při schvalování, ale již při navrhování čerpání. 

Zřízení pozice sociálního pedagoga bude v kompetenci ZŠ podle aktuální potřeby. 

• Rozpočtový rámec pro školní rok 2022/2023: 67 mil. Kč 

Doplatek k příspěvku na bydlení do garantované výše 1500 Kč 
HMP prostřednictvím Sociálního nadačního fondu doplatí žadateli, kterému je přiznán příspěvek na 

bydlení nižší než 1500 Kč, rozdíl mezi přiznanou výší příspěvku a cílovou částkou 1500 Kč měsíčně, tak 

aby byla garantována minimální výše příspěvku na bydlení 1500 Kč. Cílem je zvýšit motivaci žadatelů, 

kterým je kvůli nastavení normativů přiznávána nízká výše příspěvku.  

• Doplatek bude vyplácen od začátku roku 2023. 

• Rozpočtový rámec: 97 mil. Kč pro rok 2023 a 3 mil. pro rok 2022 

Příspěvek na úhradu sociálních služeb 
Dotace pro Sociální nadační fond na individuální příspěvky na úhradu sociálních služeb –osobní asistenci 

zejména pro samostatně žijící osoby. 

• Příspěvek bude vyplácen od začátku roku 2023. 

• Rozpočtový rámec: 5 mil. Kč pro rok 2023 

Evaluace opatření, ověřování žádostí a metodické pokyny 
Všechna opatření budou průběžně evaluována z hlediska účinnosti splnění cílů a efektivity pro 

definované domácnosti ve vztahu k ekonomickému vývoji a také úpravách státního systému sociální 

péče, aby byla splněna podmínka nedublování podpory. 

Forma žádostí bude jednoduchá, srozumitelná, aby neodrazovala žadatele a nezatěžovala svým 

zpracováním a ověřováním systém a nevyžadovala tak další významné náklady na jejich zpracování.  

Pro všechna opatření budou stanoveny prováděcí metodické pokyny, které schválí RHMP. 

 



Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 

 

Opatření navržená k dalšímu prověření 
V rámci pracovní skupiny byla navržena následující opatření, která byla doporučena k dalšímu prověření 

z hlediska jejich proveditelnosti, nákladnosti a efektivity ve vztahu k cílům popsaným v Analýze PAQ 

Research. 

Podpora ze Sociálního nadačního fondu 
cílová skupina: rodiny ohrožené chudobou a samostatně žijící starobní důchodci 

• příspěvek na zdravotní péči (stomatolog pro děti, zdravotní pomůcky) 

• bezúročné půjčky na kauci nájmu 

Opatření realizovaná společnostmi vlastněnými hl. m. Prahou 

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) 
• Při nákupu jednotlivých měsíčních/čtvrtletních kupónů poskytnout zdarma odpovídající počet 

měsíčních/čtvrtletních kupónů tak, aby v úhrnu byla uhrazena cena odpovídající ročnímu 

kupónu (zaokrouhleno na celé měsíce/čtvrtletí); např. v aktuálně platném tarifu 550 Kč/měsíc 

při nákupu 7 po sobě jdoucích měsíčních kupónů (celkem 3850 Kč) bude poskytnuto zdarma 

následujících 5 měsíců. 

cílová skupina: cestující, pro které je nákup ročního kupónu nedostupný z hlediska cashflow 

Pražská plynárenská / PRE 
• Prověřit z hlediska ekonomického i právního možnost zavedení speciálního „neziskového“ tarifu 

pro školská, sportovní, zdravotnická zařízení  a další zařízení občanské vybavenosti zřizované hm. 

m. Prahou a městskými částmi.  

• Prověřit z hlediska ekonomického i právního možnost zavedení speciálního „neziskového“ tarifu 

pro nejvíce chudobou ohrožené domácnosti. 

Opatření realizovaná či zprostředkovaná magistrátem hl. m. Prahy a příspěvkovými 

organizacemi 
• Prověřit možnost brigád a přivýdělků (včetně práce z domu) u Magistrátu hl. m. Prahy, 

příspěvkových organizací a městských firem. 

