
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2386 
ze dne  5.9.2022 

k návrhu podmínek a metodik k opatřením ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze 
pro roky 2022 - 2023 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s c h v a l u j e  

1.  Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu 
solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro 
roky 2022 – 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení 

2.  Metodiku pro podávání žádostí o finanční podporu v rámci finančního vypořádání 
opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023 
pro městské části hl.m. Prahy, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení 

3.  Metodiku pro podávání žádostí o příspěvek v rámci finančního vypořádání 
poskytnutých opatření dětem/žákům/účastníkům příspěvkové organizace městské 
části hl.m. Prahy, která tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení 

4.  Metodiku pro podávání žádostí o příspěvek v rámci finančního vypořádání 
poskytnutých opatření dětem/žákům/účastníkům příspěvkové organizace hl.m. 
Prahy, která tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení 



I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - SML MHMP 

1.  rozeslat informaci o schválených podmínkách a metodikách dle bodu I. tohoto 
usnesení školám a školským zařízením na území hl.m. Prahy, které spadají do 
realizace opatření dle usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 38/5 ze dne                   
16. 6. 2022 

Termín: 30.9.2022 

2.  možnost operativně změnit nebo upravit metodiky dle bodu I. tohoto usnesení              
v případě jejich aktualizace, aby bylo možné naplňovat cíle dle usnesení 
Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 

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 PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.  
Tisk: R-45213  
Provede: MHMP - SML MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



































Důvodová zpráva 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 schválilo balíček opatření pro 

pražské domácnosti ohrožené inflací. V rámci těchto opatření odbor SML MHMP připravil základní 

metodické a provozní dokumenty, které jsou tímto materiálem předkládány Radě hl. m. Prahy ke 

schválení. Předkládané dokumenty tvoří soubor metodik a žádostí, které lze pro realizaci opatření 

využít. 

Příloha č. 1 až příloha č. 4 k usnesení obsahují následující soubory dokumentů: 

1) Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v 

rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 – 

jedná se o formální metodiku pro žadatele (dítě/žák/zákonný zástupce) na úrovni školy nebo 

školského zařízení. Součástí tohoto dokumentu je také vzor žádosti s čestným prohlášením pro 

žadatele. Tato žádost se předkládá řediteli školy nebo školského zařízení a je koncipována jako 

žádost o prominutí úplaty za vzdělávání a školské služby, jež je možné na základě § 123 odst. 4 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelem školy nebo školského 

zařízení prominout. Tato metodika lze využít i pro subjekty, které nezřizuje hl. m. Praha nebo 

některá z městských částí hl. m. Prahy. 

2) Metodika pro podávání žádostí o finanční podporu v rámci finančního vypořádání opatření 

ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023 pro městské části hl. 

m. Prahy - tato metodika stanovuje postup při předkládání a formu žádostí městských částí hl. 

m. Prahy o finanční podporu z předmětné rezervy, sjednocují podklady k žádostem 

předkládané jednotlivými městskými částmi a specifikují kritéria při vyhodnocování žádostí o 

dotaci. 

3) Metodika pro podávání žádostí o příspěvek v rámci finančního vypořádání poskytnutých 

opatření dětem/žákům/účastníkům příspěvkové organizace městské části hl. m. Prahy – 

jedná se o návrh metodiky pro příspěvkové organizace zřizované městskými částmi, které 

vycházejí z metodiky pro příspěvkové organizace hl. m. Prahy. S ohledem na určitou analogii 

postupů jsou součástí metodiky vzory provozních dokumentů, které lze na úrovni městských 

částí také využít. Metodika je pro příspěvkové organizace městských částí doporučující a 

vzorová, jednotlivé městské části si mohou metodiku upravit dle svých podmínek. 

4) Metodika pro podávání žádostí o příspěvek v rámci finančního vypořádání poskytnutých 

opatření dětem/žákům/účastníkům příspěvkové organizace hl. m. Prahy – jedná se rovněž o 

formální metodiku pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou. Metodika navrhuje 

jednoduchý postup pro příjem příspěvku zřizovatele na realizaci opatření dle usnesení 

Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022. Součástí této metodiky je také vzor 

žádosti příspěvkové organizace o příspěvek. 

Výše uvedené dokumenty bude nutné, s ohledem na uplatňování procesních metodik, směrnic a také 

v souladu s právními předpisy, operativně upravovat. Vzhledem k tomu, aby nebylo zabraňováno 

úspěšnému procesu čerpání v rámci schválených opatření, je tato kompetence pro úpravu dokumentů 

úkolem Rady hl. m. Prahy svěřena odboru školství, mládeže a sportu MHMP. 

Veškerá dokumentace bude rovněž upravena do souladu s jednotným vizuálním stylem hl. m. Prahy, 

což bude prováděno v kooperaci s odborem médií a marketingu MHMP.  

Proces poskytnutí dotací městským částem je v kompetenci odboru rozpočtu MHMP. 

Proces administrace žádostí – od žadatele, přes příspěvkovou organizaci (MČ i HMP) až k poskytovateli 

dotace/příspěvku zřizovatele ilustruje příloha č. 1 k této důvodové zprávě. 

 

 



Výše uvedené metodiky upravují čerpání podpory pro následující opatření: 

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ 
OPATŘENÍ č. 2 - ŠKOLNÉ 
OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY 
OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY 
OPATŘENÍ č. 5 – SOCIÁLNÍ PEDAGOG 

K jednotlivým opatřením mohou být zpracovány metodické a podpůrné dokumenty, jež svou povahou 

jsou výkladové, upřesňující a vysvětlující – příloha č. 2 k této důvodové zprávě 

Odbor školství, mládeže a sportu rovněž zajistí distribuci základní informace o sadě dokumentů 

k opatřením dle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 na školy a školská 

zařízení. Informační kampaň pro širokou veřejnost vedle toho zajistí odbor médií a marketingu MHMP, 

který má toto uloženo ve výše uvedeném usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

Rozpočtové krytí na náklady spojené s realizací balíčku opatření pro pražské domácnosti ohrožené 

inflací se bude realizovat z ORG 009160138 Rezerva na pomoc pražským domácnostem ohroženým 

inflací, ODPA 6409, UZ 138, ORJ 1016 v předpokládané výši pro rok 2022: 308 000 tis. Kč. 

Příloha č. 1 k důvodové zprávě: Schéma postupu/procesu žádosti 

Příloha č. 2 k důvodové zprávě: Metodický dokument „ŠKOLNÍ SOCIÁLNÍ PEDAGOG“ 
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