
 

                                                     

 

 

 

 

Název poskytovatele dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory  

Center duševního zdraví II 

 
 

 

 

 

 

 

Identifikace výzvy: Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center 

duševního zdraví vyhlášená dne 10. října 2018  

Účel dotace: Zprovoznění a pilotní ověření Center duševního zdraví (dále jen CDZ) 

Adresát žádosti: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Název  programu: Program podpory Center duševního zdraví II 

Číslo Žádosti:  48678767/Z-2 1  

Identifikace komplementární Žádosti (tj. Identifikace Žádosti, kterou podává Žadatel 

zajišťující „druhou“ část služeb pilotního CDZ): 48678767/S-22 

Název pilotního Centra duševního zdraví: Centrum duševního zdraví Cheb (CDZ Cheb) 

 

                                                           
1 Číslo žádosti je konstruováno Žadatelem následujícím způsobem: Jedná se IČO žadatele/Z v případě 

poskytovatele zdravotních služeb, nebo IČO žadatele/S v případě poskytovatele sociálních služeb. Tj. např. 

000024341/Z. V případě, že Žadatel podává Žádost o dotaci i pro zajištění provozu jiného CDZ je navíc 

identifikována pořadovým číslem, tj. např. 000024341/Z-1. 

2 Pokud je Žadatelem Poskytovatel zdravotních služeb, bude uvedeno číslo Žádosti Poskytovatele sociálních 
služeb tohoto pilotního CDZ a naopak. Konstrukce čísla viz pozn. výše.   



 

                                                     

 

IDENTIFIKACE ŽADATELE 

Žadatel uvede úplné a správné identifikační údaje. 
 

Název: FOKUS Mladá Boleslav z.s. 

IČO (u fyzických osob rodné číslo): 48678767 

Adresa: Ptácká 138, Mladá Boleslav, 293 01 

Právní forma: Zapsaný spolek 

Plátce DPH: ano 

Bankovní spojení (adresa bankovního 

ústavu): 

Centrála: 

Raiffeisen Bank 

Hvězdova 1716/2b 

140 78 Praha 4 

Pobočka Mladá Boleslav: 

T. G. Masaryka 1009 

293 01, Mladá Boleslav 

Číslo účtu a kód banky: 2277568001/5500 

Zřizovatel Žadatele (název, adresa, IČO, 

číslo účtu), má-li žadatel zřizovatele: 

nerelevantní 

Osoby zastupující zřizovatele (jméno, 

datum narození, funkce): 

nerelevantní 

Osoby s podílem v právnické osobě 

Žadatele – fyzické osoby (název, IČO) a  

výše podílu: 

jsou-li takové osoby 

nerelevantní 

Osoby s podílem v právnické osobě 

Žadatele – právnické osoby (název, IČO) 

a výše podílu: 

jsou-li takové osoby 

nerelevantní 

Právnické osoby, v nichž má přímý podíl 

právnická osoba Žadatele (název, IČO) a  

výše podílu: 

 jsou-li takové osoby  

Psychologie Mladá Boleslav s.r.o. 

Ptácká 138 

293 01 Mladá Boleslav 

IČO: 29128854 

DIČ: CZ29128854 

Výše podílu: 100% 

Kontaktní osoba Žadatele: 

Jméno, příjmení, titul: Jaroslav Hodboď 

Funkce: Oblastní ředitel pro Karlovarský kraj 

Kontakt (telefon, e-mail): 608961361, hodbod@fokus-mb.cz 

Zástupce statutárního orgánu, popř. osoba oprávněná zastupovat Žadatele:  



 

                                                     

 

Jedná-li za Žadatele více zástupců statutárního orgánu současně, uvedou se všechny tyto 

osoby. Zastupuje-li statutárního zástupce oprávněná osoba, Žadatel toto oprávnění (Plnou 

moc) přiloží jako přílohu této Žádosti.  

Jméno, příjmení, titul: Jan Stuchlík, MUDr. 

Funkce: Odborný ředitel 

Kontakt (telefon, e-mail): 608130099, stuchlik@fokus-mb.cz 

Údaje pro elektronické doručování:  

 

ID datové schránky Žadatele:  fescv6v 

 
OZNAČENÍ ŽADATELE JAKO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH ČI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Žadatel označí3, zda je pro potřeby této Žádosti Poskytovatelem zdravotních služeb nebo 
Poskytovatelem sociálních služeb.  