• Prověřit možnost přípravy potravinových balíčků pro seniory, včetně rozvozu balíčků domu za 

pomoci neziskových organizací pečujících o seniory a ve spolupráci s Potravinovou bankou 

• Prověřit možnost poskytnout rekreační a školící střediska v majetku HMP neziskovým 

organizacím a spolkům, které pořádají akce pro děti nebo pro seniory. 
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Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022
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1  Výdaje na bydlení 

/ 1 / Odhadujeme, že průměrné domácnosti v Praze narostly mezi listopadem 2021 a 
dubnem 2022 výdaje na bydlení o více než 2 100 korun měsíčně. To je více než 
v Česku celkem.  

/ 2 / Nárůst výdajů na bydlení je složen z růstu nájmů, hypoték a energií. Celkově 
nejvyšší je v Praze (nárůst část hypoték) a v rurálních oblastech (vyšší energie 
v domech). 

/ 3 / Celkové průměrné výdaje jsou redukované tím, že velká část obyvatel bydlí ve 
vlastnickém bydlení se splacenou hypotékou. Při jejich vyřazení by byly celkové 
výdaje i dynamika jejich nárůstu vyšší. 

 

GRAF 1. Nárůst absolutních výdajů na bydlení 

 

 
 
 

/ 4 / Průměrná pražská domácnost dává nyní na bydlení 28 % svých příjmů, oproti 22 % 
v listopadu 2021. Vyšší absolutní náklady jsou tedy vykompenzovány vyššími 
příjmy, ale růst relativní zátěže je o něco vyšší než ve zbytku Česka. 
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GRAF 2. Nárůst relativních výdajů na bydlení - % příjmu domácností 

 

 
/ 5 / Takřka čtvrtina pražských domácností (24 %) dává za bydlení více než 40 % příjmu. 

Za půl roku sledujeme nárůst ze 17 %. V celé ČR narostl tento počet z 15 na 22 %. 
Trend je tedy podobný, ale  Praze je výrazně zatížených domácností více. Obecně 
v Praze jsou vyšší nerovnosti ve výdajích na bydlení – je zde více vysokopříjmových 
domácností, kde jsou výdaje na bydlení pod 25 % příjmu a naopak více silně 
zatížených.  

 

GRAF3. Míra zatížení výdaji na bydlení – pouze PRAHA 
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2  Propad do chudoby 

/ 1 / 12 % domácností v Praze zbývá po uhrazení bydlení a potravin maximálně 100 Kč 
na člena domácnosti na den (3000 na osobu a měsíc). V listopadu 2021 to bylo jen 
3 % pražských domácností  

/ 2 / Počet domácností s velmi malými zbytkovými příjmy, z kterých musí hradit 
dopravu, komunikaci, vzdělávání, oblečení a další nákupy mimo potraviny, 
vybavení domácnosti, zdravotní výdaje i jídlo v restauracích - je zhruba 
srovnatelný se zbytkem ČR. Dynamika nárůstu je ale v Praze vyšší. V celé ČR došlo 
k nárůstu z 8 na 11 %. 

 

GRAF3. Zbytkové měsíční příjmy domácností po uhrazení bydlení a potravin – 
pouze PRAHA 
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3  Zranitelné skupiny  

• Tabulka 1 (viz další strana) ukazuje, kolik % příjmů vydávají cílové skupiny v rámci 
Prahy, jak často jsou zatíženy vysokými výdaji na bydlení (více než 40 % příjmu) a 
jak často jim zbývá málo peněz po uhrazení bydlení a potravin (do 100 Kč na osobu 
/ den). 
 

• Mezi extrémně zasažené skupiny patří v rámci Prahy lidé z domácností pod hranicí 
příjmové chudoby (67 % vysoké zatížení výdaji na bydlení, 75 % malé zbytkové 
příjmy) a nájemníci / podnájemníci z chudší poloviny české populace1 (68 % vysoké 
zatížení, 62 % malé zbytkové příjmy). 
 

