Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 31. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 24.11.2021
od 10:45 hodin do 12:38 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/31R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 24. 11. 2021 ve videokonferenčním režimu.
b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 24. 11.
2021, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a
usnesení smazán.
c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého
kraje.
Usnesení č. 002/31R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 31. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Ing. Radima Laibla
Ing. Jana Růžičku
Usnesení č. 003/31R/2021
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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upravený program 31. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 004/31R/2021
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z V. volebního období 2016 –
2020:
1. Usnesení RÚK č. 052/91R/2020 z 18.03.2020 C)2. Výzva Operačního programu
potravinové a materiální pomoci MPSV
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 –
2024:
2. Usnesení RÚK č. 081/4R/2020 z 16.12.2020 C)2. Nákup dodávek el. energie a zemního
plynu na základě uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání pro období od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2023
3. Usnesení RÚK č. 054/16R/2021 z 19.05.2021 Transformace Krajské majetkové
4. Usnesení RÚK č. 018/20R/2021 z 30.06.2021 Darovací smlouvy – poskytnutí finančního
daru pro výherce v jednotlivých kategoriích soutěže „Skleněná popelnice“ za rok 2020
5. Usnesení RÚK č. 024/20R/2021 z 30.06.2021 C)1.,2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4.
etapa 2019-2022“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
6. Usnesení RÚK č. 016/21R/2021 z 14.07.2021 B)1. Poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku pro Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvkovou
organizaci pro rok 2021
7. Usnesení RÚK č. 013/23R/2021 z 04.08.2021 B)2.,3. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Černěves – změna smluvního ujednání
8. Usnesení RÚK č. 014/23R/2021 z 04.08.2021 B)2.,3. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Libotenice – změna smluvního ujednání
9. Usnesení RÚK č. 016/23R/2021 z 04.08.2021 B)2.,3. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Domoušice
10. Usnesení RÚK č. 051/23R/2021 z 04.08.2021 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 1. Výzva Ústeckého kraje – ukončení
smlouvy
11. Usnesení RÚK č. 052/23R/2021 z 04.08.2021 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – žádost o dotaci
12. Usnesení RÚK č. 021/24R/2021 z 18.08.2021 B)2.,3. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Všehrdy – změna smluvního ujednání
13. Usnesení RÚK č. 022/24R/2021 z 18.08.2021 B)2.,3. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Oleško
14. Usnesení RÚK č. 027/24R/2021 z 18.08.2021 Audit Family Friendly Community v
Ústeckém kraji 2022
15. Usnesení RÚK č. 067/24R/2021 z 18.08.2021 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – ukončení
smlouvy
16. Usnesení RÚK č. 087/24R/2021 z 18.08.2021 Dotační program "Obchůdek 2021+"
17. Usnesení RÚK č. 006/25R/2021 z 30.08.2021 C)2. Zadávací řízení veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Pořízení 2 ks motorových vozidel pro potřeby ÚK II.“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení
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18. Usnesení RÚK č. 007/26R/2021 z 15.09.2021 Poskytnutí finančních dotací z rozpočtu
odboru kancelář hejtmana z darů společnosti Česká spořitelna, a.s. (2. část)
19. Usnesení RÚK č. 009/26R/2021 z 15.09.2021 Zlatý erb 2021 - peněžité dary pro výherce
20. Usnesení RÚK č. 015/26R/2021 z 15.09.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Bílence – změna smluvního ujednání
21. Usnesení RÚK č. 016/26R/2021 z 15.09.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Chlumčany
22. Usnesení RÚK č. 019/26R/2021 z 15.09.2021 Změna zřizovací listiny příspěvkové
organizace zřizované Ústeckým krajem v sociální oblasti
23. Usnesení RÚK č. 026/26R/2021 z 15.09.2021 Individuální dofinancování sociálních
služeb
24. Usnesení RÚK č. 038/26R/2021 z 15.09.2021 Dotační program Sport 2021 – dodatky ke
smlouvě
25. Usnesení RÚK č. 041/26R/2021 z 15.09.2021 Motivační program „Dobrá škola - Moderní
škola 4.0“ – změna termínu
26. Usnesení RÚK č. 042/26R/2021 z 15.09.2021 C)1.,2. Dotační program „Volný čas 2021“
– rozdělení dotace
27. Usnesení RÚK č. 043/26R/2021 z 15.09.2021 B)1. Dotační program „Prevence
rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“ – rozdělení dotace
28. Usnesení RÚK č. 054/26R/2021 z 15.09.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících (Chomutovsko)“ formou otevřeného řízení v
nadlimitním režimu
29. Usnesení RÚK č. 055/26R/2021 z 15.09.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících (Mostecká pánev)“ formou otevřeného řízení v
nadlimitním režimu
30. Usnesení RÚK č. 056/26R/2021 z 15.09.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících (Kadaň - Žatec)“ formou otevřeného řízení v
nadlimitním režimu
31. Usnesení RÚK č. 061/26R/2021 z 15.09.2021 „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru
pro OSVČ“ – prominutí povinnosti vyplývající ze smlouvy
32. Usnesení RÚK č. 064/26R/2021 z 15.09.2021 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje
33. Usnesení RÚK č. 079/26R/2021 z 15.09.2021 C)2. Změna smlouvy č.
19/SML0685/PS/INV ze dne 19. 3. 2019 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Rekonstrukce silnice II/265 a II/266; část: Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký
Šenov“ TDS
34. Usnesení RÚK č. 085/26R/2021 z 15.09.2021 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého
kraje – 1. část – běžný úklid a 3. část – praní koberců a čištění čalouněného nábytku“
zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu.
35. Usnesení RÚK č. 008/27R/2021 z 29.09.2021 SPZ Triangle – prodej pozemků společnosti
METAL EXCHANGE s.r.o.
36. Usnesení RÚK č. 016/27R/2021 z 29.09.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – obec Janov – změna smluvního ujednání
37. Usnesení RÚK č. 017/27R/2021 z 29.09.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Klapý
38. Usnesení RÚK č. 025/27R/2021 z 29.09.2021 Zastoupení Ústeckého kraje v dozorčí radě
společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
39. Usnesení RÚK č. 034/27R/2021 z 29.09.2021 Podpora Sokolských žup – žádosti o
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neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje
40. Usnesení RÚK č. 040/27R/2021 z 29.09.2021 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
41. Usnesení RÚK č. 045/27R/2021 z 29.09.2021 Memorandum o spolupráci v rámci
projektu KAP ÚK
42. Usnesení RÚK č. 053/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
43. Usnesení RÚK č. 054/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
44. Usnesení RÚK č. 055/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
45. Usnesení RÚK č. 056/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
46. Usnesení RÚK č. 057/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
47. Usnesení RÚK č. 058/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
48. Usnesení RÚK č. 059/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
49. Usnesení RÚK č. 061/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
50. Usnesení RÚK č. 070/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
51. Usnesení RÚK č. 071/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
52. Usnesení RÚK č. 072/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
53. Usnesení RÚK č. 073/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
54. Usnesení RÚK č. 074/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
55. Usnesení RÚK č. 075/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
56. Usnesení RÚK č. 076/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
57. Usnesení RÚK č. 077/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
58. Usnesení RÚK č. 078/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
59. Usnesení RÚK č. 079/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
60. Usnesení RÚK č. 080/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
61. Usnesení RÚK č. 081/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
62. Usnesení RÚK č. 082/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
63. Usnesení RÚK č. 083/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
64. Usnesení RÚK č. 084/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
65. Usnesení RÚK č. 085/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
66. Usnesení RÚK č. 086/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
67. Usnesení RÚK č. 087/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
68. Usnesení RÚK č. 088/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
69. Usnesení RÚK č. 089/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
70. Usnesení RÚK č. 090/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
71. Usnesení RÚK č. 091/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
72. Usnesení RÚK č. 092/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
73. Usnesení RÚK č. 093/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
74. Usnesení RÚK č. 094/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
75. Usnesení RÚK č. 095/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
76. Usnesení RÚK č. 096/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
77. Usnesení RÚK č. 097/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
78. Usnesení RÚK č. 098/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
79. Usnesení RÚK č. 143/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
80. Usnesení RÚK č. 146/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
81. Usnesení RÚK č. 147/27R/2021 z 29.09.2021 Nakládání s majetkem
82. Usnesení RÚK č. 149/27R/2021 z 29.09.2021 Projednání investičních záměrů s výdaji
nad 5 mil. Kč - VII/2021
83. Usnesení RÚK č. 150/27R/2021 z 29.09.2021 C)1. Změna smlouvy č.
15/SML0869/INV/219.14/PD ze dne 29. 6. 2015 na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Cyklostezka Ohře – etapa 1, projektová příprava
84. Usnesení RÚK č. 151/27R/2021 z 29.09.2021 C)1. Změna smlouvy č.
20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
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názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“
85. Usnesení RÚK č. 152/27R/2021 z 29.09.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem 2788 –
rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení
86. Usnesení RÚK č. 154/27R/2021 z 29.09.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Střední škola lodní dopravy a technických řemesel,
Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu“ – II
formou zjednodušeného podlimitního řízení
87. Usnesení RÚK č. 155/27R/2021 z 29.09.2021 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v
Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání žadatelky Dana Štemberová
88. Usnesení RÚK č. 156/27R/2021 z 29.09.2021 C)1.,2. Program pro rozvoj eko-agro oblastí
v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – změna termínu realizace projektu
89. Usnesení RÚK č. 157/27R/2021 z 29.09.2021 Dotační program Podpora komunitního
života na venkově v roce 2021 - rozdělení dotací
90. Usnesení RÚK č. 004/28R/2021 z 13.10.2021 B)2.,3. Projednání dopisů adresovaných
Radě Ústeckého kraje
91. Usnesení RÚK č. 005/28R/2021 z 13.10.2021 B)1.,2. Projednání dopisů adresovaných
Radě Ústeckého kraje I
92. Usnesení RÚK č. 008/28R/2021 z 13.10.2021 D)1. Volba přísedících Krajského soudu v
Ústí nad Labem
93. Usnesení RÚK č. 010/28R/2021 z 13.10.2021 Činnost Inovačního centra Ústeckého kraje
94. Usnesení RÚK č. 012/28R/2021 z 13.10.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Veselé
95. Usnesení RÚK č. 013/28R/2021 z 13.10.2021 B)1. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje č. 56 – Malšovice, Borek
96. Usnesení RÚK č. 014/28R/2021 z 13.10.2021 B)1. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje č. 57 – Malšovice, Hliněná
97. Usnesení RÚK č. 017/28R/2021 z 13.10.2021 Dotační program „Podpora sociálních
služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – podstatná změna projektu
98. Usnesení RÚK č. 018/28R/2021 z 13.10.2021 D)2. Dotační program „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program“ – vyhodnocení
99. Usnesení RÚK č. 024/28R/2021 z 13.10.2021 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – revokace usnesení
100. Usnesení RÚK č. 029/28R/2021 z 13.10.2021 Krajská zdravotní, a.s. - aktuální
informace
101. Usnesení RÚK č. 031/28R/2021 z 13.10.2021 Strategie podpory zdraví a rozvoje
zdravotních služeb v Ústeckém kraji - prodloužení platnosti
102. Usnesení RÚK č. 033/28R/2021 z 13.10.2021 Výkon zřizovatelských funkcí
příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti zdravotnictví
103. Usnesení RÚK č. 036/28R/2021 z 13.10.2021 Změny zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje – oblast školství
104. Usnesení RÚK č. 044/28R/2021 z 13.10.2021 Dopravní obslužnost autobusová –
plánované změny v dopravě
105. Usnesení RÚK č. 045/28R/2021 z 13.10.2021 Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
na období 2022-2026
106. Usnesení RÚK č. 046/28R/2021 z 13.10.2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci k
zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při
vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi
Středočeským a Ústeckým krajem
107. Usnesení RÚK č. 051/28R/2021 z 13.10.2021 Mezinárodní spolupráce – European
Hydrogen Valleys
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108. Usnesení RÚK č. 052/28R/2021 z 13.10.2021 Fond pro spravedlivou transformaci –
aktuální informace
109. Usnesení RÚK č. 056/28R/2021 z 13.10.2021 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje
110. Usnesení RÚK č. 057/28R/2021 z 13.10.2021 Navýšení alokace v rámci dotačního
programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 2
111. Usnesení RÚK č. 059/28R/2021 z 13.10.2021 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č.
16/2021/ZÚK
112. Usnesení RÚK č. 065/28R/2021 z 13.10.2021 Nakládání s majetkem I
113. Usnesení RÚK č. 066/28R/2021 z 13.10.2021 Projednání investičního záměru s výdaji
nad 5 mil. Kč - VIII/2021
114. Usnesení RÚK č. 072/28R/2021 z 13.10.2021 Záměr odkupu akcií Regionální rozvojové
agentury Ústeckého kraje, a.s.
115. Usnesení RÚK č. 074/28R/2021 z 13.10.2021 Dotační program Obchůdek 2021+
116. Usnesení RÚK č. 075/28R/2021 z 13.10.2021 Vyhodnocení zadávacího řízení
centralizovaného zadávání dodávek elektrické energie a zemního plynu pro Ústecký kraj, jím
zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních
Čech, veřejná výzkumná instituce, a Krajskou zdravotní a.s. pro období od 1. 1. 2022 do 31.
12. 2023 zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění.
117. Usnesení RÚK č. 076/28R/2021 z 13.10.2021 Personální záležitosti Krajského úřadu
Ústeckého kraje
B) schvaluje
změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení RÚK č. 073/24R/2021 z 18.08.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní muzeum Louny – úprava budovy Poděbradova
č.p.599, Louny“ formou zjednodušeného podlimitního řízení na 31.12.2021
2. Usnesení RÚK č. 080/26R/2021 z 15.09.2021 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie, Kadaň, p.o. – oprava fasády (Komenského 562)“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení na 30.11.2021
Usnesení č. 005/31R/2021
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
přítomnost Martina Píchy z Petičního výboru proti odvolání Ing. Oldřicha Malého na schůzi
Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 006/31R/2021
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.- Výpis z OR neeviduje skupinu
Bohemia Energy- Neexistující Statutární orgán ??? č.j. KUUK/148485/2021 a odpověď na
tuto žádost č.j. KUUK/150557/2021, spisová značka KUUK/148485/2021
6