Poskytovatel zdravotních služeb ANO 

Poskytovatel sociálních služeb NE 

 

Bude pilotní CDZ realizováno dvěma Spolupracujícími subjekty NE 

Pokud ANO, uveďte název druhého Spolupracujícího 

subjektu 

Nerelevantní 

 

 

ZKUŠENOSTI ŽADATELE 

Zkušenosti Žadatele: 

Představení Žadatele a jeho dosavadních zkušeností s poskytováním služeb osobám s duševním 
onemocněním.  
FOKUS Mladá Boleslav z.s. vznikl v roce 1992. Od svého vzniku pracuje s cílovou skupinou 
dlouhodobě vážně duševně nemocných (SMI) a vždy kladl důraz na komplexní sociálně-zdravotní 
přístup. FOKUS Mladá Boleslav z.s. má v současné době střediska ve Středočeském kraji (Mladá 
Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Kolín) a v Karlovarském kraji (Karlovy Vary, Sokolov Cheb). 
Spolek je registrovaným poskytovatelem 10 sociálních služeb, typově jde o služby: sociální 
rehabilitace (terénní i ambulantní), sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení a podpora 
samostatného bydlení (identifikátory: 3044566, 7247231, 5415676, 2261593, 5532423, 5904721, 
6899592, 3209956, 3859511, 7630325). Služby v roce 2017 využilo 1372 klientů, spolek měl 237 
zaměstnanců a roční obrat byl 88 700 800 Kč. Služby sociální rehabilitace a podpory v samostatném 
bydlení jsou poskytovány multidisciplinárními týmy, kde mají dominantní zastoupení sociální 
pracovníci a pracovníci v sociálních službách, nicméně v každém z „terénních týmu“ v Karlovarském 
kraji jsou zastoupeny zdravotní sestry, psychiatrické sestry, IPS konzultanti, peer konzultanti, 
v některých pak adiktolog nebo psychiatr na částečný úvazek. 
 
FOKUS Mladá Boleslav z.s. vytvořil v roce 1995 ve spolupráci s holandskými partnery první ze tří 
týmů pracujících metodou case managementu v ČR. Boleslavský komunitní tým se stal školícím a 

                                                           
3 Uvedením ANO/NE. Nehodící se škrtnete nebo vymažte. 



 

                                                     

 

stážovým místem a jeho pracovníci se mnoho let podílejí na výuce case managementu pro 
dlouhodobě duševně nemocné. FOKUS Mladá Boleslav z.s. v tomto ohledu zásadně ovlivnil všechny 
současné poskytovatele sociálních služeb pro dlouhodobě vážně duševně nemocné v ČR. Tento 
způsob práce se v roce 2011 přenesl i do Karlovarského kraje, kde postupně vznikly týmy pro 
všechny tři okresy kraje (Karlovarský, Sokolovský a Chebský). 
V posledních letech byl vývoj našich komunitních týmů inspirován nizozemským modelem FACT 
(jeden tým zajišťuje klientovi intenzivní multidisciplinární péči v době krize i dlouhodobou 
rehabilitaci a podporu) a skandinávským přístupem RACT (výrazný akcent na práci s rodinou klienta). 
 
Zkušenosti Žadatele s poskytováním služeb/aktivit uvedených v Metodice Programu. 
FOKUS Mladá Boleslav z.s. zřídil v roce 1995 v Mladé Boleslavi první komunitní tým sociální 
rehabilitace pro dlouhodobě vážně duševně nemocné pracující metodou case management. V 
prvních pěti letech tento tým fungoval jako samostatná nestátní nezisková organizace, v roce 2000 
byl sloučen s tehdejším občanským sdružením Fokus Mladá Boleslav. Postupně vznikly obdobné 
komunitní týmy v dalších pěti městech – Nymburk, Kolín, Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Komunitní 
týmy jsou registrovány jako sociální rehabilitace, vždy však měly tendenci být multidisciplinární 
zdravotně sociální službou. Ve všech týmech pracují kromě sociálních pracovníků také zdravotní 
sestry, v pěti týmech také na pozici pracovníka v sociálních službách peer konzultanti. Ve čtyřech 
týmech je také začleněn pracovník pro zaměstnávání duševně nemocných na volném trhu práce (IPS 
specialista). Ve dvou týmech (Mladá Boleslav a Cheb) je více než dva roky členem týmu psychiatr. 
Všechny týmy mají navázaný systém spolupráce s ambulancemi psychiatrů, klinických psychologů a 
pro daný region spádových lůžkových zařízení. Ve všech komunitních týmech je více něž pět let 
zaveden systém pohotovostních služeb na telefonu, který zajišťuje nepřetržitou dostupnost týmu 
pro klienty v krizích. Pracovníci komunitních týmů jsou systematicky vzděláváni v sociální, ale i 
zdravotnické problematice (základy psychopatologie, krizové intervence, psychoterapeutické 
výcviky). 
 