• Mezi vysoce zasažené skupiny patří obecně nízkopříjmové domácnosti s příjmem 
mezi 60 až 100 % českého mediánu (40 % vysoké zatížení, 33 % malé zbytkové 
příjmy). V rámci domácností s příjmem pod medián jsou na tom trochu hůře ty 
s dětmi (47 % vysoce zasaženo, 49 % malé zbytkové příjmy)  
 

• Mezi vysoce zasažené skupiny patří specificky samostatně žijící důchodci (35 % 
vysoce zatíženo náklady na bydlení, 21 % malé zbytkové příjmy). 
 

• Z hlediska typu bydlení a příjmů jsou kromě extrémně zasažených chudších 
nájemníků nově vysoce zatížení také vlastníci a družstevníci s příjmem domácnosti 
pod českým mediánem (30 % vysoké výdaje na bydlení, 29 % malé zbytkové příjmy). 
 

• Údaje je nutno vnímat kvůli malému vzorku výzkumu v rámci Prahy (N=450) za 
pouze orientační. Jsou zatíženy náhodnou odchylkou. Další skupiny – jako jsou 
například samoživitelky – většinou nejde zkoumat, protože jsou v rámci vzorku 
Prahy (cca 450 respondentů) moc malé.  

 
• Na dalších tříděních výrazně nezávisí – například jsou zatíženy domácnosti topící 

plynem i elektřinou.  

  

 
1 Příjmy pod medián definujeme jako spodní polovinu tzv. ekvivalizovaného příjmu 
domácností (celkový příjem je rozpočten na spotřební jednotku domácnosti) 

http://www.paqresearch.cz/


 

/ 8 // www.paqresearch.cz  

Tabulka 1. Zasažení různých skupiny obyvatel – Praha (leden a duben 2022) 

 Kolik % příjmu 

v průměru 

vydávají na 

bydlení 

Kolik z nich 

vydává více než 

40 % 

Kolik má 

zbytkové příjmy 

do 100 Kč na 

osobu / den 

Pod hranicí chudoby 55 % 67  % 75  % 

Nízkopříjmová (60 – 100 % mediánu) 38 % 40  % 33  % 

Nadstandardně příjmová (101 -200 % med.) 24 % 17  % 6  % 

Vysokopříjmová (nad 200 % mediánu 19 % 8  % 1  % 

    

S dětmi – příjem pod medián 40 % 47  % 49  % 

S dětmi – příjem nad medián 20 % 12  % 5  % 

Bez dětí – příjem pod medián 40 % 42  % 36  % 

Bez dětí – příjem nad medián 22 % 13  % 3  % 

    

Domácnost s dětmi 32 % 28 % 23  % 

Domácnost bez dětí (do 65 let) 27 % 20 % 10  % 

Senior – samostatně žijící 35 % 35  % 21  % 

Senior – více členů domácnosti 18 % 10  % 3  % 

    

Vlastníci a družstevníci – příjem pod medián 32 % 30  % 29  % 

Vlastníci a družstevníci – příjem nad medián 17 % 7  % 2  % 

Nájemníci a podnájem. – příjem pod medián 56 % 68  % 62  % 

Nájemníci a podnájem. – příjem nad medián 33 % 27  % 5  % 

Poznámka: N= 50-250 v jednotlivých skupinách, obyvatelé Prahy – údaje pochází z průměru lednové a dubnové 
vlny výzkumu Život k nezaplacení. 

  

http://www.paqresearch.cz/
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4  Možná opatření  

/ 1 / Zaměření: Opatření by se měla zaměřovat na tří cílové skupiny: 
a) samostatně žijící a nízkopříjmové důchodce 
b) chudší domácnosti s dětmi 
c) lidi jinak zasažené velkými náklady na bydlení a omezenými příjmy (do 

mediánu) 
/ 2 / Principy: Mezi hlavní principy by mělo patřit: 

a) Nenahrazovat pomoc státu – pomoc by měla mít formu, která motivuje 
k čerpání dávek na úřadech práce, nikoli demotivuje jejich nahrazováním 

b) Minimálně střednědobý charakter – minimálně do dubna 2023 či ideálně 
do července 2023, kdy může naběhnout další forma státní podpory a může 
dojít k valorizaci důchodů či snížení cen energií. Z doby podpory a 
finančních možností vyplývá velikost cílové skupiny 

c) Podporovat aktivity a dopady, které mají další přidanou hodnotu – 
například udržení bydlení, účast v předškolní výchově, ve škole a 
volnočasových aktivitách 

/ 3 / Komentáře k chystaným opatřením 
 
Opatření kurzívou – komentáře červeně. 
 