2. Žádost Města Mostu na sanaci propadu tržeb ve veřejné hromadné dopravě č.j.
KUUK/156253/2021
3. Petice proti odvolání Ing. Oldřicha Malého z funkce ředitele organizace Domovy sociálních
služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a
§ 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním č.j. KUUK/155797/2021
4. Žádost o přehodnocení rozhodnutí týkající se odvolání Ing. Oldřicha Malého z funkce
ředitele organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace č.j.
KUUK/159443/2021
B) ukládá
1. JUDr. Marku Hrabáčovi, členu Rady Ústeckého kraje, řešit problematiku ohledně Žádosti
Města Mostu na sanaci propadu tržeb ve veřejné hromadné dopravě č.j. KUUK/156253/2021a
připravit návrh odpovědi.
Termín: 31. 12. 2021
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, vyřídit Petici proti
odvolání Ing. Oldřicha Malého z funkce ředitele organizace Domovy sociálních služeb Háj a
Nová Ves, příspěvková organizace dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a § 1 zákona č.
85/1990 Sb., o právu petičním č.j. KUUK/155797/2021, s tím, že Rada Ústeckého kraje
nevyhovuje požadavkům petičního výboru.
Termín: 26. 11. 2021
3. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, připravit návrh odpovědi na Žádost o
přehodnocení rozhodnutí týkající se odvolání Ing. Oldřicha Malého z funkce ředitele
organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, č.j.
KUUK/159443/2021.
Termín: 26. 11. 2021
Usnesení č. 007/31R/2021
3.4 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje I
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Dopis - Možnost projevení zájmu o pořadatelství Her Olympiády dětí a mládeže pro ročníky
2024 a 2025 č.j. KUUK/155677/2021, KUUK/156292/2021
B) ukládá
Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, řešit problematiku ohledně dopisu Možnost projevení zájmu o pořadatelství Her Olympiády dětí a mládeže pro ročníky 2024 a
2025 č.j. KUUK/155677/2021, KUUK/156292/2021 a na příští schůzi Rady Ústeckého kraje
předložit informaci.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 008/31R/2021
4.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Pořízení datového
obsahu DTM Ústeckého kraje“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Pořízení
datového obsahu DTM Ústeckého kraje“ podle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 134/2016
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Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v
otevřeném řízení v nadlimitním režimu (dále jen „zadávací řízení“).
2. o způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle následujících kritérií
hodnocení, obsahující také podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:
Dílčí kritérium č. 1 – Celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky (bez
DPH) – váha 70 %
Pro hodnocení Celkové nabídkové ceny veřejné zakázky (bez DPH) se rozumí cena za
realizaci veřejné zakázky.
U dílčího hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné
zakázky (bez DPH)“ bude nejlépe vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez
DPH, která získá 100 bodů.
Dílčí kritérium č. 2 – Kvalifikace a zkušenost osob realizačního týmu – váha 30 %
Předmětem hodnocení bude počet účastí členů realizačního týmu na realizaci projektů na
požadované pozici nad počet projektů požadovaný v technické kvalifikaci, tedy doložení
zkušeností. Parametry hodnocených zkušeností osob realizačního týmu jsou uvedeny v
kvalifikačních kritériích. Hodnoceny budou pozice „Vedoucí projektového týmu“, „Kontrolor
dat hlavní geodet“ s tím, že zadavatel v technické kvalifikaci požaduje minimálně 2
zkušenosti s realizací projektu na dané pozici. Každá další zkušenost každého člena týmu dle
podmínek uvedených v technické kvalifikaci bude hodnocena 5 body, přičemž maximální
počet hodnocených realizací nad rámec minimálního rozsahu jsou 2 zkušenosti pro každého
jednotlivého člena realizačního týmu.
Nejlépe v tomto dílčím kritériu bude hodnocena nabídka, která dosáhne v součtu za všechny
výše vyjmenované pozice nejvyššího počtu bodů.
V případě, že dojde ke shodě ve výši celkového počtu bodů, bude o pořadí účastníků na 1. - 2.
místě rozhodovat vyšší počet bodů v dílčím kritériu č. „1“. Pokud u dílčího kritéria č. „1“
dojde ke shodě ve výši počtu bodů, bude o pořadí účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat vyšší
počet bodů v dílčím kritériu č. „2“.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
dle ustanovení § 77 odst. 2 a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu
oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dokladem
prokazujícím oprávnění k podnikání je zejména výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), v rozsahu odpovídajícímu
předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel předloží doklad o oprávnění k podnikání pro
předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností.
dle ustanovení § 77 odst. 2 zákona c) prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu,
že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje. Dodavatel jako doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, předloží: pravomocné Úřední oprávnění
pro ověřování výsledků zeměměřičských činností udělené dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o
zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve
znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
200/1994 Sb.
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technická kvalifikace
dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznam významných služeb (zakázek) za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení s
uvedením ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele.
Zadavatel prodloužil sledovanou lhůtu, ve které dodavatel poskytl významné služby, na 5 let,
za účelem zajištění širší hospodářské soutěže.
Dodavatel splní shora uvedené, pokud v seznamu významných služeb (zakázek) uvede, že v
posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení poskytl:
A. minimálně 1 zakázku, jejíž realizovaný finanční objem je minimálně 10 mil. Kč bez DPH,
a kde předmětem byl sběr a zpracování geodetických dat pro digitální technickou mapu, nebo
jiný druh díla obdobného charakteru (např. geodetická část dokumentace skutečného
provedení stavby, inženýrské geodesie, zaměřování inženýrských sítí, zaměřování
komunikací, zaměřování účelové mapy povrchové situace), včetně jejich ověření držitelem
osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13
odst. 1 písm. c) zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
(ÚOZI).
Poznámka: Dodavatelé jsou oprávnění tento požadavek prokázat více zakázkami v součtu
minimálně 10 mil. Kč bez DPH. V případě, že dodavatel bude prokazovat splnění více
zakázkami, musí každá taková zakázka být v minimálním finančním objemu 1 mil. Kč bez
DPH.
B. minimálně 1 zakázku, jejímž předmětem či součástí bylo zpracování leteckého měřického
snímkování vysokého rozlišení (nominální rozlišení 10 cm a menší), včetně jeho
vyhodnocení, o velikosti zpracovávaného území minimálně 500 ha.
C. minimálně 1 zakázka, jejímž předmětem či součástí bylo hromadné pořizování
prostorových dat metodou stereoskopického vyhodnocení snímků v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším) v rozsahu zpracovávaného území minimálně 300 ha.
D. minimálně 1 zakázka, jejímž předmětem či součástí bylo hromadné pořizování
prostorových dat metodou mobilního mapování – mapování v měřítku 1:500 (nebo
podrobnějším) v rozsahu zpracovávaného území minimálně 300 km.
Dodavatel tuto část technické kvalifikace prokáže předložením seznamu významných služeb
(zakázek). Seznam bude podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat.
Doporučený vzor seznamu pro uvedení významných služeb (zakázek) je přílohou č. 5
zadávací dokumentace.
V případě, že v rámci jedné a téže významné služby byly vykonávány činnosti dle více výše
uvedených bodů A, B, C a D (případně jen některých z nich), je dodavatel oprávněn takovou
službu předložit k prokázání kvalifikace dle příslušných bodů, pokud splňuje minimální
požadavky zde uvedené.
E. minimálně 1 zakázka, jejíž realizovaný finanční objem je minimálně 500.000 Kč bez DPH
a kde předmětem bylo pořízení a zpracování geodetických dat technické infrastruktury
metodou vyhledávání podzemních prvků pomocí detektoru nebo vyšetřování průběhů sítí
pomocí povrchových znaků inženýrských sítí a jejich geodetického zaměření včetně jejich
ověření držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v
rozsahu dle § 13 odst. 1 c) zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem zeměměřickým a
katastrálním (ÚOZI).
Poznámka: Dodavatelé jsou oprávnění tento požadavek prokázat více zakázkami v součtu
minimálně 500.000 Kč bez DPH.
F. minimálně 1 zakázka, jejíž realizovaný finanční objem je minimálně 500.000 Kč bez DPH
a kde předmětem byl sběr a zpracování geodetických dat pro digitální technickou mapu, nebo
jiný druh díla obdobného charakteru (např. geodetická část dokumentace skutečného
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provedení stavby, inženýrské geodesie, účelové mapy povrchové situace), včetně jejich
ověření držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v
rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem zeměměřickým a
katastrálním (ÚOZI).
Poznámka: Dodavatelé jsou oprávnění tento požadavek prokázat více zakázkami v součtu
minimálně 500.000 Kč bez DPH.
Poznámka: Lhůta nejdéle za posledních 5 let je splněna, pokud byla realizovaná služba, která
je předmětem referenční služby a je uvedená v příslušném seznamu, v průběhu této doby
dokončena a předána objednateli, případně je dokončena a předána její určitá část, která
splňuje minimální požadavky zadavatele (např. v případě neukončených rámcových smluv,
jejichž předmět spočívá v postupné realizaci dílčích či opakovaných plnění, a kdy rozsah
těchto již dokončených a předaných plnění společně dosahuje minimální úrovně pro
prokázání kvalifikace).
Prokazuje-li dodavatel technickou kvalifikaci některou z významných zakázek zakázkou,
kterou provedl společně s jinými dodavateli (v rámci sdružení či jiné společné formy
dodavatelů), pak taková zakázka bude zadavatelem posuzována pouze v rozsahu podílu,
kterým se dodavatel na plnění významné zakázky podílel.
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení
doložením jmenného seznamu odborníků podílejících se na plnění veřejné zakázky bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího řízení nebo osoby v jiném vztahu k
účastníkovi zadávacího řízení a doložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
účastníka nebo vedoucích zaměstnanců účastníka nebo osob v obdobném postavení a osob
odpovědných za poskytování příslušných služeb, a to ve členění:
. jméno a příjmení,
. jméno role a podrobný popis funkce a činností na plnění VZ,
. údaj o zaměstnavateli, popř. IČO,
. reference na projekty relevantní k plnění této VZ včetně rolí a doby působení na
referenčních projektech,
. přehled další profesní praxe vztahující se k předmětu plnění VZ,
. přehled získaného vzdělání (včetně odborného), osvědčení a certifikací (jsou-li vyžadovány).
Přílohou životopisu pak budou příslušná osvědčení a certifikace (jsou-li vyžadovány).
Role mohou být navzájem mezi sebou kumulované v jedné osobě, jedna osoba může zastávat
maximálně dvě role. Každá osoba, která plní na projektu některou z výše uvedených rolí,
musí splňovat všechny požadavky na danou roli.
Všechny požadované certifikace musí být platné k datu podání nabídky a účastník zadávacího
řízení se zavazuje je udržovat po celou dobu trvání veřejné zakázky. Účastník zadávacího
řízení deklaruje, že osoby, jejichž odbornou kvalifikací bylo prokázáno v nabídce účastníka
na plnění veřejné zakázky splnění kvalifikačních předpokladů, budou skutečně zapojeny v
dostatečném rozsahu dle povahy aktuálně poskytovaného plnění v uvedených rolích do plnění
předmětu smlouvy a v případě jeho ukončení činnosti v projektu bude nahrazen osobou, která
splňuje požadavky dle nahrazované role.
Seznam rolí a minimálních požadavků:
Vedoucí projektového týmu (1 osoba)
. vysokoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností
. minimálně 5 let praxe v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti
. znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní
komunikace
. znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti
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digitálních technických map
. osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem zeměměřičským a
katastrálním
. zkušenosti s účastí na pozici vedoucího minimálně u 2 referenčních zakázek v oblasti DTM
nebo pořizování prostorových, geografických dat či obdobného plnění, na kterých se podílel v
posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení, kdy minimální finanční objem 1
zakázky činí 500 000 Kč bez DPH.
. Zadavatel stanovuje v souladu s § 105 odst. 2 zákona, že činnosti, které jsou zadávacími
podmínkami a předmětem zakázky svěřeny k výkonu osobě Vedoucího projektového týmu,
budou plněny přímo vybraným dodavatelem.
Kontrolor dat „hlavní geodet“ (1 osoba)
. vysokoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností
. minimálně 5 let praxe při realizaci projektů v oblasti zeměměřických činností
. minimálně 5 let praxe v oblasti DTM nebo pořizování prostorových dat
. osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem zeměměřickým a
katastrálním
. znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní
komunikace
. znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti
digitálních technických map
. zkušenost s účastí na pozici kontrolora dat nebo hlavního geodeta minimálně u 2
referenčních zakázkách v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti,
kontrolní či dozorové činnosti, na kterých se podílel v posledních 5ti letech před zahájením
zadávacího řízení, kdy minimální finanční objem 1 zakázky činí 200 000 Kč bez DPH.
Kontrolor dat (1 osoba)
. minimálně středoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností nebo v příbuzném oboru
(geoinformatika, geomatika, kartografie) nebo praxe v oblasti zeměměřických činností nebo
pořizování geografických dat minimálně 5 let
. minimálně 2 roky praxe s realizací projektů v oblasti DTM nebo v oblasti pořizování
prostorových dat
. znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní
komunikace.
. znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti
digitálních technických map
. zkušenosti s účastí na pozici editora nebo geodeta nebo konzultanta minimálně u 1
referenční zakázky v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti,
kontrolní či dozorové činnosti, na kterých se podílel v posledních 5ti letech před zahájením
zadávacího řízení.
Specialista na konverze a převody digitálních prostorových dat (1 osoba)
. vysokoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností nebo příbuzném oboru (Geomatika
nebo Geoinformatika)
. minimálně 5 let praxe v oblasti DTM nebo pořizování dat o technické infrastruktuře
. znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní
komunikace
. znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti
digitálních technických map
. zkušenosti s účastí na pozici člena realizačního projektového týmu minimálně u 2
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referenčních zakázek, jejichž předmětem bylo přebírání, zpracování a konsolidace dat
technické infrastruktury pro digitální technické mapy nebo obdobné informační systémy
spravující prostorová data o technické infrastruktuře.
Datový analytik – metodik (1 osoba)
. minimálně středoškolské vzdělání v oboru zeměměřických činností nebo v příbuzném oboru
(geoinformatika, geomatika, kartografie) nebo praxe v oblasti zeměměřických činností nebo
pořizování geografických dat minimálně 5 let
. minimálně 2 roky praxe s realizací projektů v oblasti zeměměřických činností nebo
pořizování geografických dat
. minimálně 2 roky praxe v oblasti DTM nebo v oblasti pořizování prostorových dat
. znalost českého nebo slovenského jazyka na úrovni bezproblémové každodenní pracovní
komunikace.
. znalost aktuální legislativní úpravy a relevantních metodických materiálů v oblasti
digitálních technických map
. zkušenosti s účastí na pozici editora nebo geodeta nebo konzultanta minimálně u 1
referenční zakázky v oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřické činnosti,
kontrolní či dozorové činnosti, na kterých se podílel v posledních 5ti letech před zahájením
zadávacího řízení.
Člen realizačního projektového týmu (minimálně 10 osob)
. minimálně středoškolské vzdělání
. minimálně dva členové týmu (specialisté) musí mít nejméně dvouletou praxi s projekty v
oblasti zpracování geografických dat nebo zeměměřických činností a každý z nich předloží
minimálně jeden referenční projekt v dané oblasti, na kterém se podílel
. alespoň jeden člen týmu disponuje praxí v délce alespoň 5 let s realizací projektů v oblasti
zpracování zeměměřických dat metodami letecké fotogrammetrie nebo mobilního mapování
. alespoň jeden člen týmu disponuje oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických
činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním
. minimálně čtyři operátoři stereoskopického vyhodnocování snímků s praxí alespoň 2 roky v
činnosti stereoskopické vyhodnocování snímků na projektech charakteru digitálních
technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo podrobnějším)
. minimálně dva operátoři vyhodnocování dat mobilního mapování s praxí alespoň 2 roky v
činnosti vyhodnocování dat mobilního mapování na projektech charakteru digitálních
technických map, tj. tvorby prostorových dat v měřítku 1:500 (nebo podrobnějším)
– dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. j) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít
dodavatel k dispozici pro plnění předmětu této veřejné zakázky. Dodavatel přehled doloží
formou čestného prohlášení včetně uvedení konkrétních názvů výrobků, jejich produktového
označení a sériových čísel. Minimální počet jednotlivých nástrojů, pomůcek a zařízení:
o 4 ks GNSS přijímačů min. dvoufrekvenční s navazujícím softwarem, které umožní připojení
do systému CZEPOS či obdobného systému
. 4 ks totálních stanic pro klasické geodetické měření
. 1 ks kompletní systém pro letecké měřické snímkování, kde systém je tvořen
. letadlem s úpravou pro letecké měřické snímkování (LMS)
. měřickou kamerou pro zhotovení LMS
. gyrostabilizací
. systémem pro řízení letu a přímé georeferencování snímků
. 1 ks kompletního systému pro mobilní mapování, kde systém je tvořen
. automobilem s úpravou a mapovacím či snímacím zařízením pro mobilní mapování včetně
navigační technologie (GNSS, IMU a odometr)
. SW vybavení pro AAT (tj. aerotriangulace) včetně tomu odpovídající AAT
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. Minimálně 4 stanice (PC včetně SW) pro stereoskopické vyhodnocení snímků
. Minimálně 2 stanice (PC včetně SW) pro vyhodnocování dat mobilního mapování
. 1 ks detektoru pro trasování technické infrastruktury (kabelů) pod napětím
. 1 ks detektoru pro trasování ostatní technické infrastruktury
Veškeré používané nástroje a pomůcky, provozní nebo technická zařízení musí zajistit
pořizování dat v souladu s Technickou specifikací, která je přílohou č. 2 zadávací
dokumentace, tj. naplňovat zejména parametry dané platnou legislativou a relevantními
metodikami v oblasti digitálních technických map.
Dodavatel splnění prokáže čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou za
dodavatele jednat a podepisovat.
Vybraný dodavatel v souladu s § 104 zákona předloží před podpisem smlouvy doklady o
vlastnictví, nebo o smluvním zajištění užívání (např. Výpis z majetkové evidence dodavatele
nebo příslušná smluvní dokumentace) ke kompletnímu systému pro letecké měřické
snímkování a ke kompletnímu systému pro mobilní mapování. Z předložených dokumentů
musí nepochybně vyplynout, že dodavatel je vlastníkem nebo má smluvně zajištěno užívání
strojů, přístrojů, zařízení o požadovaném počtu, typologii a parametrech s možností využití
pro plnění předmětu veřejné zakázky.
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění všech podmínek
prokázání kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení nebo předložením
jednotného evropského osvědčení.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může dodavatel předložit v nabídce příslušné doklady k
prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci
předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti
podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění profesní způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele na
prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Prokazování kvalifikace certifikátem:
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, nahrazuje
tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Prokazování prostřednictvím jiných osob, společné prokazování kvalifikace:
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti
dodavatelů bude postupováno dle § 82 a 83 zákona.
Účastníci zadávacího řízení, kteří neprokáží kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou být
ze zadávacího řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace postupovat dle
zákona, včetně možnosti objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a posouzení
nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s § 39 odst. 4 zákona
5. o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona;
6. o pověření komise pro otevírání nabídek posouzením předložených jistot dle § 41 zákona a
vyřazením nabídky, která podmínky na předložení jistoty nesplní
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7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 4.000.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: číslo zakázky přidělené Věstníkem veřejných zakázek
(posledních 6 čísel), specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla připsána na účet
zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, písemné
prohlášení pojistitele nebo originál záruční listiny ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
zákona.
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 12. 2021
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, ve spolupráci s
odborem INV, oddělením veřejných zakázek, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu,
předložit Radě Ústeckého kraje výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání
této veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější.
Termín: 31. 5. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Bc. Jana Jelínka, vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí, jako gestora, a
pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné
zakázky coby osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v zadávacím řízení elektronické
úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku
veřejných zakázek.
F) souhlasí
s tím, že pokud bude zadávací dokumentace připomínkována kontrolním orgánem
(poskytovatelem dotace) a tyto připomínky nebudou podstatného rázu, budou tyto do
zadávací dokumentace zapracovány bez dalšího schválení Radou ÚK.
Usnesení č. 009/31R/2021
4.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Informační
systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)DTM Ústeckého kraje“ formou
otevřeného řízení v nadlimitním režimu
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Informační
systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)“ podle ustanovení § 3 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) v otevřeném řízení v nadlimitním režimu (dále jen „zadávací řízení“).
2. o způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle následujících kritérií
hodnocení, obsahující také podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:
Dílčí kritérium č. 1 – Celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky (bez
DPH) – váha 60 %
Dílčí kritérium č. 2 – Modelové příklady – váha 30 %
Dílčí kritérium č. 3 – Kvalifikace a zkušenost osob realizačního týmu – váha 10 %
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
- základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
- profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
- technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu min. 3 významných dodávek nebo služeb poskytnutých za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení v oblasti informačních systémů pro správu prostorových dat
velkého měřítka, s uvedením ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele,
přičemž minimální hodnota každé v seznamu uvedené dodávce nebo službě musí činit 5 mil.
Kč bez DPH (a to pouze za období 5 let před zahájením zadávacího řízení).
- minimálně jedna referenční dodávka nebo služba se musí týkat informačního systému s
minimálně 50 uživateli.
- minimálně jedna referenční dodávka nebo služba se musí týkat informačního systému
Digitální technické mapy, kde probíhal vývoj, integrace, akceptační testy, implementace,
instalace (bez dodávky dat), školení, zpracování dokumentace, provozní podpora a kde jsou
spravována a udržována geodetická data ověřená ÚOZI úrovně c) podle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona 200/1994 Sb.,
- minimálně jedna referenční dodávka nebo služba se musí týkat informačního systému
Digitální technické mapy, kde byly prováděny kontroly, zavádění, správa, údržba a
aktualizace geodetických dat ověřených ÚOZI úrovně c) podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
200/1994 Sb.
Pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže zadavatel, analogicky s § 79 odst. 2 písm.
b) zákona, stanovil rozhodné období realizace dodávek nebo služeb za posledních 5 let před
zahájením zadávacího řízení. Možný vzor seznamu je přílohou č. 7 zadávací dokumentace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení
doložením jmenného seznamu odborníků podílejících se na plnění veřejné zakázky bez
ohledu na to, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího řízení nebo osoby v jiném vztahu k
účastníkovi zadávacího řízení, a doložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci
účastníka nebo vedoucích zaměstnanců účastníka nebo osob v obdobném postavení a osob
odpovědných za poskytování příslušných služeb, a to ve členění:
- jméno role,
- identifikace člena týmu (jméno a příjmení, telefon, email),
- podrobný popis funkce a činností na plnění VZ v rámci role,
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- údaj o zaměstnavateli, popř. IČO,
- vztah k dodavateli podávajícímu nabídku,
- přehled získaného vzdělání (včetně odborného), osvědčení a certifikací (jsou-li
vyžadovány),
- reference na projekty relevantní k plnění této VZ včetně rolí a doby působení na
referenčních projektech,
- přehled další profesní praxe vztahující se k předmětu plnění VZ.
Přílohou osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci pak budou příslušná osvědčení a
certifikace (jsou-li vyžadovány).
Role mohou být navzájem mezi sebou kumulované v jedné osobě, jedna osoba může zastávat
maximálně dvě role, a to kromě pozic „Projektový manažer“, „Hlavní architekt“, „Specialista
prostorových databází“ a „Specialista GIS“. Každá osoba, která plní na projektu některou z
níže uvedených rolí, musí splňovat všechny požadavky na danou roli.
Všechny požadované certifikace musí být platné k datu podání nabídky a účastník zadávacího
řízení se zavazuje je udržovat po celou dobu trvání veřejné zakázky. Účastník zadávacího
řízení deklaruje, že osoby, jejichž odbornou kvalifikací bylo prokázáno v nabídce účastníka
na plnění veřejné zakázky splnění kvalifikačních předpokladů, budou skutečně zapojeny v
dostatečném rozsahu dle povahy aktuálně poskytovaného plnění v uvedených rolích do plnění
předmětu smlouvy a v případě jeho ukončení činnosti v projektu bude nahrazen osobou, která
splňuje požadavky dle nahrazované role.
Zadavatel požaduje, aby obsazení pozic „Projektový manažer“, „Hlavní architekt“, „Architekt
GIS“, „Specialista prostorových databází“ a „Specialista GIS“, bylo zajištěno a plněno s
ohledem na svoji stěžejnost pro řádné plnění VZ přímo účastníkem zadávacího řízení. Tato
část kvalifikace tak nemůže být prokázána prostřednictvím poddodavatele.
Seznam rolí a minimálních požadavků:
Projektový manažer (minimálně 1 osoba)
- vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru majícím vztah k požadované roli v týmu,
- je držitelem některé z následujících certifikací PRINCE2, IPMA, PMI nebo obdobné
(doložit kopií oprávnění),
- praxe na pozici projektového manažera minimálně 5 let,
- účast na realizaci minimálně 2 projektů na pozici projektového manažera informačních
systémů pro správu prostorových dat velkého měřítka (koordinace projektového týmu o min.
velikosti 10 osob a s rozpočtem projektu minimálně 5 mil. Kč bez DPH).
Hlavní architekt (minimálně 1 osoba)
- vysokoškolské vzdělání v oboru Informatika, Geomatika, Geoinformatika nebo příbuzném,
- praxe v roli architekta IS minimálně 5 let,
- účast na realizaci minimálně 2 projektů v oblasti informačních systémů pro správu
prostorových dat velkého měřítka realizovaných na principech SOA na pozici hlavní architekt
s rozpočtem každého projektu minimálně 5 mil. Kč bez DPH.
Hlavní analytik informačních systémů (minimálně 1 osoba)
- praxe v roli analytika IS, kde byla prováděna analýza za pomocí jazyka UML 2.0 a
probíhala integrace na jiné IS, minimálně 5 let,
- zkušenost s vedením týmu analytiků minimálně 2 rozsáhlých IS s rozpočtem projektu
minimálně 5 mil. Kč bez DPH,
- zkušenost s návrhy akceptačních testů.
Specialista na bezpečnosti IT (minimálně 1 osoba)
- praxe na pozici specialisty na bezpečnost IT minimálně 5 let,
- zkušenosti s návrhem opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti,
- zkušenost s tvorbou plánů obnovy informačního systému v případě havárie.
Architekt GIS (minimálně 1 osoba)
- vysokoškolské vzdělání v oboru Informatika, Geomatika, Geoinformatika nebo příbuzném
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- praxe v roli analytika GIS minimálně 5 let,
- účast na realizaci minimálně 2 projektů na pozici architekta GIS v oblasti informačních
systémů digitálních technických map obsahujících nástroje pro aktualizaci datového skladu z
geodetických podkladů ověřených ÚOZI úrovně c) podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
200/1994 Sb., s rozpočtem každého projektu minimálně 5 mil. Kč bez DPH.
Specialista prostorových databází (minimálně 1 osoba)
- vysokoškolské vzdělání v oboru Informatika, Geomatika, Geoinformatika nebo příbuzném
- praxe v roli specialisty prostorových databází minimálně 5 let,
- účast na realizaci minimálně 2 projektů digitálních technických map, ve kterých byla
prováděna administrace rozsáhlých prostorových databází a s rozpočtem projektu minimálně
5 mil. Kč bez DPH.
Specialista na procesy pořizování a správy geodetických dat (minimálně 1 osoba)
- vysokoškolské vzdělání v oboru Zeměměřictví, Geomatika, Geoinformatika nebo
příbuzném,
- praxe v oboru pořizování a správy geodetických dat minimálně 5 let,
- účast na realizaci minimálně 2 projektů v oblasti pořizování nebo správy dat digitálních
technických map s rozpočtem projektu minimálně 5 mil. Kč bez DPH,
- je držitelem osvědčení o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v
rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů související s jeho zavedením, vydaného Českým úřadem zeměměřickým a
katastrálním (doložit kopií oprávnění).
Specialista GIS (minimálně 1 osoba)
- vysokoškolské vzdělání v oboru Geomatika, Geoinformatika nebo příbuzném,
- praxe v roli specialista GIS v oblasti provozováním webových mapových serverů a
webových mapových služeb minimálně 5 let,
- účast na realizací minimálně 2 projektů GIS s rozpočtem projektu minimálně 5 mil. Kč bez
DPH.
Databázový administrátor (minimálně 1 osoba)
- praxe s administrací RDBMS minimálně 5 let,
- účast na realizací minimálně 2 projektů spojených s administrací databází s minimálně 50
pracujícími uživateli,
- profesní certifikace pro použitý databázový systém,
- pokud pro použitý databázový systém neexistuje profesní certifikace, lze ji nahradit
minimálně dvouletou praxí s administrací IT systému, který jako databázi využívá výhradně
uvedený databázový systém, a to v roli hlavního databázového administrátora.
Vývojoví pracovníci (minimálně 2 osoby):
- praxe s vývojem IS využívajících relační databáze a znalost SQL jazyka,
- praxe v pozici vývojáře minimálně 5 let.
Vývojoví pracovníci GIS (minimálně 2 osoby):
- praxe v pozici vývojáře GIS, který obsahoval rozsáhlé prostorové databáze, minimálně 5 let,
- účast na realizací vývoje minimálně 2 projektů GIS, které obsahovaly rozsáhlé prostorové
databáze a současně nástroje pro výdej a příjem prostorových dat ve formátu postaveném na
XML.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení nabídek,
přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona;
5. o pověření komise pro posouzení podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek,
přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a o pověření komise
pro posouzení kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 122 odst. 3
zákona;
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6. o pověření komise pro otevírání nabídek posouzením předložených jistot dle § 41 zákona a
vyřazením nabídky, která podmínky na předložení jistoty nesplní
7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 2.400.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
B) jmenuje
členy a náhradníky komisí dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 12. 2021
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, ve spolupráci s
odborem INV, oddělením veřejných zakázek, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu,
předložit Radě Ústeckého kraje výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání
této veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější.
Termín: 30. 4. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Bc. Jana Jelínka, vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí, jako gestora, a
pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné
zakázky coby osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v zadávacím řízení elektronické
úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku
veřejných zakázek.
F) souhlasí
s tím, že pokud bude zadávací dokumentace připomínkována kontrolním orgánem
(poskytovatelem dotace) a tyto připomínky nebudou podstatného rázu, budou tyto do
zadávací dokumentace zapracovány bez dalšího schválení Radou ÚK.
Usnesení č. 010/31R/2021
4.3 Návrh odměn pro členy komisí Rady Ústeckého kraje a členy výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí odměn členům
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výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje a komisí Rady Ústeckého
kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
B) ukládá
hejtmanovi Ing. Janu Schillerovi, předložit návrh dle bodu A/ tohoto usnesení do jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 011/31R/2021
4.4 Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 21/SML1107/SOPD/KH –
změna závazného ukazatele
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
21/SML1107/SOPD/KH se společností Památník Terezín dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Usnesení č. 012/31R/2021
5.1 Ukončení Smlouvy o vydávání Věstníku Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o zřízení elektronické Sbírky právních předpisů územních
samosprávných celků a některých správních úřadů s účinností od 1. 1. 2022 dle důvodové
zprávy předloženého materiálu.
B) rozhoduje
o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o zabezpečení vydávání Věstníku Ústeckého kraje v
tiskové podobě a způsobem umožňujícím dálkový přístup uzavřené dne 14. 2. 2002 se
společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00
Praha 3, IČO 63077639 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 013/31R/2021
6.1 SPZ Triangle – personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších
předpisů a v souladu s ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů,
po vyhodnocení 2. pololetí 2021 odměnu Bc. Jaroslavu Krchovi, řediteli SPZ Triangle,
příspěvková
organizace, ve výši uvedené v příloze předloženého materiálu.
B) ukládá
Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, zástupce ředitele KÚÚK a vedoucí odboru kancelář
ředitele, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Termín: 8.12.2021
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Usnesení č. 014/31R/2021
7.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Velemín - Bílý
Újezd, vrtaná studna, úprava vody a napojení na vodohospodářskou infrastrukturu“
oznamovatele Obec Velemín
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Velemín - Bílý Újezd, vrtaná studna, úprava vody a
napojení na vodohospodářskou infrastrukturu“ oznamovatele Obec Velemín takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 015/31R/2021
7.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Rozšíření
odpočívky D8 Siřejovice vlevo“ oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Rozšíření odpočívky D8 Siřejovice vlevo“
oznamovatele Ředitelství silnic a dálnic ČR, takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 016/31R/2021
7.3 Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území
Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit a vyhlásit Program pro rozvoj
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na období let
2022 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1 náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí:
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 13. 12. 2021
2. zajistit zveřejnění Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
na území Ústeckého kraje na
období let 2022 až 2025 dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2022
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Usnesení č. 017/31R/2021
7.4 Schválení Krajské koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v
Ústeckém kraji
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
1. schválit dokument „Krajská koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v
Ústeckém kraji na období 2022 – 2030“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1 náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí:
1. předložit návrh dle bodů A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 13. 12. 2021
2. zveřejnit dokument „Krajská koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v
Ústeckém kraji na období 2022 – 2030“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu na webových
stránkách Ústeckého kraje;
Termín: 31. 1. 2022
3. zajistit realizaci opatření definovaných v „Krajská koncepce environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji na období 2022 – 2030“ dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu.
Termín: průběžně
Usnesení č. 018/31R/2021
7.5 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Libotenice – změna
smluvního ujednání
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1) vzít na vědomí informaci o žádosti obce Libotenice o prodloužení termínu ukončení
projektu „Pořízení sběrových nádob na tříděný odpad v obci Libotenice“ dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
2) rozhodnout o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace č. 20/SML5752/03/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Libotenice, č. p. 37, 412 01
Libotenice, IČ 00263940, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 13. 12. 2021
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2. sdělit obci Libotenice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu
A) tohoto usnesení,
Termín: 31. 1. 2022
3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 1. 2022
Usnesení č. 019/31R/2021
7.6 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
1. vzít na vědomí informaci o žádosti obce Hřivice o změnu termínu ukončení realizace
projektu dle předloženého materiálu;
2. rozhodnout v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o
uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ,
uzavřené s obcí Hřivice, IČ: 00264971, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí:
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 13. 12. 2021
2. sdělit obci Hřivice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 31. 1. 2022
3. v návaznosti na bod A) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 1. 2022
Usnesení č. 020/31R/2021
8.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, formou
věcného daru od:
- FLEX SMILE s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 06680941, v
celkové hodnotě 5 700,- Kč – 20 balíků plen TENA pants (285,- Kč/1 balík) pro uživatele
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2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace, formou věcného daru od:
- ROSA IMPORT s.r.o., Jaselská 348/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 26141965 –
dekorační předměty pro potřeby sociální terapie a materiály pro aktivizační činnost uživatelů
v celkové hodnotě 200 000,- Kč
3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,
formou finančního daru od:
- Marhopharm s.r.o., Vratislavova 33/2, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČO: 01966430, ve výši 10
000,- Kč na kulturní a společenské akce uživatelů Domova důchodců Libochovice, který je
součástí příspěvkové organizace
4. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace,
formou finančního daru od:
- KMP Bürotechnik, s.r.o., 384 81 Čkyně 297, IČO: 48200921, ve výši 16 502,- Kč na
zajištění volnočasových aktivit a nákup pomůcek pro aktivizační činnosti uživatelů
Usnesení č. 021/31R/2021
8.2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v
sociální oblasti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č. j. 247/2008, ze dne 3. 9. 2008, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem – centrum, PSČ 400 01
IČO: 75149541
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 13. 12. 2021
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Usnesení č. 022/31R/2021
8.3 Návrh na proúčtování nevymahatelných pohledávek do nákladů organizace –
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s návrhem na proúčtování nevymahatelné pohledávky do nákladů
organizace příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., IČO:
46789910, v celkové výši 125 380,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s návrhem na proúčtování nevymahatelné pohledávky do nákladů
organizace příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., IČO:
46789910, v celkové výši 151 071,- Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s návrhem na proúčtování nevymahatelné pohledávky do nákladů
organizace příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., IČO:
46789910, v celkové výši 173 350,- Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
B) ukládá
statutárnímu orgánu příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o,
dle částí A) bod 1 - 3 tohoto usnesení zajistit veškeré kroky související s proúčtováním
nevymahatelných pohledávek uvedených v příloze č. 1 - 3 předloženého materiálu do nákladů
organizace
Termín: 30. 6. 2022
Usnesení č. 023/31R/2021
8.4 Návrh na proúčtování nevymahatelné pohledávky do nákladů organizace – Domovy
pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s návrhem na proúčtování nevymahatelné pohledávky do nákladů
organizace příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad
Labem, p. o., IČO: 75149541, v celkové výši 87 000,- Kč dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
B) ukládá
statutárnímu orgánu příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem, p. o, dle částí A) tohoto usnesení zajistit veškeré kroky související s
proúčtováním nevymahatelné pohledávky uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu do
nákladů organizace
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 024/31R/2021
8.5 Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje –
informace za rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
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dle § 59 odst. 3 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zpracovaný materiál:
Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o
stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2021) dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu, vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů:
1. vzít na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování
sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2021) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, vč.
závěrů a doporučení z něho vycházejících.
2. uložit PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, sledovat vývoj
sociálních služeb zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a
informovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje o stavu a možnostech rozvoje poskytování
sociálních služeb Ústeckým krajem s termínem plnění do 31. 12. 2022.
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 13.12.2021
Usnesení č. 025/31R/2021
8.6 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 31 předloženého materiálu,
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 31 předloženého materiálu,
2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů:
a) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb
Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši
310 000,- Kč na sociální službu domovy pro seniory (ID 2848286) ze sociální služby
odlehčovací služby (ID 8647982), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Charita Roudnice nad Labem o
převodu části poskytnuté dotace ve výši 115 000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba
(ID 1761469) a ve výši 135 000,-Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny
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s dětmi (ID 6392422) ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID
4335678) ve výši 250 000,- Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb NADĚJE o převodu části poskytnuté
dotace ve výši 110 000,- Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(ID 9593299) ze sociální služby sociálně terapeutické dílny (ID 2503341) ve výši 80 000,- Kč
a ze sociální služby nízkoprahová denní centra (ID 5625611) ve výši 30 000,- Kč, o převodu
části poskytnuté dotace ve výši 70 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež (ID 1256783) ze sociální služby sociálně terapeutické dílny (ID 2503341), o
převodu části poskytnuté dotace ve výši 184 000,- Kč na sociální službu chráněné bydlení (ID
6087352) ze sociální služby noclehárny (ID 5510903) ve výši 60 000,- Kč, ze sociální služby
sociálně terapeutické dílny (ID 4166865) ve výši 54 000,- Kč a ze sociální služby terénní
programy (ID 4534118), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 230 000,- Kč na sociální
službu terénní programy (ID 8870904) ze sociální služby terénní programy (ID 4528359) ve
výši 200 000,- Kč a ze sociální služby terénní programy (ID 1074769), o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 26 000,- Kč na sociální službu krizová pomoc (ID 5924567) ze
sociální služby sociálně terapeutické dílny (ID 4166865), o převodu části poskytnuté dotace
ve výši 80 000,- Kč na sociální službu chráněné bydlení (ID 3072534) ze sociální služby
sociálně terapeutické dílny (ID 4166865), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 80 000,Kč na sociální službu chráněné bydlení (ID 7055199) ze sociální služby nízkoprahová denní
centra (ID 6562208) ve výši 40 000,- Kč a ze sociální služby noclehárny (ID 8090360) ve
výši 40 000,- Kč, o převodu části poskytnuté dotace ve výši 120 000,- Kč na sociální službu
odborné sociální poradenství (ID 2127231) ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež (ID 1673951), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 150 000,- Kč na sociální
službu odborné sociální poradenství (ID 6772756) ze sociální služby nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež (ID 1673951) ve výši 50 000,- Kč a ze sociální služby noclehárny (ID
2925439) ve výši 100 000,- Kč, o převodu části poskytnuté dotace ve výši 95 000,- Kč na
sociální službu odborné sociální poradenství (ID 9057704) ze sociální služby noclehárny (ID
2925439) ve výši 40 000,- Kč a ze sociální služby nízkoprahová denní centra (ID 5625611) ve
výši 55 000,- Kč, o převodu části poskytnuté dotace ve výši 160 000,- Kč na sociální službu
noclehárny (ID 8149563) ze sociální služby nízkoprahová denní centra (ID 7116825), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
d) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Diakonie ČCE – středisko sociální
pomoci v Mostě o převodu části poskytnuté dotace ve výši 100 000,- Kč na sociální službu
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 2013307) ze sociální služby odborné
sociální poradenství (ID 1988848), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
e) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Camphill na soutoku, z.s. o převodu
části poskytnuté dotace ve výši 400 000,- Kč na sociální službu centra denních služeb
(ID 8141075) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 6570110), v rámci kompetence
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
f) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Charita Rumburk o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 21 089,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství
(ID 4291907) ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 7222807), v
rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
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g) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Centrum služeb pro zdravotně
postižené Louny o.p.s. o převodu části poskytnuté dotace ve výši
100 000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID 7328567) ze sociální služby
odlehčovací služby (ID 1740941), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Charita Most o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 180 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství
(ID 5361940) ze sociální služby terénní programy (ID 9253322) ve výši 60 000,-Kč, ze
sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 2450357) ve výši
60 000,-Kč a ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 2570590) ve výši
60 000,-Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
i) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Charita Ústí nad Labem
o převodu části poskytnuté dotace ve výši 600 000,- Kč na sociální službu domovy se
zvláštním režimem (ID 2179469) ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(ID 3125201) ve výši 250 000,- Kč, ze sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi (ID3255982) ve výši 150 000,- Kč a ze sociální služby terénní programy (ID
9832613) ve výši 200 000,- Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
j) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Kamarád – LORM o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 300 000,- Kč na sociální službu domovy pro osoby se zdravotním
postižením (ID 3210011) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 8570486), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
k) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Domov Brtníky, příspěvková
organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 1 000 000,- Kč na sociální službu
domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 2434997) ze sociální služby sociálně
terapeutické dílny (ID 3905641), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
l) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Květina, z.s. o převodu části poskytnuté
dotace ve výši 140 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová denní centra (ID 5464128) a ve
výši 110 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID 5829590) ze sociální služby
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 3536223) ve výši 250 000,- Kč, v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
m) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Arkadie, o.p.s. o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 150 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství
(ID 7942332) ze sociální služby sociální rehabilitace (ID 1816143), o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 300 000,- Kč na sociální službu chráněné bydlení (ID 8349589) ze
sociální služby sociální rehabilitace (ID 4415138) ve výši 200 000,- Kč a ze sociální služby
odlehčovací služby (ID 1294772) ve výši 100 000,- Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
n) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Městská správa sociálních služeb
Kadaň o převodu části poskytnuté dotace ve výši 30 000,- Kč na sociální službu domovy pro
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seniory (ID 8021779) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 8756058), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
o) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Domovy sociálních služeb Háj a Nová
Ves, příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 200 000,- Kč na
sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 7717164) ze sociální služby
sociálně terapeutické dílny (ID 4121413), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
p) o nevyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Domovy pro osoby se zdravotním
postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve
výši 100 000,- Kč na sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID
3899971) ze sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 8791049), v
rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,

3. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
úkony k uzavření dodatků ke smlouvám dle příloh č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28 a 30 předloženého materiálu, v termínu do 31. 12. 2021,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 026/31R/2021
8.7 Dofinancování sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 až 10 předloženého materiálu, a to
zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 až 10 předloženého materiálu, a to
zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelům sociálních služeb ve
výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí
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neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2, předloženého materiálu,
3. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k uzavření dodatku ke smlouvě.
Termín: do 31. 12. 2021
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 027/31R/2021
8.8 Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 - úprava Metodiky a snížení
povinného podílu spolufinancování
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 a 5 až 23 předloženého materiálu a Přehledu žádostí
o snížení povinného podílu spolufinancování dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 a 5 až 23 předloženého materiálu a Přehledu žádostí
o snížení povinného podílu spolufinancování dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
2. schválit
aktualizovanou Metodiku Ústeckého kraje v rámci dotačního programu „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2021“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
3. schválit
vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
4. rozhodnout
dle § 36 písm. c) a § 37) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
a) o snížení povinného podílu spolufinancování poskytovatelům sociálních služeb uvedených
v příloze č. 4 tohoto usnesení,
b) o nevyhovění žádosti o snížení povinného podílu spolufinancování služby z jiných zdrojů
poskytovatele sociálních služeb NADĚJE, IČO 00570931, se sídlem K Brance 11/19e,
Stodůlky, 155 00 Praha, uvedené v příloze č. 23 předloženého materiálu,
5. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k uzavření dodatků ke smlouvám s poskytovateli uvedenými v příloze č. 4,
tohoto usnesení, dle přílohy 2, předloženého materiálu.
Termín: do 31. 12. 2021
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C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 028/31R/2021
8.9 Průběžné hodnocení Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje za rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 59 odst. 3 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
1. informaci o plnění opatření v rámci Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje za rok
2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji za rok 2020 dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu

B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, vzít na vědomí
1. informaci o plnění opatření v rámci Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje za
období 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a
2. Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Ústeckém kraji za rok 2020 dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje,
1. předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021
2. informovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje o průběžném plnění opatření Strategie prevence
závislostí Ústeckého kraje za rok 2022.
Termín: 31. 12. 2022
Usnesení č. 029/31R/2021
8.10 Prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na
období 2017 – 2021 do konce roku 2022 a vyhodnocení plnění opatření Strategie
prevence kriminality na území Ústeckého kraje za rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
1. informaci o návrhu prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality na území
Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 do konce roku 2022
2. informaci o vyhodnocení plnění opatření v rámci Strategie prevence kriminality na území
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Ústeckého kraje za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
1. schválit prodloužení platnosti Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na
období 2017 – 2021 do konce roku 2022
2. vzít na vědomí informaci o plnění opatření v rámci Strategie prevence kriminality na území
Ústeckého kraje za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
3. uložit PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
A) vyhodnocení plnění opatření Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje za
rok 2022
Termín: 31. 12. 2022
B) Strategii prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2023 – 2028
Termín: 31. 12. 2022
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B)
tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 030/31R/2021
8.11 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024,
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022, Základní a
Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024, Akční
plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022, Základní a Rozvojovou síť
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 dle příloh 1, 3 a 5 tohoto usnesení.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1. Vzít na vědomí:
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024, Akční
plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 a Základní a Rozvojovou síť
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024
2. Schválit:
a) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024 s
účinností od 1. 1. 2022, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 s účinností od 1. 1.
2022, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
c) Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 s
účinností od 1. 1. 2022, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
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3. Uložit PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit zveřejnění:
a) schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období
2022-2024 s účinností od 1. 1. 2022, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
b) schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok
2022 s účinností od 1. 1. 2022, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
c) schválené Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2022-2024 s účinností od 1. 1. 2022, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2021
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 031/31R/2021
8.12 Spolupráce Ústeckého kraje s občanským sdružením Síť pro rodinu, z. s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření smlouvy o spolupráci dle ust. § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se Sítí pro rodinu, z. s., se sídlem Truhlářská
1121/24, 110 00 Praha 1, IČ: 26545136, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 31.12.2021

Usnesení č. 032/31R/2021
8.13 Prodloužení platnosti Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace obsažené v přílohách č. 1 tohoto usnesení
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
dle § 35 odst. 2 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o schválení prodloužení Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2022
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana, zajistit zveřejnění Koncepce rodinné politiky
Ústeckého kraje 2019-2022 na webových stránkách kraje
Termín: 31.12.2021
3. uložit
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PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana, předložit Koncepci rodinné politiky
Ústeckého kraje 2023-2025 Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 31.12.2022

C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje
návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 033/31R/2021
8.14 Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o vyhlášení výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR: Výzva k podání žádostí o
poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro financování sociální části center duševního
zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s
problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu a informaci o podání žádosti o finanční prostředky v rámci vyhlášené
výzvy.
B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony
v souvislosti s vyhlášenou výzvou Ministerstva zdravotnictví ČR.
Termín: 30.4.2022
Usnesení č. 034/31R/2021
8.15 Revokace usnesení Rady Ústeckého kraje č. 021/27R/2021 ze dne 29. 9. 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 021/27R/2021 ze dne 29. 9. 2021 tak, že přílohu č. 2
usnesení č. 021/27R/2021 ze dne 29. 9. 2021 nahrazuje novou přílohou č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 035/31R/2021
9.1 Destinační agentury – návratná finanční výpomoc
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem předfinancování
projektů financovaných z vnějších zdrojů mimo dotační programy Ústeckého kraje těmto
subjektům:
a) České Švýcarsko o.p.s., IČ: 25436911, se sídlem: Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná
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Lípa, ve výši 2.000.000,00 Kč
b) Destinační agentura České středohoří o.p.s., IČ: 28750853, se sídlem Komenského 748/4,
412 01 Litoměřice, ve výši 5.100.000,00 Kč
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 036/31R/2021
9.2 Program na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2021 – rozdělení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a) o poskytnutí dotace těmto subjektům:
• Žadatel: Mimesis Film s.r.o., Donská 168/19, 101 00 Praha 10, IČ: 243 18 833
Projekt WIRBEL - režie Tomáš Hubáček, 112 bodů
doporučená výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
• Žadatel: nutprodukce, s.r.o., Píseckého 333/15, 150 00 Praha 5, IČ: 28959191
Projekt OBĚŤ - režie Michal Blaško, 109 bodů
Doporučená výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
• Žadatel: LUMINAR Film s.r.o., 2. května 2384, 760 01 Zlín, IČ: 28959191
Projekt UKOUSNUTÝ MĚSÍC - režie Tomáš Pavlíček, 108 bodů
Doporučená výše neinvestiční dotace: 600 000 Kč
• Žadatel: i/o post s.r.o., Dienzenhoferovy sady 1102/1, Praha 5, 150 00, IČ: 27257142
UŽ TĚ NEMÁM RÁD - režie Zdeněk Jiráský, 104 body
Doporučená výše dotace: 400 000 Kč
b) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 3
tohoto materiálu
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit tento materiál k
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13.12 2021
Usnesení č. 037/31R/2021
10.1 Aktualizace odpisových plánů a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkových
organizací v působnosti odboru kultury a památkové péče pro rok 2021
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
upravený odpisový plán Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace,
Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové organizace, Oblastního muzea v Litoměřicích,
příspěvkové organizace, Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizace,
Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích, příspěvkové organizace dle přílohy č. 1
předloženého materiálu. V případě navýšení odpisového plánu o odpisy z movitého majetku
jde o navýšení bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného
hospodaření,
B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
• o zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021 u Oblastního muzea v
Litoměřicích, příspěvkové organizace o 65 tis. Kč na celkovou částku 11 115 tis. Kč, z
důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku,
2. dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
• o zvýšení povinného odvodu z odpisů majetku z fondu investic na rok 2021 Oblastního
muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace o částku 65 tis. Kč na celkovou částku 465 tis.
Kč,

C) ukládá
Mgr. Janě Kuráňové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru kultury a památkové
péče, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 038/31R/2021
10.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin
příspěvkových organizací Ústeckého kraje:
1. č. j. 37/2001, ze dne 20. 6. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvková organizace, sídlo: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny, IČO: 14451042
dodatkem č. 45 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. č. j. 240/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, sídlo: Pivovarská 28, 440 01
Louny, IČO: 00360716
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
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Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 039/31R/2021
10.3 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 – odmítnutí dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí informaci dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
C) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části B)
tohoto usnesení k
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín 13.12.2021
Usnesení č. 040/31R/2021
10.4 Zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy u Oblastního muzea v
Lounech, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele - objem prostředků na platy u Oblastního
muzea v Lounech, p. o. o 17 tis. Kč na částku 7 353 tis., z důvodu čerpání dotace z Evropské
unie na podporu zaměstnanosti, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky
vyrovnaného hospodaření
B) ukládá
Mgr. Janě Kuráňové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru kultury a památkové
péče, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 041/31R/2021
10.5 Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021 - 2030
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Strategii rozvoje kultury a kulturního dědictví
Ústeckého kraje 2021 – 2030 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A)
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 042/31R/2021
36

11.1 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
vzít na vědomí
předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.
B) ukládá
Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit informaci o činnosti společnosti
Krajská zdravotní, a.s. dle bodu A) Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 043/31R/2021
11.3 Změna závazku z Rámcové dohody dle § 222 odst. 4 písm. b) na nadlimitní veřejnou
zakázku ZZS ÚK – „Medicinální a technické plyny 2019-2022“ – 1. část VZ Medicinální
kyslík a vzduch – nepodstatná změna ze závazku smlouvy
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou závazku z Rámcové dohody ze dne 15. 1. 2019 uzavřené na základě zadávacího
řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Medicinální a technické plyny ZZS ÚK
2019-2022“ - 1. část VZ – Medicinální kyslík a vzduch, ev. č. VZ-910/2018, zadávané dle §
131 a dle § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), formou otevřeného řízení a uzavřením dodatku č. 1 k
této Rámcové dohodě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Usnesení č. 044/31R/2021
11.4 Informace o postupu Implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o
duševní zdraví v Ústeckém kraji
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o postupu Implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní
zdraví v Ústeckém kraji a o aktuálním stavu její realizace v Ústeckém kraji
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1) vzít na vědomí
informaci o Implementaci strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v
Ústeckém kraji a o aktuálním stavu její realizace v Ústeckém kraji
2) schválit
Krajský plán péče o duševní zdraví pro Ústecký kraj dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
C) ukládá
Ing. Radimu Laiblovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
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Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 045/31R/2021
11.5 Návrh zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. předložené informace o návrhu zajištění a organizace lékařské pohotovostní služby na
území Ústeckého kraje v roce 2022,
2. žádosti měst o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění
lékařské pohotovostní služby v roce 2022 dle předloženého materiálu,
B) souhlasí
1. se zajištěním lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2022 včetně maximální
sítě ordinací lékařské pohotovostní služby dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
2. s uzavřením smluv o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2022 mezi Ústeckým krajem a jednotlivými
poskytovateli dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 6 tohoto usnesení, a to v případech,
kdy nebude pro spádovou oblast uzavřena smlouva o poskytnutí dotace mezi Ústeckým
krajem a dotčeným městem dle bodu D) odst. 4 tohoto usnesení,
C) schvaluje
návrh finanční spoluúčasti Ústeckého kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby v
Ústeckém kraji v roce 2022 a její rozdělení dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
D) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí předložené informace o návrhu zajištění a organizace lékařské pohotovostní
služby na území Ústeckého kraje v roce 2022,
2. souhlasit se způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2022
včetně maximální sítě ordinací lékařské pohotovostní služby dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
3. schválit vzor smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby dle
přílohy č. 5 tohoto usnesení,
4. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní
služby na území Ústeckého kraje v roce 2022 níže uvedeným obcím:
Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366, 40801 Rumburk
IČ: 00261602
ve výši 1 650 000 Kč
Město Varnsdorf
Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf
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IČ: 00261718
ve výši 1 700 000 Kč
Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 41831 Bílina
IČ: 00266230
ve výši 1 134 000 Kč
Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 44023 Louny
IČ: 00265209
ve výši 1 820 000 Kč
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v roce 2022 dle vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení
v souladu se způsobem zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2022
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
E) konstatuje
že Ústecký kraj ve spolupráci s obcemi (městy) zabezpečuje provoz ordinací lékařské
pohotovostní služby v jednotlivých spádových oblastech způsobem, který zajišťuje všem
obyvatelům kraje odpovídající dostupnost této zdravotní služby,
F) ukládá
1. Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu D) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje,
Termín: 13. 12. 2021
2. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony
vedoucí k naplnění bodů B) a C) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 046/31R/2021
12.1 Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, ředitelům škol zřizovaných Ústeckým krajem odměny za úspěšné plnění
pracovních úkolů, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 047/31R/2021
12.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje - oblast školství
39

Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Ústeckého kraje změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého
kraje:
1. č.j. 36/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec,
příspěvková organizace, sídlo: Studentská 1354, 438 01 Žatec, IČO: 61357294
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. č.j. 37/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvková organizace, sídlo: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny, IČO: 14451042
dodatkem č. 46 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
3. č.j. 80/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace, sídlo:
Studentská 640, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, IČO: 62208870
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
4. č.j. 94/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková
organizace, sídlo: K. H. Borovského 1146/2, 434 01 Most, IČO: 62209256
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
5. č.j. 95/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace,
sídlo: Dolní 310, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, IČO: 47326484
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
6. č.j. 99/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, sídlo: Mostecká
3000, 430 01 Chomutov, IČO: 61342645
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
7. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
dodatkem č. 50 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
8. č.j. 140/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf,
příspěvková organizace, sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874
dodatkem č. 43 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
9. č.j. 145/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02
Děčín, IČO: 47274654
dodatkem č. 49 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
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10. č.j. 161/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace, sídlo:
Růžová 1416/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 65082184
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
11. č.j. 180/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace, sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO:
69411263
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 048/31R/2021
12.3 Stipendijní program Ústeckého kraje - 14. ročník
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost ***********************, č.j. KUUK/145973/2021 dle přílohy č. 1. předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
dle čl. IX. bod 2. písm. a) Programu o odložení plnění závazku daného čl. III. „Závazky
studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje č.
17/SML3798-46/SoPD/SMT. *********************** je odloženo plnění závazku na
základě uvedených a doložených skutečností pro období od 24. 8. 2021 po dobu doktorského
studijního programu v prezenční formě, na které již nelze poskytnout stipendium, nejdéle do
31. 8. 2026.
C) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit
vyrozumění jmenované dle bodu A) o přijatém usnesení.
Termín: 17. 12. 2021
Usnesení č. 049/31R/2021
12.4 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
1. se zvýšením kapacity oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, forma denní, ze
110 na 140 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
se snížením kapacity oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, forma denní, ze
130 na 100 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
pro Střední školu EDUCHEM, a. s.
2. s výmazem oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, forma denní, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1.9.2022,
s výmazem oboru vzdělání 23-43-L/506 Provozní technika, forma dálková, z rejstříku škol a
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školských zařízení, s účinností od 1.9.2022,
s výmazem oboru vzdělání 26-41-L/506 Provozní elektrotechnika, forma dálková, z rejstříku
škol a školských zařízení, s účinností od 1.9.2022,
s výmazem oboru vzdělání 36-44-L/502 Stavební provoz, forma dálková, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1.9.2022,
s výmazem oboru vzdělání 37-41-L/503 Dopravní provoz, forma dálková, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1.9.2022,
s výmazem oboru vzdělání 64-41-M/001 Podnikání a služby, forma dálková, z rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1.9.2022,
pro Střední odbornou školu LIVA s.r.o.
3. se změnou názvu školy z Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
na Gymnázium Chomutov, příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských zařízení, s
účinností, od 1. 1. 2022,
pro: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvkovou organizaci,
4. s výmazem oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, forma kombinovaná, v
rejstříku škol a školských zařízení,
s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, forma denní, z rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
s výmazem oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, forma kombinovaná, z
rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2022,
pro Střední školu diplomacie a veřejné správy s. r. o.
B) nesouhlasí
se zvýšením kapacity Střední školy z 360 na 420 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s
účinností od 1. 9. 2022,
pro Střední školu diplomacie a veřejné správy s. r. o.
Usnesení č. 050/31R/2021
12.8 Dotační program „Volný čas 2022“ - vyhlášení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit
a) dotační program "Volný čas 2022" dle přílohy 1 předloženého materiálu
b) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu "Volný čas 2022" dle
přílohy 2 předloženého materiálu
c) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 3 předloženého materiálu
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 předloženého
materiálu.
B) jmenuje
výběrovou komisi pro hodnocení předkládaných projektů v rámci uvedeného dotačního
programu. Složení výběrové komise je totožné se složením Komise pro sport a volný čas
Rady Ústeckého kraje.
C) ukládá
1. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021
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2. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistiti
vyhlášení (zveřejnění) dotačního programu "Volný čas 2022" dle přílohy 1 předloženého
materiálu na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje, za předpokladu
schválení tohoto dotačního programu Zastupitelstvem Ústeckého kraje na zasedání dne 13.
12. 2021.
Termín: 14. 12. 2021
Usnesení č. 051/31R/2021
12.9 Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2022“ vyhlášení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit
a) dotační program "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2022" dle přílohy 1
předloženého materiálu
b) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu "Prevence rizikového
chování v Ústeckém kraji v roce 2022" dle přílohy 2 předloženého materiálu
c) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 3 předloženého materiálu
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 předloženého
materiálu.
B) jmenuje
výběrovou komisi pro hodnocení předkládaných projektů v rámci uvedeného dotačního
programu ve složení:
Ing. Jindra Zalabáková, členka Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu,
Mgr. Petra Vaverková, krajská školská koordinátorka prevence, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy,
Ing. Klára Laňková, odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Jana Kubecová, krajská koordinátorka prevence kriminality, odbor sociálních věcí,
Mgr. Eva Kalinová, krajská protidrogová koordinátorka, odbor sociálních věcí,
Mgr. Kateřina Kozicová, Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace (pracoviště
Litoměřice),
Mgr. Gabriela Kottová, Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace (pracoviště Ústí
nad Labem)
C) ukládá
1. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021
2. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit
vyhlášení (zveřejnění) dotačního programu "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v
roce 2022" dle přílohy 1 předloženého materiálu na úřední desce a internetových stránkách
Ústeckého kraje, za předpokladu schválení tohoto dotačního programu Zastupitelstvem
Ústeckého kraje na zasedání dne 13. 12. 2021.
Termín: 14. 12. 2021
Usnesení č. 052/31R/2021
12.10 Stanovení závazného ukazatele - účelový neinvestiční a investiční příspěvek pro
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rok 2021 - Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
pro rok 2021 pro Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkovou organizaci, sídlo: 5.
května 620, 432 01 Kadaň, IČO: 61342751,
a) ve výši 52 tis. Kč, na úhradu havarijní opravy vzduchotechnické jednotky pro šatny
tělocvičny a přilehlé prostory (5. května 620),
b) ve výši 22 tis. Kč, na pořízení softwaru na zálohování serverové jednotky.
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro
rok 2021 pro Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkovou organizaci, sídlo: 5. května
620, 432 01 Kadaň, IČO: 61342751, ve výši 144 tis. Kč na pořízení nové serverové jednotky.
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 12. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 1. b) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
Termín: 31. 3. 2022
3. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 2. tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku
Termín: 31. 3. 2022
Usnesení č. 053/31R/2021
12.11 Stanovení účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 - Střední škola
stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
pro rok 2021, pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, IČO:
00497088, sídlo: Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02, ve výši 656 tis. Kč, na zabezpečení
činnosti Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje na období 9-12/2021.
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 12. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku.
Termín: 31. 1. 2022
Usnesení č. 054/31R/2021
12.12 Navýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2021 - Základní umělecká
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škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o navýšení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro
rok 2021, schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 047/24R/2021 dne 18. 8. 2021, pro
Základní uměleckou školu, Teplice, Chelčického 4, příspěvkovou organizaci, sídlo:
Chelčického 345/4, 415 01 Teplice, IČO: 46071172, ve výši 368 tis. Kč, na adaptaci učebny a
kabinetu na taneční sál a šatnu (Kapelní 768).
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 12. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 31. 3. 2022
Usnesení č. 055/31R/2021
12.13 Navýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2021 - Vyšší odborná škola,
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o navýšení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro
rok 2021, schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 031/15R/2021 dne 5. 5. 2021, o
970 tis. Kč na celkový objem 5 050 tis. Kč, pro Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou
školu a Střední odbornou školu, Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, sídlo: Bratislavská 2166,
407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874, na přestavbu hospodářské budovy na dílny – Národní
2589.
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 12. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 31. 12. 2022
Usnesení č. 056/31R/2021
12.14 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic a stanovení
účelového investičního příspěvku pro rok 2021 - Speciální základní škola a Mateřská
škola, Varnsdorf, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic,
pro Speciální základní školu a Mateřskou školu, Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, sídlo: T.
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G. Masaryka 1804, 407 07 Varnsdorf, IČO: 65081811, ve výši 101 tis. Kč, na pořízení nové
schodišťové plošiny.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro
rok 2021, pro Speciální základní školu a Mateřskou školu, Varnsdorf, příspěvkovou
organizaci, sídlo: T. G. Masaryka 1804, 407 07 Varnsdorf, IČO: 65081811, ve výši 300 tis.
Kč, na pořízení nové schodišťové plošiny.
C) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 22. 11. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části B) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 31. 03. 2022
Usnesení č. 057/31R/2021
12.15 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic - Gymnázium,
Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic,
pro Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvkovou organizaci, sídlo:
Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 46773754, ve výši 180 tis. Kč, na nákup
serveru.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 12. 2021
Usnesení č. 058/31R/2021
12.16 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic - Speciální
základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic,
pro Speciální základní školu a Praktickou školu, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113,
příspěvkovou organizaci, sídlo: Jakubské náměstí 113, 407 21 Česká Kamenice, IČO:
63155931, ve výši 26 tis. Kč, na nákup stavebnice dřevěného altánu (4,45 x 6,95 m).
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 12. 2021
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Usnesení č. 059/31R/2021
12.17 Stanovení závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
pro rok 2021, pro Speciální základní školu a Praktickou školu, Ústí nad Labem, Pod Parkem
2788, příspěvkovou organizaci, sídlo: Pod Parkem 2788/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem, IČO: 44555091, ve výši 137 tis. Kč, na dovybavení učeben (Pod Parkem 2788/2).
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 12. 2021
Usnesení č. 060/31R/2021
12.18 Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz a stanovení závazného
ukazatele účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 - Speciální základní škola,
Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro rok
2021, pro Speciální základní školu, Štětí, Ostrovní 300, příspěvkovou organizaci, sídlo:
Ostrovní 300, 411 08 Štětí, IČO: 46773282, o 73 tis. Kč, na celkový objem 1 137 tis. Kč, na
zajištění plynulého chodu organizace.
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
pro rok 2021 pro Speciální základní školu, Štětí, Ostrovní 300, příspěvkovou organizaci,
sídlo: Ostrovní 300, 411 08 Štětí, IČO: 46773282, ve výši 30 tis. Kč, na prodloužení licencí k
výukovým aplikacím.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 12. 2021
Usnesení č. 061/31R/2021
12.19 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto
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usnesení.
Usnesení č. 062/31R/2021
13.2 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 230/20/LCD – úprava smluvních podmínek
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace týkající Dodatku č. 3 Smlouvy o úvěru č. 230/20/LCD mezi Dopravní společností
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou, a. s., schválené Radou
Ústeckého kraje Usnesením č. 019/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020, za účelem odstranění
vybraných podmínek smlouvy;
B) souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 3 k uzavřené Smlouvě o úvěru č. 230/20/LCD dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu.
Usnesení č. 063/31R/2021
13.3 Schválení veřejné zakázky na „Zajištění služeb STK, ME pro autobusy v roce 2022“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
cenové nabídky dodavatelů dle přílohy tohoto materiálu;
B) souhlasí
1. s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Provádění STK a
měření emisí autobusů v roce 2022“, a to přímým zadáním na části jednotlivým dodavatelům
dle oblastí.
Pro oblast Ústecko a Děčínsko: B.K.syn centrum s.r.o.; IČO: 25453688, Ústí nad
Labem-Božtěšice, Jahodová 161, PSČ 40340
Pro oblast Litoměřicko: S.T.K. Litoměřice s.r.o.; IČO: 63147718, Dlouhá 186/31, 412 01
Litoměřice
Pro oblast Bílinsko: AR auto s.r.o.; IČO: 26129205, Průmyslová 1208, 271 01 Nové Strašecí
Pro oblast Lounsko: DEKRA CZ a.s.; IČO: 49240188, Türkova 1001/9, Chodov, 149 00
Praha 4;
2. se zadáváním více veřejných zakázek na služby "Provádění STK a měření emisí autobusů v
roce 2022" v průběhu roku 2022 formou přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
služby a uzavíráním smluv/objednávek dle potřeb zadavatele.
Usnesení č. 064/31R/2021
13.5 Schválení veřejné zakázky na „Opravu autobusu zn. SETRA po dopravní nehodě“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. předběžnou cenovou nabídku poskytovatele EvoBus Česká republika s.r.o. se sídlem Na
Hůrce 211/10, Praha 6 – Ruzyně, PSČ 161 01, IČO: 25657704 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu;
2. návrh smlouvy o dílo dle přílohy č. 2 tohoto materiálu;
B) souhlasí
s přímým zadáním podlimitní sektorové veřejné zakázky na služby s názvem „Oprava
autobusu zn. Setra po dopravní nehodě“ společnosti EvoBus Česká republika s.r.o. (dále jen
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EvoBus) se sídlem Na Hůrce 211/10, Praha 6 – Ruzyně, PSČ 161 002, IČO: 25657704,
na základě předběžné cenové nabídky (příloha č. 1 předloženého materiálu) a uzavřením
smlouvy o dílo (příloha č. 2 předloženého materiálu).
Usnesení č. 065/31R/2021
13.7 Potvrzení objednávky Libereckého kraje k vzájemnému zajištění dopravní
obslužnosti dle Smlouvy č. 17/SML3558
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o potvrzení objednávky Libereckého kraje na základě Smlouvy o spolupráci a
podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Libereckým krajem pro období od 12. 12. 2021
do 10. 12. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) pověřuje
JUDr. Marka Hrabáče, radního Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství,
k podpisu objednávky Libereckého kraje k zajištění dopravní obslužnosti v příhraniční oblasti
Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Usnesení č. 066/31R/2021
13.8 Smlouva o kumulativní novaci (Roudnice nad Labem)
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou s
městem Roudnice nad Labem, sídlem Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem, IČ:
00264334, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 067/31R/2021
13.9 Změna tarifu – Most a Litvínov
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č.
18/SML4445/SoS/DS se Statutárním městem Most, sídlem Radniční 1/2, 434 69 Most, IČ:
00266094 a s městem Litvínov, sídlem Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 00266027, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 068/31R/2021
13.10 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Chomutovsko)“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
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zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Chomutovsko)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Chomutovsko)“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zprávu o hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Chomutovsko)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zápis o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Chomutovsko)“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Zápis o posouzení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Chomutovsko)“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Zápis o posouzení nabídek č. 3 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Chomutovsko)“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
7. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících (Chomutovsko)“ dle přílohy č. 7 předloženého
materiálu.
8. Výpis z registru skutečných majitelů vybraného dodavatele (dodavatelů, kteří podali
společnou nabídku dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
9. Výpis z registru skutečných majitelů vybraného dodavatele (dodavatelů, kteří podali
společnou nabídku dle přílohy č. 9 předloženého materiálu;
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona o vyloučení účastníka Autobusová doprava
s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany, IČO: 61325759;
2. podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy s
dodavatelem (společná účast dodavatelů) UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., Revoluční
1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824 (vedoucí) a UMBRELLA CITY LINES
s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09057846 (společník), který
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a předložil veškeré doklady a splnil veškeré úkony,
které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy:
- Základní cena dopravního výkonu na 1 km: 35,92 Kč
- Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu
veřejných služeb: 19,76 Kč
- Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb: 24,78
Kč;
C) ukládá
1. Hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem veřejné zakázky.
Termín: 31. 1. 2022
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, ve spolupráci s odborem INV, zabezpečit
veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, připravit k uzavření smlouvu na plnění
předmětu této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 15. 1. 2022
Usnesení č. 069/31R/2021
13.11 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
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zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Kadaň - Žatec)“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Kadaň - Žatec)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Kadaň - Žatec)“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Kadaň - Žatec)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících (Kadaň - Žatec)“ dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy s dodavatelem (společná účast
dodavatelů) UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO: 02665824 (vedoucí) a UMBRELLA CITY LINES s.r.o., Revoluční 1082/8,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09057846 (společník), který podal ekonomicky
nejvýhodnější nabídku a předložil veškeré doklady a splnil veškeré úkony, které zákon nebo
zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy:
- Základní cena dopravního výkonu na 1 km: 32,94 Kč
- Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu
veřejných služeb: 18,20 Kč
- Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb: 22,75
Kč
C) ukládá
1. Hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem veřejné zakázky.
Termín: 31. 1. 2022
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, ve spolupráci s odborem INV, zabezpečit
veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, připravit k uzavření smlouvu na plnění
předmětu této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 15. 1. 2022
Usnesení č. 070/31R/2021
13.12 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Mostecká pánev)“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
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zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Mostecká pánev)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Mostecká pánev)“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zprávu o hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Mostecká pánev)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zápis o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Mostecká pánev)“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Zápis o posouzení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Mostecká pánev)“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Zápis o posouzení nabídek č. 3 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Mostecká pánev)“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
7. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících (Mostecká pánev)“ dle přílohy č. 7 předloženého
materiálu.
8. Výpis z registru skutečných majitelů vybraného dodavatele (dodavatelů, kteří podali
společnou nabídku dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
9. Výpis z registru skutečných majitelů vybraného dodavatele (dodavatelů, kteří podali
společnou nabídku dle přílohy č. 9 předloženého materiálu;
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona o vyloučení účastníka Autobusová doprava
s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany, IČO: 61325759;
2. podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy s
dodavatelem (společná účast dodavatelů) UMBRELLA Coach & Buses s.r.o., Revoluční
1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02665824 (vedoucí) a UMBRELLA CITY LINES
s.r.o., Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09057846 (společník), který
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a předložil veškeré doklady a splnil veškeré úkony,
které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy:
- Základní cena dopravního výkonu na 1 km: 35,88 Kč
- Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu
veřejných služeb: 19,75 Kč
- Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb: 24,76
Kč;
C) ukládá
1. Hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem veřejné zakázky.
Termín: 31. 1. 2022
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, ve spolupráci s odborem INV, zabezpečit
veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, připravit k uzavření smlouvu na plnění
předmětu této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 15. 1. 2022
Usnesení č. 071/31R/2021
13.13 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
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organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů změnu zřizovací listiny: č.j. 130/2001, ze dne
28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ:
00080837 dodatkem č. 76 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
JUDr. Marku Hrabáčovi, členu rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení na
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín : 13.12.2021
Usnesení č. 072/31R/2021
14.1 Projekt RFC – mezinárodní spolupráce v rámci programu Interreg Europe
Rada Ústeckého kraje po projednání
navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezinárodní spolupráci při realizaci
projektu Recapture the Fortress Cities, vedeném pod č. PGI05866, v rámci programu
nadnárodní spolupráce Interreg EUROPE dodatek č. 1 k Projektové smlouvě o partnerství
mezi vedoucím partnerem a partnery projektu, jehož předmětem je přistoupení University of
Antwerp dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
Usnesení č. 073/31R/2021
14.2 Žádost o prominutí vyměřených penále
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace obsažené v přílohách č. 1 - 9
B) rozhoduje
1) o povolení částečného prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v částce 1 900,- Kč
právnické
osobě Český svaz bojovníků za svobodu, IČ: 004 42 755, se sídlem: 120 00 Praha – Nové
Město,
Legerova čp. 1854/22, v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Penále bylo vyměřeno
Platebním výměrem
na penále za porušení rozpočtové kázně Číslo jednací: KUUK/087351/2021 ve výši 190 000,Kč,
právnická osoba uhradí částku 188 100,- Kč.
2) o povolení částečného prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v částce 756,- Kč
právnické
osobě Český svaz bojovníků za svobodu, IČ: 004 42 755, se sídlem: 120 00 Praha – Nové
Město,
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Legerova čp. 1854/22, v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Penále bylo vyměřeno
Platebním výměrem
na penále za porušení rozpočtové kázně Číslo jednací: KUUK/087355/2021 ve výši 75 636,Kč, právnická
osoba uhradí částku 74 880,- Kč.
3) o povolení částečného prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v částce 900,- Kč
právnické
osobě Český svaz bojovníků za svobodu, IČ: 004 42 755, se sídlem: 120 00 Praha – Nové
Město,
Legerova čp. 1854/22, v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Penále bylo vyměřeno
Platebním výměrem
na penále za porušení rozpočtové kázně Číslo jednací: KUUK/087350/2021 ve výši 90 000,Kč, právnická
osoba uhradí částku 89 100,- Kč.
C) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucího podporu podnikání, inovací a
transformace KÚ ÚK, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části B) tohoto
usnesení.
Termín 15. 12. 2021
Usnesení č. 074/31R/2021
14.3 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML6018/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 1. 2022 na nový
termín 30. 6. 2022, dle přílohy č.1 tohoto usnesení
2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML5555/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 12. 2021 na nový
termín 31. 12. 2023, dle přílohy č.4 tohoto usnesení
Usnesení č. 075/31R/2021
14.4 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – žádosti o dotaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci „Dotačního
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva
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Ústeckého kraje“ příjemcům v maximální výši a k účelu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 053/28R/2021 ze dne 13. 10. 2021.
C) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru podpory podnikání,
inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k
zajištění realizace části B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2022
Usnesení č. 076/31R/2021
14.5 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021 tak, že místo původně
uvedeného tepelného zdroje typu B – tepelné čerpadlo, bude dotace použita na nový zdroj
typu C – kotel plynový kondenzační, příjemce Miroslav Hofman, číslo žádosti 003769.
Maximální výše dotace je 102 500 Kč. Ostatní údaje se nemění.
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1. ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 21/SML1923 –
příjemce Miroslav Hofman, kterým se mění maximální výše dotace z částky 127 500 Kč na
102 500 Kč dle vzoru, který je přílohou č. 1. tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru podpory podnikání,
inovací a transformace, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto
usnesení.
Termín: 31. 1. 2022
Usnesení č. 077/31R/2021
14.6 Fond pro spravedlivou transformaci – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí informace k Fondu pro spravedlivou
transformaci (FST), OPST, informace k aktivitám týkajících se přípravy schválených
strategických projektů, strategický projekt Transformační centrum ÚK, aktivity Ústeckého
kraje, zastřešující projekty.
B) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové LL.M, člence Rady Ústeckého kraje, předložit informace k Fondu pro
spravedlivou
transformaci dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021
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Usnesení č. 078/31R/2021
14.7 Podání projektové žádosti – příprava strategického projektu Transformační
centrum Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
přípravu a podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt s názvem „Předprojektová příprava
strategického projektu Transformační centrum Ústeckého kraje“ v rámci vyhlášené výzvy
MŽP č. OPST PP-1/2021, s celkovými náklady 8 825 tis. Kč, dotace max. 5 000 tis. Kč,
vlastní zdroje ÚK 3 825 tis. Kč.
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním vedoucí odboru PIT, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k podání žádosti o dotaci dle bodu A)
Termín 17. 1. 2022
Usnesení č. 079/31R/2021
14.8 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Transformačního centra
Ústeckého kraje“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže o návrh Transformačního
centra Ústeckého kraje“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle
ustanovení § 3 písm. b), § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami
– celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 50 %
– kritérium kvality - profesní přístup k procesu organizace Soutěže o návrh s ukázkami
realizovaných zakázek - váha 50 %.
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
- základní způsobilost
dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
- profesní způsobilost
dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
- technická kvalifikace
dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu 3 realizovaných významných služeb poskytnutých za posledních 7 let před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení finanční hodnoty zakázky, identifikace
objednatele, období realizace zakázky a jejího rozsahu, stručného popisu zakázky včetně
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účelu a způsobu využití výsledků zakázky (jsou-li známy) spočívající v zajištění
architektonické, urbanistické či krajinářské soutěže, soutěže o návrh či soutěžního dialogu.
Finanční hodnota alespoň jedné z významných služeb musí činit min. 800 000 Kč bez DPH
(bez zahrnutí ceny za odměny účastníkům soutěže o návrh a odměny porotcům a přizvaným
znalcům).
Pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže zadavatel, v souladu s § 79 odst. 2 písm.
b) zákona, stanovil rozhodné období realizace služeb za posledních 7 let.
(V seznamu významných služeb musí být výslovně uvedeno u každé realizované služby, že se
jednalo u všech realizovaných významných služeb o službu spočívající v zajištění
architektonické, urbanistické či krajinářské soutěže, soutěže o návrh či soutěžního dialogu).
- dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu
členů realizačního týmu skládajícího se z těchto osob:
- vedoucího týmu – manažera (osoba odpovědná za realizaci služeb) s minimální praxí v
organizaci architektonických soutěží min. 5 let.
- člena týmu – architekta - autorizovaného architekta s autorizací v oboru architektura A.0
nebo A.1 – vydané ČKA, s minimální praxí v organizaci architektonických soutěží min. 5 let
- člena týmu - právníka - s minimální praxí v zadávání veřejných zakázek min. 3 roky
- s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele
nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah však účastník uvede v nabídce u každého
člena realizačního týmu s tím, že pokud půjde o jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby, musí být v nabídce doloženy i doklady
vyžadované v § 83 zákona).
Jedna osoba může plnit v týmu více než jednu roli.
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (dle ustanovení § 158 odst. 1 a
ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů) odpovědných za realizaci příslušných služeb, a to doložením:
- vedoucí týmu – manažer (osoba odpovědná za realizaci služeb):
profesního životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe v organizování architektonických soutěží (min. 5 let),
- popis dosavadních zkušeností, které dostatečně kvalifikují danou osobu pro plnění
předmětné zakázky, zejména zkušenosti s organizací, administrací a odbornou přípravou
soutěží a obdobných řízení.
- člen týmu – architekt:
osvědčení autorizovaného architekta (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru
architektura (A.1 nebo A.0), vydané ČKA podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, v platném znění.
Profesního životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
57