Tým sociální rehabilitace a podpory v samostatném bydlení v Chebu od svého založení úzce 
spolupracuje s psychiatrickým oddělením nemocnice Ostrov, kde je po vzoru z Mladé Boleslavi 
zaveden systém pravidelných porad komunitního týmu s odděleními propouštějící pacienty z cílové 
skupiny SMI do chebského regionu. Zároveň je zavedený systém pravidelných návštěv v PN 
Dobřany, kde jsou pravidelně a systematicky oslovovány osoby s onemocněním z okruhu SMI a 
jejichž snahou je umožnit těmto lidem odchod z tohoto zdravotnického zařízení do života v běžné 
komunitě. V letech 2015 – 2016 byl organizací realizován projekt z Norských fondů, ze kterého 
vznikla psychiatrická ambulance přímo provázaná s týmem sociální rehabilitace a podpory 
v samostatném bydlení pro okres Cheb. Součástí doplňkové aktivity tohoto projektu bylo i navázání 
pravidelné spolupráce se 2/3 psychiatrických ambulancí poskytujících služby v tomto okresu. Jedná 
se o pravidelné měsíční setkávání, kdy psychiatr ambulance konzultuje s týmem sociální rehabilitace 
a podpory v samostatném bydlení společný léčebně rehabilitační plán pro jimi sdílené klienty. 
Projekt měl plynule přejít do CDZ Cheb, vzhledem k reálnému harmonogramu projektových výzev 
MZ ČR to však nebylo možné. Z tohoto projektu však vzešel základ zdravotních služeb pro okres 
Cheb, nejprve jako samostatná psychiatrická ambulance s odborností Psychiatrie, na kterou má 
uzavřenou i smlouvu s VZP, ta se postupně rozšířila o odbornosti Adiktologie, Klinická psychologie, 
Sestra pro péči v psychiatrii a Všeobecná sestra. Tyto služby byly již zřizovány se záměrem jejich 
poskytování v CDZ a jich úplné integrace v multidisciplinárním týmu poskytujícím služby osobám se 
závažným duševním onemocněním.     

 

 

 



 

                                                     

 

ZDŮVODNĚNÍ A ÚČEL ŽÁDOSTI 

Zdůvodnění a účel, na který chce Žadatel žádané prostředky využít. 

Odůvodnění a účel: 

Stručný popis účelu podání Žádosti (tj. účel, na který chcete dotaci použít), a to v souladu 
s Metodikou Programu. Popis role při realizaci pilotního CDZ jakožto Poskytovatele zdravotních 
služeb nebo Poskytovatele sociálních služeb. 
 
FOKUS Mladá Boleslav z.s. jako jeden subjekt zřídí od 01. 05. 2019 CDZ pro okres Cheb. Spolek má 
připravené odpovídající prostory pro poskytování jednotlivých služeb a zázemí týmu CDZ na 
adresách (viz. přiložené rozhodnutí o registraci sociální služby): 