Dětské skupiny a školky 
HMP u dětských skupiny a školek, kde je zřizovatel MČ, poskytne HMP slevu ve výši 95-100 % na školkovné včetně 
stravování.  Sleva bude poskytnuta na základě žádosti a čestného prohlášení (viz níže)  
 
Příspěvek na obědy 
HMP bude pro každé dítě, pro které o to rodič čestným prohlášením požádá, financovat příspěvek na obědy tak, 
aby byly obědy poskytnuty zcela zdarma.  Toto opatření je zamýšleno pro žáky veřejných ZŠ a SŠ.  Příspěvek bude 
poskytnut na základě žádosti a čestného prohlášení (viz níže)  
 
Fond pro kvalitní život dětí 
HMP bude pro každé dítě, pro které o to rodič čestným prohlášením požádá, financovat příspěvky na školní 
kroužky, výlety, školní potřeby prostřednictvím ZŠ/SŠ. Příspěvek na žáka bude poskytnut ve výši 600 Kč/měsíčně 
maximálně však 3000 Kč/školní rok. Toto opatření je zamýšleno pro žáky veřejných ZŠ a SŠ a účastníky kroužku 
pořádaných DDM. Příspěvek bude poskytnut na základě žádosti a čestného prohlášení (viz níže)  
 
Čestné prohlášení 
Smyslem využití čestného prohlášení je usnadnit možnost žádat široké skupině obyvatel, bez obav ze stigmatizace, 
a nezatížit chod města složitým byrokratickým procesem, který by vyžadoval mnoho lidských i finančních zdrojů 
na kontrolu všech žádostí. I rychlost a flexibilita poskytované podpory je důležitý faktor. 

 
V čestném prohlášení uvede žadatel jako důvod, že pobírá některou z dávek (příspěvek na bydlení, přídavek na 
bydlení, okamžitou mimořádnou pomoc, přídavek na dítě) nebo, že v důsledku navýšení výdajů na udržení si 
stávajícího bydlení nemá domácnost dostatek prostředků na zajištění nezbytných potřeb dětí a dalších členů 
domácnosti (např. náklady na bydlení přesahují 35 % čistých příjmů domácnosti). Do nákladů spojených s 

http://www.paqresearch.cz/
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udržením si bydlení lze kromě energií či nájmu započítat i splátky hypotéky nebo družstevního podílu na 
nemovitost, kde žadatel trvale bydlí. 

 
KOMENT: Zvážit, zda jít cestou ČP či jednoduchou definicí cílové skupiny. Tou by mohlo být 
třeba to, že rodina pobírá přídavek na děti NEBO příspěvek na bydlení NEBO je v exekuci 
NEBO nevyčerpala slevu na děti (je vidět na výplatnici). Tyto věci se dají relativně 
jednoduše ukázat a pokrývají cca 25 % nejchudších domácností s dětmi (expertní odhad). 
 