- dosažené vzdělání,
- počet let praxe v organizování architektonických soutěží (min. 5 let),
- popis dosavadních zkušeností, které dostatečně kvalifikují danou osobu pro plnění
předmětné zakázky, zejména zkušenosti s organizací, administrací a odbornou přípravou
soutěží a obdobných řízení.
- člen týmu – právník:
osvědčení o magisterském vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo
Profesního životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe v zadávání veřejných zakázek (min. 3 roky),
- popis dosavadních zkušeností, které dostatečně kvalifikují danou osobu pro plnění
předmětné zakázky, zejména zkušenosti s organizací, administrací a odbornou přípravou
soutěží a obdobných řízení.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona;
5. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 12. 2021
2. Ing. Ivě Tomešové, pověřené vedoucí odboru PIT, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu,
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 29. 4. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Ing. Ivu Tomešovou, pověřenou vedoucí odboru PIT, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.
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F) souhlasí
s tím, že pokud bude zadávací dokumentace připomínkována kontrolním orgánem
(poskytovatelem dotace) a tyto připomínky nebudou podstatného rázu, budou tyto do
zadávací dokumentace zapracovány bez dalšího schválení Radou ÚK.
Usnesení č. 080/31R/2021
14.9 Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace o hodnocení žádostí o neinvestiční dotaci v dotačním programu „Asistenční
vouchery Ústeckého kraje" Aktualizace č. 1 a 2, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a č. 3 tohoto
materiálu.
B) rozhoduje
1) dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
č. 20/SML6066/SOPD/SPRP ze dne 20. 11. 2020 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s žadatelem:
Calliditas s. r. o., název projektu: Zřízení VR/ICT development centra Calliditas,
2) dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o neposkytnutí neinvestiční dotace na projekt žadatele, dle přílohy č. 3
tohoto materiálu:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO:44555601, název projektu:
KraSeČ - příprava projektu.
3) dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí neinvestičních dotací na projekty žadatelů dle přílohy č. 2
tohoto usnesení (pořadová čísla 4, 5, 6) a o uzavření
veřejnoprávních Smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s těmito žadateli dle vzoru
schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 018/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021.
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:
1) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o neposkytnutí neinvestičních dotací na projekty žadatelů dle přílohy č. 3
tohoto materiálu:
ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., IČO: 27597075, název projektu: Sběr a zpracování UCO;
Veřejný sál Hraničář, spolek, IČO: 02816091, název projektu: Audiovizuální umělecké
centrum pro technologickou budoucnost (AVUC);
Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z. ú. (organizační složka Hospodářské komory
České republiky včetně Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje), IČO: 06243631,
název projektu: Transfer technologií;
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s., IČO: 70894612, název projektu: Fond
rizikového kapitálu Ústeckého kraje.
2) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí neinvestičních dotací na projekty žadatelů dle přílohy č. 3
tohoto materiálu (pořadová čísla 1, 2, 3) a o uzavření
veřejnoprávních Smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s těmito žadateli dle vzoru
schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 067/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 a
č.018/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021.
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3) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o uzavření dodatku k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace č. 21/SML2543-SOPD/SPRP s žadatelem Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
z.s., IČO: 26530929, název projektu: Studie proveditelnosti rozvoje inovačního prostředí pro
posílení kapacit VaV a souvisejících vzdělávacích kapacit v oblasti vodíku v Ústeckém kraji,
kterým se stanoví změna termínu realizace projektu (dle čl. II, odst. 3 Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace) od 1. 9. 2021 do 30. 4. 2022.
D) ukládá
1) Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru podpory podnikání,
inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k
zajištění realizace části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
2) Mgr. Ivě Dvořákové, LL. M., člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k zajištění realizace bodu C) tohoto usnesení.
Termín: 13. 12. 2021.
Usnesení č. 081/31R/2021
14.10 Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o uzavření dodatků k veřejnoprávním Smlouvám o poskytnutí
neinvestičních dotací, kterými se stanoví změna termínů realizace projektů (dle čl. II, odst. 3
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace) od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2022 pro následující 3
projekty žadatele Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO:44555601:
název projektu: Genetická variabilita ozdobnice obrovské a její vliv na produkci energetické
biomasy, č. smlouvy: 21/SML2654/SoPD/SPRP;
název projektu: Priming jako metoda ke zvýšení produkce energetické biomasy v polních
podmínkách, č. smlouvy: 21/SML2653/SoPD/SPRP;
název projektu: Testování toxicity a interakcí nanočástic (Dendrimerů) v biologickém modelu,
č. smlouvy: 21/SML2610/SoPD/SPRP.
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru podpory podnikání,
inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k
zajištění realizace části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 082/31R/2021
14.11 Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v
Ústeckém kraji pro rok 2022“ podle přílohy č. 1 tohoto materiálu za podmínky schválení
finančních prostředků pro program v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022
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B) schvaluje
vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace pro účely dotačního
programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022“ dle přílohy č. 2
tohoto usnesení
C) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh na schválení
dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022“ dle
bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 083/31R/2021
15.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 18/2021/RÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 23 584
tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 26 912 482 tis. Kč podle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení č. 084/31R/2021
15.2 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 19/2021/ZÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje provést v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtová opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 296
103 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 27 208 585 tis. Kč podle přílohy č. 1
předloženého materiálu,
B) ukládá
Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje pro oblast finanční, předložit část A) tohoto
usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje,
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 085/31R/2021
15.3 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1. schválit v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 129/2000 Sb.), a § 2 a násl. zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
a) rozpočet Ústeckého kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkovém
objemu 24 965 806 tis. Kč, z toho:
- příjmy 23 816 116 tis. Kč
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- výdaje 24 965 806 tis. Kč
- financování 1 149 690 tis. Kč,
b) příděl z rozpočtu Ústeckého kraje do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2022:
• Fond rozvoje Ústeckého kraje - 318 792 tis. Kč,
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje - 258 664 tis. Kč,
• Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje - 183 570 tis. Kč,
• Fond Ústeckého kraje - 88 655 tis. Kč,
• Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje - 10 000 tis. Kč
2. rozhodnout v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o poskytnutí
členského příspěvku na rok 2022 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2022:
a) Asociaci krajů ČR, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, IČ:70933146 ve výši 900 tis. Kč,
b) Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje, tř. Budovatelů 2532, 434 37 Most, IČ:
26530929 ve výši 400 tis. Kč,
3. vzít na vědomí
a) objem finančních prostředků z rozpočtu roku 2022 účelově určených na spolufinancování
programů nebo projektů Evropské unie ve výši 270 363 tis. Kč,
b) transfery jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi na pokrytí
přímých nákladů na vzdělávání v roce 2022 ve výši 8 973 907 tis. Kč dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o poskytnutí členského příspěvku na rok
2022 z rozpočtu Ústeckého kraje roku 2022:
a) Světové zdravotnické organizaci World Health Organization, Palazzo Malta, Gastello 3253,
Venezia,ITALY , poplatek ve výši 6 000 USD,
b) Národní síti Zdravých měst ČR, Palác YMCA, Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, IČ:
61385247, příspěvek ve výši 99 tis. Kč,
C) stanoví
dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. objem prostředků na platy zaměstnanců kraje
zařazených do krajského úřadu v roce 2022 ve výši 302 000 tis. Kč.
D) ukládá
Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit část A) usnesení do jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 13. 12. 2021
1
Usnesení č. 086/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 88/108 o výměře 16882 m2, druh pozemku: orná půda
obec Vědomice, k.ú. Vědomice, zapsané na LV č. 586 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
2
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Usnesení č. 087/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1267/38 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 1267/1 o výměře 4173 m2 dle geometrického plánu č.
5001-211795/2021 ze dne 17. 8. 2021)
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
3
Usnesení č. 088/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 3208/1 o výměře 3514 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.č. 3209 o výměře 11774 m2, druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
4
Usnesení č. 089/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 436 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Telnice, k.ú. Liboňov, zapsané na LV č. 276 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
5
Usnesení č. 090/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 602 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Ústí nad Labem, k.ú. Božtěšice, zapsané na LV č. 234 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
6
Usnesení č. 091/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje Správě železnic,
státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00, IČ:
70994234, a to:
-pozemek: p.č. 1237/41 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
(oddělen z pozemku p. č. 1237/1 geometrickým plánem č. 433-202472/2020 ze dne
19.1.2021)
-pozemek: p.č. 1237/42 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, dráha
(oddělen z pozemku p. č. 1237/7 geometrickým plánem č. 433-202472/2020 ze dne
19.1.2021)
- těleso komunikace na pozemku p.č. 1237/41 o výměře 55 m2
- těleso komunikace na pozemku p.č. 1237/42 o výměře 15 m2
obec Mariánské Radčice, k. ú. Libkovice u Mostu, zapsané na LV č. 159 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.
7
Usnesení č. 092/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-pozemek: p. č. 1115/9 o výměře 92 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1115/1 o výměře 3134 m2 geometrickým plánem
č. 572-231/2021 ze dne 23.9.2021)
obec Žalany, k.ú. Žalany, zapsané na LV č. 397 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
8
Usnesení č. 093/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 085/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- pozemek: st. 162 o výměře 786 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěná na pozemku st. 162
- pozemek: st. 163 o výměře 61 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěná na pozemku st. 163
- pozemek: st. 164 o výměře 114 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěná na pozemku st. 164
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- pozemek: 395/18 o výměře 4403 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: 395/38 o výměře 638 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z pozemku p.č. 395/32 geometrickým plánem č. 223-3/2019 ze dne 7.
3. 2019)
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek prodeje
souboru nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena souboru nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 5650-140/21
znalce Mgr. Oty Zemana ke dni 15. 10. 2021: 3.698.350,- Kč
2. Nejnižší podání: 3.698.350,- Kč + DPH
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10 % NP
5. Práva třetích osob: Věcné břemeno chůze a jízdy dle zápisu v katastru nemovitostí,
Nájemní smlouva č. 3/09 včetně jejích dodatků uzavřená s Janou Kotuličovou, podnikající
fyzickou osobou, IČ: 74763415, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, Nájemní
smlouva č. 24/10 včetně jejích dodatků uzavřená s *************** na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou, Nájemní smlouva č. 7/13 včetně jejích dodatků uzavřená s Otou
Suchovským, podnikající fyzickou osobou, IČ: 70227098, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, Nájemní smlouva č. 5/11 včetně jejích dodatků uzavřená se Stanislavem
Zeleným, podnikající fyzickou osobou, IČ: 13454161, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, Nájemní smlouva č. 22/10 včetně jejích dodatků uzavřená s Karlem
Panochem, podnikající fyzickou osobou, IČ: 12802093, na dobu neurčitou s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, Nájemní smlouva č. 6/07 včetně jejích dodatků uzavřená se společností
ELSVO-MOST, společnost s ručením omezeným, IČ: 47784750, na dobu neurčitou s 3
měsíční výpovědní lhůtou, Nájemní smlouva č. 10/2017 včetně jejích dodatků uzavřená se
společností POSMAYSPOL, s.r.o., IČ: 27260674, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní
lhůtou, Nájemní smlouva č. 2/KM/2015 uzavřená s Ing. Petr Mareš Eco Energo, podnikající
fyzickou osobou, IČ: 44508751, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3
-Střekov, IČ: 00829048.
C) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) a B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13. 12. 2021
9
Usnesení č. 094/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
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***, a to:
- pozemek: p.č. 168/16 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 168/3 o výměře 7020 m2 dle geometrického plánu č.
1310-137/2020 ze dne 3.12.2020),
- pozemek: p.č. 168/17 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 168/3 o výměře 7020 m2 dle geometrického plánu č.
1310-137/2020 ze dne 3.12.2020),
obec Spořice, k. ú. Spořice, zapsaných na LV č. 601 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 51.754,- Kč (dle ZP č.
5586-076/21 ze dne 18. 5. 2021 plus ostatní náklady ve výši 4.386,- Kč) a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO:
00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13. 12. 2021
10
Usnesení č. 095/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Jiříkov, se
sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČO: 00261424, a to:
- pozemek: p.č. 4492/3 o výměře 2574 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsané na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.
11
Usnesení č. 096/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Keblice, se
sídlem Keblice č.p. 68, 410 02 Keblice, IČO: 00526436 a to:
- pozemek: p.č. 662/13 o výměře 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 665/2 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 665/3 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Keblice, k. ú. Keblice, zapsaných na LV č. 566 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.
12
Usnesení č. 097/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00 IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 2482/12 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 2482/1 o výměře 3380 m2 dle geometrického plánu č. 2822-116/2021
ze dne 13. 10. 2021)
- pozemek: p.č. 2482/13 o výměře 170 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 2482/14 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(odděleny z p.č. 2482/4 o výměře 1117 m2 dle geometrického plánu č. 2822-116/2021 ze dne
13. 10. 2021)
obec Lovosice, k. ú. Lovosice, zapsaných na LV č. 299 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 098/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých a movitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
Statutárnímu městu Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad
Labem, IČO: 00081531, a to:
- pozemek: p.č. 4923/5 o výměře 926 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 4923/12 o výměře 106 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 4923/15 o výměře 721 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.č. 4923/16 o výměře 756 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (součástí pozemku je schodiště),
- pozemek: p.č. 4923/17 o výměře 613 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.č. 4923/18 o výměře 455 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 4923/19 o výměře 724 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemek: p.č. 4923/25 o výměře 1159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (součástí pozemku je schodiště),
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 14291 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj,
- 7 stožárů osvětlení na pozemku p.č. 4923/5 v k. ú. Ústí nad Labem,
- 1 stožár osvětlení na pozemku p.č. 4923/12 v k. ú. Ústí nad Labem.
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Usnesení č. 099/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
67

rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Mikulov, se
sídlem Tržní náměstí 27, 419 01 Duchcov, IČ:00266485, a to:
-pozemek: p. č. 887/41 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 887/1 o výměře 21346 m2 geometrickým plánem č.
641-21112/2021 ze dne 6.5.2021)
obec Mikulov, k.ú. Mikulov v Krušných horách, zapsán na LV č. 409 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 100/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
městu Loučná pod Klínovcem, se sídlem Loučná č. p. 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem, IČ:
00831123, a to:
- pozemek: p.č. 591/8 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek vznikl z p.č. 575 díl „c“ a pozemku p.č. 591/3 díl „d“ dle
geometrického plánu č. 712-99/2021),
obec Loučná pod Klínovcem, k. ú. Loučná pod Klínovcem, zapsané na LV č. 477 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a
vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí,
IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13. 12. 2021
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Usnesení č. 101/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
městu Vroutek, se sídlem Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek, IČO: 00265705, a to:
- pozemek: p.č. 5516/14 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek vznikl oddělením z p.č. 5516/1 o výměře 4427 m2 dle
geometrického plánu č. 1042-036/2021 ze dne 4.5.2021),
obec Vroutek, k. ú. Vroutek, zapsaný na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
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sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13. 12. 2021
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Usnesení č. 102/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 561/6 o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 561/5 o výměře 1949 m2, geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 733-7034/2021 ze dne 28. 2. 2021 a je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Krásný Dvůr, k. ú. Krásný Dvůr, zapsaných na LV č. 267 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837
za
nemovitou věc ve vlastnictví obce Krásný Dvůr, se sídlem: č.p. 117, 439 72 Krásný Dvůr ,
IČO: 00265071, a to:
- pozemek: p.č. 594/11 o výměře 92 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 594/1 o výměře 2149 m2, geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 733-7034/2021 ze dne 28. 2. 2021 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí)
obec Krásný Dvůr, k. ú. Krásný Dvůr, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro obec Krásný Dvůr a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13. 12. 2021
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Usnesení č. 103/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 634/5 o výměře 729 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: p.č. 634/6 o výměře 593 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Lužice, k. ú. Svinčice, zapsaných na LV č. 153 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
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Katastrální pracoviště Most a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
za
nemovité věci ve vlastnictví Náboženské matice, IČ: 00052914, se sídlem Thákurova 676/3,
Praha 6, Dejvice, PSČ 160 00, a to:
- pozemek: p.č. 531/2 o výměře 996 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 531 o výměře 45319 m2 geometrickým plánem č. 249-7154/2021 ze
dne 8. 9. 2021),
- pozemek: p.č. 534/2 o výměře 848 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 534 o výměře 105575 m2 geometrickým plánem č. 249-7154/2021 ze
dne 8. 9. 2021),
obec Lužice, k. ú. Svinčice, zapsaných na LV č. 207 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitých věcí ve výši
celkem: 31.320,--Kč bude Náboženské matici doplacen Ústeckým krajem (cena 60,--Kč/m2,
viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13. 12. 2021
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Usnesení č. 104/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 856/2 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek oddělen z p.č. 856 o výměře 11623 m2 geometrickým plánem č. 341-54/2020 ze
dne 22. 6. 2020),
obec Homole u Panny, k. ú. Suletice, zapsaný na LV č. 293 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
za
nemovitou
věc
ve
vlastnictví
***************************************************************************
********** a to:
- pozemek: p.č. 869/2 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 869 o výměře 60 m2 geometrickým plánem č. 341-54/2020
ze dne 22. 6. 2020 a je zatížen zástavním právem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
obec Homole u Panny, k. ú. Suletice, zapsaný na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
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B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13. 12. 2021
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Usnesení č. 105/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
o budoucím nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
Agrární půdní fond s.r.o., se sídlem: Vídeňská 255/42, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 09182098,
a to:
- pozemek: část p.č. 250/8 o výměře 237 m2, druh pozemku: orná půda
obec Staňkovice, k. ú. Tvršice, zapsané na LV č. … u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Agrární půdní fond s.r.o. za účelem realizace investiční akce
„Rekonstrukce mostu č.ev. 2501-2 Tvršice“ za kupní cenu 14.220 Kč (60 Kč/m2, viz
důvodová zpráva).
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2022
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Usnesení č. 106/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
Statutárního města Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad
Labem, IČO: 00081531, a to:
- pozemek: p.č. 1769/10 o výměře 73 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společenský dvůr,
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, za celkovou kupní cenu 34.850,- Kč
(450,- Kč/m2 cena sjednána dohodou plus ostatní náklady ve výši 2.000,- Kč - viz důvodová
zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Obchodní
akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČO:
44556969.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13. 12. 2021
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Usnesení č. 107/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s
majetkem státu - Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, a to:
-pozemek: část p.č. 4669/2 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
-pozemek: část p.č. 4670/2 o výměře 786 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dráha,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 1396 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
-pozemek: část p.č. 72/1 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dráha,
-pozemek: část p.č. 583 o výměře 40 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště,
-pozemek: část p.č. 673/1 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dráha,
obec Otvice, k. ú. Otvice, zapsaných na LV č. 176 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro potřeby investiční akce hrazené z IROP „Nová
komunikace u města Chomutova“, s účinností od 1. 1. 2022, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za cenu 55.289,--Kč/rok (cena 45,--Kč/m2/rok a 22,--Kč/m2/rok viz
důvodová zpráva). S tím, že nájemné bude hrazeno čtvrtletně na základě splátkového
kalendáře.
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Usnesení č. 108/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3, IČ: 01312774, a to:
- pozemek: část. p.č. 506 o výměře 83 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek: část. p.č. 507 o výměře 53 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek: část. p.č. 1094 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Velemín, k.ú. Milešov u Lovosic, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na dobu neurčitou, a to od 1. 4. 2022 za
účelem realizace stavby „III/25819 - Rekonstrukce mostu ev .č. 25819-3 Milešov“ za cenu
1.896,- Kč/rok za dočasný zábor.
2. dle § 59 odst. 1 písm. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a,
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130 00 Praha 3, IČ: 01312774, a to:
- pozemek: část. p.č. 506 o výměře 1 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek: část. p.č. 507 o výměře 6 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: koryto
vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Velemín, k.ú. Milešov u Lovosic, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na dobu neurčitou, a to od 1. 4. 2022 za
účelem realizace stavby „III/25819 - Rekonstrukce mostu ev .č. 25819-3 Milešov“ za cenu
500,- Kč/rok za trvalý zábor.
24
Usnesení č. 109/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988, a to:
- pozemek: část p.č. 4309/45 o výměře 205 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
- pozemek: část p.č. 4309/46 o výměře 26 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 8171 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro potřeby realizace
investiční akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem“ na dobu určitou, a
to od zahájení stavby do ukončení stavby, nejpozději do 31. 12. 2025, za cenu 11,70
Kč/m2/rok, tj. celkově za 2.702,70 Kč/rok.
25
Usnesení č. 110/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o pronájmu nemovité věci ve vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO: 70889988, a to:
- pozemek: část p.č. 252/12 o výměře 297 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené,
obec Libědice, k.ú. Libědice, zapsané na LV č. 280 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro potřeby realizace investiční akce „Rekonstrukce mostu
ev. č. 22422-1 Libědice“ na dobu určitou, a to od zahájení stavby do ukončení stavby,
nejpozději do 31. 12. 2025, za cenu 6,50 Kč/m2/rok, tj. celkově za 1.930,50 Kč/rok.
26
Usnesení č. 111/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, o uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci mezi Ústeckým krajem a společností
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s., se sídlem: Galerie Emila Filly, Velká
Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25049011, dle přílohy č. 18.2 tohoto usnesení, a
to:
nebytové prostory v 1. PP budovy č.p. 3118, v Ústí nad Labem, Dlouhá ulice o celkové
výměře 234,50 m2 za 162 000,- Kč/rok, na dobu neurčitou s platností od 1. 1. 2021.
27
Usnesení č. 112/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 19/SML3864/SoV/MAJ ze dne
27.
11.
2019
mezi
Ústeckým
krajem
a
***************************************************************************
*****, kterým se text čl. II. odst. 1. Doba výpůjčky mění takto:
text
„Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, od
protokolárního předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději do 31. 12.
2021“
se ruší a nahrazuje se textem
„Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, od
protokolárního předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději do 31. 12.
2025“.
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Usnesení č. 113/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy - Pozemek č. SML-00083-2021-241 mezi Ústeckým
krajem a státním podnikem Lesy České republiky, s. p., se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, dle přílohy č. 8.1 tohoto usnesení, a
to:
- pozemek: část p.č. 757 o výměře 23 m2, druh pozemku: lesní pozemek
obec Jiřetín pod Jedlovou, k. ú. Rozhled, zapsaný na LV č. 418 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
- pozemek: část p.č. 2089 o výměře 6 m2, druh pozemku: lesní pozemek
obec Dolní Podluží, k. ú. Dolní Podluží, zapsaný na LV č. 511 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na dobu určitou s platností ode dne podpisu
nájemní smlouvy za účelem investiční akce „Lávka přes Šébr a Stožecké sedlo“ do 30. 9.
2026 za cenu 6,17 Kč/m2/rok – tj. celkově za 179,00 Kč/rok.
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Usnesení č. 114/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dohody smluvních stran o vypořádání bezesmluvního užívání pozemků
č. SML00084-2021-241 mezi Ústeckým krajem a státním podnikem Lesy České republiky, s.
p., se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO:
42196451, dle přílohy č. 8.3 tohoto usnesení, a to:
- pozemek: část p.č. 757 o výměře 27 m2, druh pozemku: lesní pozemek
obec Jiřetín pod Jedlovou, k. ú. Rozhled, zapsaný na LV č. 418 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
- pozemek: část p.č. 2089 o výměře 10 m2, druh pozemku: lesní pozemek
obec Dolní Podluží, k. ú. Dolní Podluží, zapsaný na LV č. 511 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, kterým se upravuje doba bezesmluvního
užívání za období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 s první části náhrady ve výši 114,00 Kč, se
splatnosti do 15 dnů ode dne podpisu této dohody a dále za období od 1. 1. 2022 do data
uzavření řádné nájemní smlouvy (druhá část náhrady) za účelem investiční akce „Lávka Šébr
přes Stožecké sedlo“.
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Usnesení č. 115/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o výpůjčce nemovité věci Ústeckým kraje od obce Staňkovice, se sídlem:
Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice, IČO: 00556432, a to:
- pozemek: část p.č. 952/11 o výměře 159 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Staňkovice, k. ú. Tvršice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro obec Staňkovice, na dobu určitou, a to 1 rok od
zahájení stavebních prací za účelem realizace investiční akce „Rekonstrukce mostu č.ev.
2501-2 Tvršice“.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
o budoucím přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Staňkovice, se sídlem: Postoloprtská 8, 439 49 Staňkovice, IČO: 00556432, a to:
- pozemek: část p.č. 952/11 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
obec Staňkovice, k. ú. Tvršice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro obec Staňkovice.
C) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13. 12. 2021
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Usnesení č. 116/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o výpůjčce nemovitých věcí od obce Libědice, se sídlem: Libědice 27, 438 01
Libědice, IČO: 00673153, a to:
- pozemek: část p.č. 288/1 o výměře 856 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: část p.č. 315/1 o výměře 397 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: část p.č. 13/3 o výměře 265 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: část p.č. 207/1 o výměře 408 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: část p.č. 210/8 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: část p.č. 716/5 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Libědice, k.ú. Libědice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro potřeby realizace investiční akce „Rekonstrukce mostu
ev. č. 22422-1 Libědice“ na dobu určitou, s účinností ode dne protokolárního předání
předmětu výpůjčky do plánovaného data dokončení rekonstrukce, tj. nejpozději do 31. 12.
2025 za podmínky zachování přístupu pro vlastníky sousedních pozemků p.č. 254/1, 317/1,
318 a 17/1 v k.ú. Libědice.
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Usnesení č. 117/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o výpůjčce nemovitých věcí od města Terezín, IČO: 00264474, se sídlem nám. ČSA
179, 411 55 Terezín, a to:
- pozemek: p. č. 937 o výměře 1198 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 936 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 932 o výměře 6 m2, duh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 826 o výměře 5 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany:
ochranné pásmo
- pozemek: část p. č. 454/1 o výměře 1130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: část p. č. 465 o výměře 141 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 459 o výměře 5 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr
- pozemek: část p. č. 733/2 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: část p. č. 952 o výměře 3652 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 822 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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ostatní zeleň
- pozemek: část p. č. 953 o výměře 1747 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Terezín, k. ú. Terezín, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Terezín, na dobu určitou do 31.12.2030, a to ode
dne protokolárního předání předmětu výpůjčky pro stavbu „Cyklostezka Ohře“.
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Usnesení č. 118/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Rohová sedací souprava + křeslo DGAIH0004DC5 2012 2012 25 000,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Rohová sedací souprava + křeslo DGAIH0007LVV 2017 2017 28 382,30,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Sedací souprava rohová,
koženková+křeslo DGAIH0007DRZ 2016 2016 26 999,94,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Sedací souprava rohová,
koženková+křeslo DGAIH0007DSU 2016 2016 26 999,94,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Sedací souprava rohová, vč. křesla, 2x taburet DGAIH0004LU0 2017 2017 20 505,92,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Kuchyňský kout DGAIH0000CKO 2004 2004 23 800,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
PC AC Office Pro 1000N mikro DGAIH0004GXN 2007 2007 20 000,50,- 0,Výrobní číslo: DA351237/1207
z vlastnictví příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková
organizace, Březinova 1093, 432 01 Kadaň, IČ: 46789910.
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Usnesení č. 119/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Kotel elektrický KE22 20046 1994 1993 66 642,- 0,Výrobní číslo: 1510
PC-AT Computers A-0377/1 2004 2004 21 230,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
PC-AT Computers A-0377/5 2004 2004 21 230,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
PC-AT Computers A-0377/6 2004 2004 21 228,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
77