• Mánesova 13, 350 02 Cheb 

• Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb 

• Svobody 7/1, 350 02 Cheb 
Žádost podáváme k zajištění provozního financování CDZ Cheb v období 1.5.2019 – 31.12.2020. 
Dotace bude využita na zajištění zdravotně sociální péče pro osoby s dlouhodobým a vážným 
duševním onemocněním z okresu Cheb. Péči v souladu s metodikou CDZ bude zajišťovat 
multidisciplinární tým složený z psychiatra, klinického psychologa a psychologa ve zdravotnictví, 5 
zdravotních sester – z toho jedna se specializací psychiatrické sestry, 2 sociálních pracovníků a 4 (3,0 
úvazků) pracovníků v sociálních službách (včetně peer konzultantů). Kromě vlastního týmu přímo 
poskytujícího péči duševně nemocným klientům bude zřízena pracovní pozice specialisty CDZ 
s úvazkem 1,0, který bude řídit provoz CDZ, zajišťovat monitoring, evaluaci a komunikaci s 
poskytovatelem dotace, zdravotními pojišťovnami, Krajským úřadem Karlovarského kraje a dalšími 
partnery. Pro snížení administrativní zátěže pracovníků pracujících s duševně nemocnými klienty 
bude také zřízena pracovní pozice sekretářky týmu. Bližší popis využité dotace je uveden v přílohách 
č. 4 Popis zajištění provozu CDZ a č. 6 Rozpočet. 
FOKUS Mladá Boleslav z.s. bude jako jediný poskytovatel jak sociálních služeb, tak i zdravotních 
služeb zodpovědný v oblasti sociální za: Služby terénního týmu, Služby denní péče, Krizové služby a 
Podpora svépomocných aktivit, u služeb zdravotních pak: Služby psychiatrické, Služby klinického 
psychologa, Služby psychoterapeutické, Služby denní péče – psychiatrická domácí péče, částečně 
Krizové služby. Zdravotnická i sociální část týmu bude pracovat společně, na každodenních poradách 
budou sdíleny klíčové informace o klientech. Klíčovými pracovníky (case managery) klientů budou 
jak sociální pracovníci, tak zdravotní sestry. V obdobích krize, pak bude klientům poskytovat péči 
celý tým, nikoli pouze individuální case manager. 
Tým bude spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v regionu, zejména 
psychiatrickými ambulancemi a zajišťovat lepší provázanost péče. Součástí práce týmu budou také 
destigmatizační aktivity, především destigmatizační program pro střední školy. 

 

SÍDLO PILOTNÍHO CDZ 

Adresa a popis sídla pilotního CDZ. 

Sídlo pilotního CDZ: 

Adresa sídla (provozovny) CDZ. 
Popis sídla (provozovny) CDZ (např. kde je lokalizováno, vstup na pracoviště (zda je zajištěna 
bezbariérovost), upořádání místností, jejich počet a účel apod.).  
 
Jako zázemí pro CDZ Cheb budou sloužit nemovitosti na adresách: 
Mánesova 13, Cheb,350 02 
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb, 350 02, 
Svobody 7/1, Cheb, 350 02  



 

                                                     

 

 
Mánesova 13 
Na adrese Mánesova 13 sídlí zázemí pro ambulantní poskytování ambulantní psychiatrické a 
psychologické péče, zároveň je zde velká  místnost vyhrazená pro společné porady týmu, která je již 
v současné době vybavena videokonferenčním zařízením Cisco SX10, které je napojeno do sítě 
těchto zařízení, která vznikla v rámci projektu SUPR a je do ní zapojena většina psychiatrických 
nemocnic. Tyto prostory budou také využívány k některým skupinovým aktivitám a to jak sociálním 
tak i zdravotním. Součástí prostor je kuchyňka, 2xWC, sprcha, ordinace pro psychologa a psychiatra 
a čekárna pro pacienty, celková plocha je 130m2. Pracoviště bude vybaveno dle požadavků vyhlášky 
92/2012 Sb. Na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče. 
Tyto prostory jsou také registrovány k poskytování služby sociální rehabilitace. Tyto prostory jsou 
pěší chůzí vzdáleny 800 metrů od vlakového a autobusového nádraží, ostatní prostory užívané 
k provozování CDZ jsou vzdáleny 700 metrů (Nám. Krále Jířího) a 500 metrů (Svobody 1).  
 
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 33 
Na této adrese je pro účely CDZ registrována služba sociální rehabilitace a jedná se o prostory 
plánované pro pořádání skupinových aktivit a to jak řízených, tak aktivity podporující svépomoc či 
edukační a přednáškovou činnost v rámci komunikačních opatření. Tato nemovitost je umístěna na 
hlavním Chebském náměstí, její vzdálenost od společných administrativních prostor je 150 metrů a 
dvě minuty chůze, vzdálenost z autobusového a vlakového nádraží je 1 km. Součástí tohoto prostoru 
je 1x místnost o velikosti 49m2 1x WC a 1x kuchyňku o velikosti 52m2.  
 
Svobody 1 
Na této adrese je pro účely CDZ registrována služba sociální rehabilitace a mělo by zde být umístěno 
administrativní zázemí plánovaného CDZ, každý z členů týmu CDZ a to včetně zdravotníků, zde bude 
mít k dispozici pracovní místo vybavené psacím stolem, kancelářským kontejnerem, kancelářskou 
židlí atd. Je zde také dostatečně velká místnost pro pořádání kratších týmových porad, která zároveň 
může sloužit jako konzultační místnost. Tato nemovitost je tvořena 1x kuchyňka, 1x WC, 1x malá 
konzultační místnost, 1x velká konzultační místnost a 1x openspace jako administrativní zázemí 
týmu o celkové ploše 80m2. Nemovitost je vzdálena 800 metrů pěší chůzí od vlakového a 
autobusového nádraží.  
 