Výhody přístup přes ČP: 
• jednoduchost – zejména v přípravě  
• pokrytí i domácností, které nesplňují výše uvedené, ale třeba jim vzrostly náklady na 

hypotéku i energie a příjmově jsou cca pod mediánem 
 
Výhody přístup přes jednoduché dokladování: 
• menší možnost zneužívání. V oblasti ČP sice redukuje zneužívání fakt, že se musíte 

přihlásit ve školce / škola, ale to na druhé straně může i odrazovat od žádostí. 
• více motivuje k tomu, aby lidi začali čerpat dávky, na které mají nárok -> dostanou při 

tom další podporu města. 
• užší cílová skupina a tím delší možnost podpory 
 
Možné řešení: 
• nastavit tyto podpory přes ČP do února 2022 / dubna 2022 s tím, že od dubna budou 

trvaleji pokračovat pro objektivně definovanou cílovou skupinu – přídavek na děti, 
příspěvek na bydlení, exekuce či nedočerpaná sleva na děti 

 
Příspěvek na udržení si bydlení 
 
Měsíční příspěvek pro domácnost pobírající příspěvek na bydlení v navrhované výši tisíc korun měsíčně. Příspěvek 
bude poskytnut na základě žádosti a čestného prohlášení, že pobírají příspěvek na bydlení. Příspěvek by vyplácel 
SNF (Solidární nadační fond) max. po dobu 12 měsíců, nejdéle do konce roku 2023. 

 
Komentář: Místo příspěvku 1 000 Kč doporučujeme garantovat, že Praha každému doplatí 
příspěvek do výše minimálně 1 500 Kč. Průměrná výše PnB je asi 4 tisíce Kč, ale díky špatně 
nastaveným normativům se výrazně liší (1-10 000 Kč). Nemá smysl dávat 1k navíc lidem, 
kteří už dostávají třeba 5 tisíc. Naopak garantované minimum 1500 Kč může motivovat lidi, 
které od žádosti o PnB demotivuje, že by dostali 200 Kč apod. 
 
Informační a konzultační služby 
HMP by poskytla MČ finanční prostředky na vytvoření pozice poradce pro bydlení. 
Cílem je podpořit destigmatizaci příspěvku na bydlení, který většina lidí, kteří jej mají nárok čerpat, nevyužívá. 
Podle expertů jde o jeden z klíčových problémů, který je v této oblasti nutno řešit, a současně je jedním z 
nejúčinnějších způsobů předcházení ztrátě bydlení.  

 
Komentář. Toto je zásadní! Dát tomu i vyšší váhu v celém spektru aktivit. Obeslat všechny 
důchodce s informacemi o PnB. Zřídit informační linku. Možná obeslat i s předvyplněnou 
žádostí či zjednodušenou žádostí, kterou jim pak někdo (na UP či v kontaktním místě) 
někdo pomůže přepsat do plné žádosti apod.  

http://www.paqresearch.cz/


Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 

Konzultační skupina 
Jednání 

- pátek 10. června 8:30-10.00 hod. 

- hybridně, v klubu PS, MHMP, Mariánské nám. 2 

Složení podle schváleného tisku 

- zástupce OSPOD: SOV MHMP 

- neziskové organizace: Člověk v tísni, SNF 

- Úřad práce: ředitel ÚP Praha 

- zástupci škol a školek (jsou v kontaktu s dětmi, znají situaci rodin): Lucie Černá, U MČ P7, 

vedoucí oddělení vzdělávání 

- azylové domy (poskytují sociální práci): Martin Šimáček 

- výzkumné organizace: PAQ Research 

- zástupci domovů dětí, popřípadě jiné organizace, kde se sdružují děti na levnější kroužky:  

- zástupce domovů pro seniory: volím pečovatelskou službu: Martina Pojarová 

- zástupci neziskových organizací pracujících se seniory: Tereza Šmídová, Život 90 

- zástupce potravinových bank: ředitelka PB pro Prahu a SK 

- zástupci městských částí: Radek Vondra a Pavel Zelenka 

 

Seznam členů 

Jméno Instituce, funkce 

1. Daniel Prokop PAQ Research, sociolog 

2. Daniel Hůle Člověk v tísni, o.p.s., vedoucí programu Dluhové poradenství 

3. Martin Šimáček Centrum sociálních služeb Praha, ředitel 

4. Barbora Komberec 

Novosadová 

Sociální nadační fond HMP, ředitelka 

5. Tomáš Kodiš MHMP, odbor SOV, vedoucí oddělní rodiny a sociální práce 

6. Věra Doušová Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj, z.s. 

7. Martina Pojarová Pečovatelské centrum Praha 7, ředitelka 

8. Terezie Šmídová Život 90, z.ú., manažerka služeb 

9. Jan Tvrdek Úřad práce ČR 

10. Lucie Černá  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 



11. Jiřina Hübnerová MHMP, odbor SML, specialistka koncepce školství a dalšího vzdělávání 

12. Radek Vondra Výbor finanční ZHMP, předseda  

13. Pavel Zelenka Výbor pro bydlení ZHMP, předseda 

14. Milena Johnová radní HMP pro oblast sociální politiky a zdravotnictví 

15. Pavel Vyhnánek náměstek primátora HMP pro oblast financí a rozpočtu 

16. Jan Čižinský zástupce politického klubu Praha sobě 

17. Eva Horáková Výbor pro sociální politiku ZHMP, předseda 

18. Vít Šimral radní HMP pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání 

19. Jaromír Beránek Výbor pro IT a Smart City ZHMP, předseda 

20. Tomáš Portlík zástupce politického klubu ODS 

21. Marta Gellová zástupce politického klubu ANO 

22. Patrik Nacher zástupce politického klubu ANO 

23. Jan Macháček Trenéři do škol, z.s. 

24. Nikola Taragoš Romodrom, o.p.s., ředitelka 

25. Ivana Tykač Women for Women, o.p.s., ředitelka 

26. Lucie Černá U MČ P7, Vedoucí oddělení vzdělávání 

 



                                                            I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)

Úprava rozpočtu tř. 8 - financování

ROZ MHMP 009160138
Záloha na přebytek hospodaření minulých let (z dočasně 

volných zdrojů)
8115 20 1016 308 000,00

C e l k e m 308 000,00

                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

ROZ MHMP 009160138
Rezerva na pomoc pražským domácnostem ohroženým 

inflací
138 1016 308 000,00

C e l k e m 308 000,00

Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022

Účel / Název akce

ORJ

POL

UZ

ODPA

ODPA

6409

Úprava rozpočtu

(v tis. Kč)

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Odbor/Organizace Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu

(v tis. Kč)

Odbor/Organizace Číslo akce UZ ORJ



Důvodová zpráva 
Zastupitelstvo HMP uložilo RHMP svým usnesením 37/16 k návrhu na pomoc pražským rodinám, 
domácnostem a seniorům v podobě "Balíčku okamžité pomoci pro Pražany" ze dne 26. 05. 2022 zadat 

vypracování analýzy domácností Pražanů ohrožených inflací a navrhnout realizaci příslušných opatření 
podle schváleného rámce. Dále Zastupitelstvo uložilo tuto analýzu a navržená opatření prodiskutovat 
v široké pracovní skupině složené jak ze zástupců všech politických klubů zastoupených v ZHMP, tak z 

nezávislých expertů, zástupců městských částí, zástupců magistrátu HMP a dalších. (seznam přizvaných 
členů viz Příloha 4) 

Vypracováním analýzy (Příloha 3) byla pověřena společnost PAQ Research, která se dlouhodobě touto 
problematikou zabývá a aktuálně zpracovávala rozsáhlý průzkum respondentů v České republice „Česko 
2022 – Život k nezaplacení“ pro Český rozhlas, ze kterého bylo možné vycházet pro účely tohoto zadání. 

Členové pracovní skupiny připravili připomínky k navrhovanému rámci opatření a na jednání dne 10. 
června 2022 je prodiskutovali spolu s náměty na další možná opatření, jejichž smysluplnost a 
proveditelnost bude potřeba dále ověřit. (tato opatření jsou v Příloze 2) 

Pracovní skupina dospěla ke konsenzu, že je potřebné zahájit neprodleně přípravu opatření uvedených 
v Příloze 1 tohoto usnesení, s tím, aby mohla být účinná od začátku školního roku 2022/23 resp. od 
začátku roku 2023. 

Součástí tisku je i úprava rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2022 a konstatování, že bude v roce 2023 nutné 
dofinancovat opatření ve výši 514 000 tis. Kč. 
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