Soubor těchto nemovitostí bude sloužit tak jak byl výše popsán k poskytování jak sociálních tak i 
zdravotních služeb plánovaného CDZ Cheb. Zároveň je v souladu s požadavkem, aby zázemí služeb  
nebylo v nemocniční prostředí a bylo v běžné zástavbě s dobrou dopravní dostupností. Z pohledu 
organizace a zkušeností s poskytováním jak zdravotní služby, tak i té sociální v těchto objektech jsou 
dobré a nijak nebrání fungování multidisciplinárního týmu a to i přesto, že se nejedná o jeden objekt.   
 
Vstup ani jednoho z objektů není bezbariérový. Klientům CDZ s fyzickým omezením bude 
poskytována péče v místě jejich bydliště.  
Pracoviště bude vybaveno dle požadavků vyhlášky 92/2012 Sb. Na technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení ambulantní péče. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Lhůta, v níž má být dosaženo účelu.  

Předpokládaný datum zahájení pilotního provozu CDZ: 01. 05. 2019 

Předpokládaný datum ukončení pilotního provozu CDZ: 31. 12. 2020 



 

                                                     

 

 

 

 

 
FINANČNÍ ČÁST 
Požadovaná výše dotace na zajištění sociální, nebo zdravotní části provozu CDZ, a celková 

požadovaná výše dotace na zajištění pilotního provozu CDZ.  

Podrobný rozpočet bude přílohou Žádosti.  

Požadovaná výše dotace4:  8.461.557,- 

Celková výše dotace na zajištění pilotního provozu CDZ: 14.900.000,- 

 
 
PŘÍLOHY 
 
Povinné přílohy 
Žadatel označí, které Přílohy jsou doloženy - označením ANO/NE 
 

Příloha č. 1 Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů5 

(dokládá pouze Poskytovatel zdravotních služeb) 

ANO 

Příloha č. 2 Rozhodnutí o registraci sociální služby dle zákona č. č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(dokládá pouze Poskytovatel sociálních služeb) 

NE 

Příloha č. 3 Záznam o projednání záměru CDZ - vyjádření Krajského úřadu 

příslušného kraje/Magistrátu hlavního města Prahy (dokládá 

pouze Poskytovatel sociálních služeb) 

NE 

Příloha č. 4 Popis zajištění pilotního provozu CDZ ANO 

Příloha č. 5 Jmenný seznam pracovníků multidisciplinárního týmu pilotního 

CDZ 

ANO 

Příloha č. 6 Rozpočet ANO 

Příloha č. 7 Smlouva o spolupráci NE 

 

 

                                                           
4 Tj. požadovaná výše dotace na zajištění zdravotní/sociální části provozu CDZ. 
5 Případně podle dříve platných předpisů tj. zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.   



 

                                                     

 

Nepovinné přílohy 
Nepovinnými přílohami Žádosti jsou např. Popis ukotvení v jiných strategických dokumentech 

pro daný region, jako je opora v krajských či obecních strategiích pro oblasti zdravotnictví a 

sociálních služeb.  

Každá příloha bude uvedena na zvláštním řádku. 

  

  

  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Já níže podepsaný zástupce Žadatele čestně prohlašuji, že k níže uvedenému dni: 

1) Žadatel není v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či není proti němu vedeno insolvenční 

řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů;  

2) Žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení 

nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

3) Na Žadatele nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise 

prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;  

4) Žadateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Dále prohlašuji, že: 

5) Údaje uvedené v této Žádosti o poskytnutí finančních prostředků, včetně všech příloh, jsou 

pravdivé, a že elektronická verze žádosti je shodná s písemnou verzí6. 

6) Souhlasím s uveřejněním všech informací vztahujících se k Žádosti o poskytnutí finančních 

prostředků v souladu s § 18 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

INFORMACE O PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
V případě zastoupení Žadatele na základě Plné moci, bude Žádost obsahovat podpis osoby 
zastupující Žadatele a bude přiložena kopie Plné moci. 
 

Místo a datum podpisu Žádosti: 7.11.2018 

Jméno, příjmení a podpis zástupce 

statutárního orgánu, popř. osoby 

oprávněné zastupovat žadatele: 

Razítko: 

MUDr. Jan Stuchlík 

 

                                                           
6 Pokud relevantní.  


		2018-11-09T13:33:50+0100
	MUDr. Jan Stuchlík