Tabule Panaboard
Panasonic AJ-2305 2006 - 39 995,- 0,Výrobní číslo: 84669HA1402
z vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a střední zdravotnická škola Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800,
430 03 Chomutov, IČ: 41324641.
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Usnesení č. 120/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Myčka na nádobí WM 50 3163 2009 2008 39 970,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Elektrická pánev Alba Classico 50 226 2007 2005 130 956,- 0,Výrobní číslo: E-TBP 80/900 80It
Škrabka brambor 1986 2001 2000 32 621,60,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Drtič odpadu W 1500 227 2009 2008 73 637,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
EKG ELI 150 220 2006 neuvedeno 73 637,- 0,Výrobní číslo: 105363604167
z vlastnictví příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna, příspěvková organizace, 439 85
Petrohrad, IČ: 00829137.
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Usnesení č. 121/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kopírka Cannon Runner
Advance iRAC 225i 22-00/365 2014 2014 48 388,- 0,Výrobní číslo: LYE22258
Kopírka ČB Panasonic
DP-8020E 6468ESF 2009 2009 37 021,- 0,Výrobní číslo: IHP54S00040
Kopírka Canon iRC 1225iF 7916 2015 2015 28 544,- 0,Výrobní číslo: TYF 00829
z vlastnictví příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna aÚsteckého kraje a
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice, příspěvková organizace,
Lípová 651/9, 415 01 Teplice, IČ: 6151580
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Usnesení č. 122/31R/2021
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16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Televize LCD
Samsung 90300003835 2007 2007 20 199,- 0,Výrobní číslo: AHCB3SEP901364J
Televize Plazma
Panasonic 90300003834 2007 2007 27 199,- 0,Výrobníčíslo:FU-7542758
Televize Plazma
Panasonic 90300004228 2008 2008 38 199,- 0,Výrobní číslo: FL-8254039
z vlastnictví příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková
organizace, Dlouhá 75, 410 22 Litoměřice, IČ: 00080195.
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Usnesení č. 123/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kamerový systém – souprava
videotelefonu Fermax 8815 5-404/1 2009 neuvedeno 87 192,- 0,Výrobní číslo: 1510
z vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium a střední průmyslová škola, Duchcov,
příspěvková organizace, Masarykova 909/12, 419 01 Duchcov, IČ: 61515477.
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Usnesení č. 124/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku,
a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Notebook MSI GE62 60440 2016 neuveden 38 320,70,- 0,Výrobní číslo: GE 62 6QD-025CZK1512000001
Dataprojektor Acer 32607 2006 2006 23 338,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní
Chomutov, příspěvková organizace, Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ:18383696.
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Usnesení č. 125/31R/2021
79

16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Lednice Liebher 20202397 2004 2004 22 985,- 0,Výrobní číslo: 310907
z vlastnictví příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvková organizace, Na Výšině 494, 417 01 Dubí, IČ: 63787849.
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Usnesení č. 126/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, za podmínky, že
zůstatková cena vyřazovaného majetku bude uhrazena z provozních prostředků příspěvkové
organizace a a nenaruší to její rozpočet a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Vysokotlaký mycí
stroj 100061 1998 - 26 669,- 12 165,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb
Litoměřice, příspěvková organizace, Komenského 754/3, 412 03 Litoměřice, IČ: 46773495.
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Usnesení č. 127/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Konvektomat s příslušenstvím HIM0068 2001 2001 197.330,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Televizor Thomson 17 HIM0067 2000 2000 97.599,- 0,Výrobní číslo: 3244480034453
Elektrický vyhřívací stůl nerez DrM03357 1995 1995 38.772,- 0,Výrobní číslo: 3262796
Tiskárna HP LJ M2727 HIM0068 2009 2009 22.500,- 0,Výrobní číslo: CNGT9BHGHC
Kancelářská nábytková sestava HIM0107 1998 1998 61.300,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, Zátiší 177, 435 42
Litvínov - Janov, IČ: 49872541
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Usnesení č. 128/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Tiskový příklepový automat GPE 90150 1993 1993 51.669,- 0,Výrobní číslo 63650
Tiskový stroj ROMAYOR 314 90112 1987 1987 54.830,- 0,Výrobní číslo 31419756
Tiskový stroj ROMAYOR 513 95037 1973 1973 97.900,- 0,Výrobní číslo 513710153
z vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie
Rumburk, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, IČ: 00497029.
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Usnesení č. 129/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kopírka CANON NP 6317 450075 2000 2000 85.236,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Monitor 19´´ NEOVO white 616714 2003 2003 23.292,24 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,
Ústí nad Labem, Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 00082627.
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Usnesení č. 130/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Počítač P4 20059769 2005 nezjištěno 24.636,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač Triline 20061090 2007 nezjištěno 25.586,- 0,Výrobní číslo: DT1042219/0507
Analyzátor 30003217 1994 nezjištěno 133.593,- 0,Výrobní číslo: I.94
Zkušebna brzd válcová 30002141 1983 nezjištěno 98.661,- 0,Výrobní číslo: 2 227604-0047
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Zkušebna brzd válcová 30002140 1983 nezjištěno 235.064,- 0,Výrobní číslo: 2 227604-0047
Zkušební zařízení 30003232 1994 nezjištěno 211.750,- 0,Výrobní číslo: 91/2732
Přístroj pro měření geometrie kol 30003308 2000 nezjištěno 125.616,- 0,Výrobní číslo: 2110221
Plynový kotel 30003236 1994 nezjištěno 65.100,- 0,Výrobní číslo: 1858
Vrtačka radiální 30002442 1983 nezjištěno 38.027,- 0,Výrobní číslo: 5196
Vysokotlaké zařízení WAP B 1200 30002208 1983 nezjištěno 43.145,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Pila rámová 30002057 1983 nezjištěno 48.600,- 0,Výrobní číslo: 4485
Počítač Ergo 20061118 2007 nezjištěno 26.770,- 0,Výrobní číslo: 09048
Zpětný projektor 30003241 1994 nezjištěno 27.900,- 0,Výrobní číslo: 63800131
Diagnostický tester KTS 100 99000012 2002 nezjištěno 116.500,- 0,Výrobní číslo: 760 010 0 23
Diagnostický tester KTS 300 99000013 2002 nezjištěno 116.500,- 0,Výrobní číslo: 0684400300
Počítač Triline Profi 20060668 2006 nezjištěno 22.650,- 0,Diagnostický tester KTS 100 99000012 2002 nezjištěno 116.500,- 0,Výrobní číslo: 218.6
Počítač Classic 20057074 2000 nezjištěno 26.133,- 0,Diagnostický tester KTS 100 99000012 2002 nezjištěno 116.500,- 0,Výrobní číslo: DT088229-206
Pila JMP H 575SP X-TORQ 20060782 2006 nezjištěno 21.925,- 0,Výrobní číslo: 05 4100043
Motorová pila JMP H 372 XP 20060848 2006 nezjištěno 20.495,- 0,Výrobní číslo: 06 4100142
Motorová pila JMP H 385 XP 20060781 2006 nezjištěno 22.682,- 0,Výrobní číslo: 02 5100109
Jamkovač STIHL BT 360 30003388 2005 nezjištěno 40.805,- 0,Výrobní číslo: 50418875
Diagnostický tester KTS 100 99000012 2002 nezjištěno 116.500,- 0,Výrobní číslo: 50418875
Tryskací kabina 30003170 1993 nezjištěno 151.631,- 0,Výrobní číslo: 212
Řídící systém 30003268 1995 nezjištěno 135.405,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Kopírka Develop ineo 161 20061221 2007 nezjištěno 39.139,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Zásobník kontejnerový 30002935 1988 nezjištěno 36.694,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Zásobník kontejnerový 30002934 1988 nezjištěno 36.694,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Zásobník kontejnerový 30002933 1988 nezjištěno 36.694,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Zásobník kontejnerový 30002932 1988 nezjištěno 36.694,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
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z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola technická, Dělnická 21, 434 01 Velebudice,
IČ: 00125423.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Billboard 20066367 2020 nezjištěno 4.235,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola technická, Dělnická 21, 434 01
Velebudice, IČ: 00125423.
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Usnesení č. 131/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kopírovací stroj SHARP 09523 2004 2004 38.706,- 0,Výrobní číslo: 450917
Maketa sanitního vozu 08973 2004 nezjištěno 39.942,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Tiskárna Epson laser barevná 10455 2007 2007 21.794,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Dataprojektor Epson 11635 2002 2002 35.367,- 0,Výrobní číslo: EMP-X3 GYJF682061L
Dataprojektor Benq M 622 119 11650 2007 2007 22.140,- 0,Výrobní číslo: PDB9701340SU0 T
Tiskárna HP Laser Jet P3005dn 12099 2009 2009 29.183,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač 75289 2009 2009 25.000,- 0,Výrobní číslo: PCD 0609153
Cparlene Basic Manikin 750666 2010 nezjištěno 31.813,20 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Simulace stáří – sada 750668 2010 nezjištěno 34.303,20 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Kopírovací stroj Develop 85080 1999 nezjištěno 73.078,- 0,Výrobní číslo: 21726379
Barevný televizor SONY 85113 2000 2000 42.990,- 0,Výrobní číslo: 4004308
Polarimetr kruhový 000012 1999 1999 39.495,50 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Přístroj čistící – RAINBOW 000015 1999 1999 60.900,- 0,Výrobní číslo: R3416
Pískovač Brasty S1 jednotryskový 000039 1999 1999 32.830,20 0,Výrobní číslo: A1054-1929
PH 597 Profilab 000172 1999 1999 30.265,11 0,83

Výrobní číslo: 72055058
Mikroprocesor pH/mV 000182 1999 1999 22.417,61 0,Výrobní číslo: 71005133
Tavící a odlévací zařízení 081116 1999 1999 47.461,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Odlévač – rotační licí přístroj 081159 1999 1999 55.668,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Vysavač Vorverk 130109 1997 1997 28.800,- 0,Výrobní číslo: VK121
Kopírka Canon NP7161 130135 2004 2004 50.264,- 0,Výrobní číslo: 220/04
Videokamera JVC GR 150060 1999 1999 24.500,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Vysavač Philips HR 6835 150070 1999 1999 21.980,- 0,Výrobní číslo: 940058-00
Videokamera barevná CCD 150085 1999 1999 31.898,20 0,Výrobní číslo: 9625528
Mikroskop DN 45 000020 1999 1999 92.360,- 0,Výrobní číslo: 310520512
Váha analytická standard T 3 000037 1999 1999 86.925,- 0,Výrobní číslo: 1192
Mikromotor UNI tronic 000146 1999 1999 41.422,50 12.611,50
Výrobní číslo: nezjištěno
Kintetický nástavec – Ekin 000017 1999 1999 53.839,10 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Lehátko Jordan 130093 1995 1995 28.103,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Lehátko Jordan 130094 1995 1995 28.104,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Lehátko Jordan 130106 1997 1997 30.739,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Injekční pumpa 130105 1996 1996 26.145,- 0,Výrobní číslo: 500726
Lůžko Terno plus s příslušenstvím 130124 2000 2000 43.751,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Lůžko Terno plus s příslušenstvím 130130 2003 2003 41.441,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Sestava laboratorního nábytku Medlin 130132 2003 2003 79.537,- 0,Výrobní číslo: 181/03 a 169/03
Resuscitační Anna 150027 1999 1999 38.975,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Resuscitační Anna 150028 1999 1999 38.975,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Resuscitační Anna - torzo 150046 1999 1999 38.462,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00673358.
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Usnesení č. 132/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
84

Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kapnometr Emma DM01963 2011 2011 25.410,- 0,Výrobní číslo: 114153
Router-Cisco-Cisco 871 DM00947 2009 2009 20.200,- 0,Výrobní číslo: FHK130824NA
Odsávací pumpa WN 10620 DM03089 2005 2005 34.900,- 0,Výrobní číslo: 1200
Odsávačka Accuvac basic WM 10709 DM03291 2005 2005 25.118,45 0,Výrobní číslo: 12946
NB Asus UX31A DM04855 2013 2013 28.796,- 0,Výrobní číslo: CCN0CJ438289496
NB Asus N750JV-4700HQ + přísluš. DM04964 2013 2013 27.346,- 0,Výrobní číslo: DAN0CY43760943C
NB HP Probook 450 G2 P5T23ES DM06454 2015 2015 29.862,80 0,Výrobní číslo: CND5400J8Q
NB Asus N750JV-4700HQ + přísluš. DM04976 2013 2013 27.346,- 0,Výrobní číslo: DAN0CY43755043D
NB Lenovo E531 68857 AG DM04791 2013 2013 24.615,- 0,Výrobní číslo: PF03F0L
NB PANASONIC TOUGHBOOK IM00712 2013 2013 72.358,- 0,CF-AX2
Výrobní číslo: 3EKCA72413
Pulzní oxymetr přenostný IM30011 1994 1994 37.364,- 0,Výrobní číslo: 700542019
Lineární dávkovač DM04052 2004 2004 26.451,60 0,Výrobní číslo: nezjištěno
OXYLOG 2000 IM00303 2004 2004 254.154,- 0,Výrobní číslo: SRUM-0104
Pulsní oxymetr s pouzdrem BCI3301 IM00127 1995 1995 28.165,- 0,Výrobní číslo: 706069191
z vlastnictví příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.
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Usnesení č. 133/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Pyrometr 65 (EUPTV 521) 2014 nezjištěno 60.666,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborná škola
gastronomie a služeb Most, Jana Palacha 711/2, 434 01 Most, IČ: 00524905.
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Usnesení č. 134/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o demolici a následném vyřazení nemovitého majetku, a to:
budova bez čp/če, (přízemní sklad materiálu), umístěná na st. p.č. 325, Vědomice , k.ú.
Vědomice, nemovitý majetek zapsán na LV č. 686 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, z účetní evidence příspěvkové organizace Školní statek,
Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace, Vědomice 37, 41301 Roudnice
nad Labem, IČ: 00081701.
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Usnesení č. 135/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Traktor Škoda 180 6-531/15 2007 - 319.305,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská
a ekologická Žatec, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 1354, 438 01 Žatec
IČ:61357294
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Traktor Škoda 180 6-531/15 2007 - 319.305,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
za dohodnutou kupní cenu ve výši 18 500,- Kč včetně DPH, panu Václavu Hanzalovi, Želeč
106, 438 01 Měcholupy, IČO:42107113.
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Usnesení č. 136/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Škoda Octavia Combi I164 1999 1999 454.300,- 0,Výrobní číslo: TMBJN11U9Y2289702
z vlastnictví příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace, se sídlem Snědovice 1, 411 74 Snědovice, IČ: 70948062.
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
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Škoda Octavia Combi I164 1999 1999 454.300,- 0,Výrobní číslo: TMBJN11U9Y2289702
za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 000,- Kč včetně DPH, firmě Gerhard Horejsek a spol., U
Terezínské křižovatky 161 a 164, 412 01 Litoměřice, IČO: 00526282.
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Usnesení č. 137/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Pásová pila PEGAS GONDA C2940333 2009 2004 363 850,- 0,Výrobní číslo:
Soustruh ALPHA PLUS S330 2940211 2000 2000 1 327 771,- 0,Výrobní číslo:
z vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní
Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ:
18383696.
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Pásová pila PEGAS GONDA C2940333 2009 2004 363 850,- 0,Výrobní číslo:
Soustruh ALPHA PLUS S330 2940211 2000 2000 1 327 771,- 0,Výrobní číslo:
za dohodnutou kupní cenu ve výši 126 000,- Kč (plnění osvobozeno od DPH), firmě CZECH
AUCTION s.r.o., Nová farma 1912, 431 11 Jirkov, IČ: 62743805 za podmínky, že cena za
prodaný movitý majetek bude převedena na tvorbu investic. Veškeré náklady na přepravu
strojů zabezpečuje a hradí kupující.
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Usnesení č. 138/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Škoda FELICIA 29IM00010 2009 1995 229.000,- 0,Výrobní číslo: TMBEFF41 3S0099692/1995
SPZ: 5U6 2733, počet ujetých km: 141.000,z vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední
odborná škola Varnsdorf, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČ: 18383874.
B) souhlasí
s prodejem movitého majetku, a to:
87

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Škoda FELICIA 29IM00010 2009 1995 229.000,- 0,Výrobní číslo: TMBEFF41 3S0099692/1995
SPZ: 5U6 2733, počet ujetých km: 141.000,za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.800,*************************************
*****************************************.

Kč

včetně

DPH,

panu
bytem:
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Usnesení č. 139/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Pracovní stůl offcar (nerez) DGAIH000052J 1994 1994 21 876,00 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Pracovní stůl offcar (nerez) DGAIH000051O 1994 1994 21 876,50 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Pracovní stůl offcar (nerez) DGAIH000050T 1994 1994 21 876,50 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková
organizace, Březinova 1093, 432 01 Kadaň, IČ:46789910.
2. s předáním movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Pracovní stůl offcar (nerez) DGAIH000052J 1994 1994 21 876,00 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Pracovní stůl offcar (nerez) DGAIH000051O 1994 1994 21 876,50 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Pracovní stůl offcar (nerez) DGAIH000050T 1994 1994 21 876,50 0,Výrobní číslo: nezjištěno
do vlastnictví příspěvkové organizace Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková
organizace, se sídlem Čsl. Armády 1360/35, 434 01 Most, IČ: 00080730.
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Usnesení č. 140/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Přepážka v 215 11499 2004 2004 38.425,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Plynový kotel 752523 2013 2013 28.633,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
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z vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 00673358
B) souhlasí
s předáním movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Přepážka v 215 11499 2004 2004 38.425,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Plynový kotel 752523 2013 2013 28.633,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní umělecká škola Teplice, se sídlem
Chelčického 345/4, 415 01 Teplice, IČ: 46071172.
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Usnesení č. 141/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení budoucí služebnosti k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 1053/58 o výměře cca 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Obrnice, k. ú. Obrnice, zapsané na LV č. 111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most.
Budoucí obtížený: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO: 70892156.
Budoucí oprávněný: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390.
Služebnost bude zřízena v rozsahu dle geometrického plánu, který předloží budoucí
oprávněný. Výše jednorázové úhrady je stanovena v souladu s návrhem budoucího
oprávněného na 10.000,- Kč.
Pozemek p. č. 1053/58 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00080837.
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Usnesení č. 142/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen k
nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleného usnesením Rady Ústeckého
kraje č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení věcného břemene k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 657 o výměře 953 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Velké Březno, k. ú. Velké Březno, zapsaným na LV č. 706 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
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Povinný (vlastník pozemků): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, IČO: 70892156.
Oprávněný: GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:
27295567.
Služebnost umístění a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby „Reko VTL
DN500 Velké Březno - Horní Police- 1. etapa, číslo stavby: 7700100656“ vč. práva vstupu a
vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení v rozsahu 198,6 m dle geometrického plánu č. 838-306/2021 ze dne
12. 8. 2021, to vše za jednorázovou úhradu 8387,60 Kč + DPH (dle uzavřené smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s obcí Velké Březno č. SMLoVBř/6/2018).
Pozemek p.č. 657 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková,
příspěvková organizace, Tolstého 1232/37, Střekov, 40003 Ústí nad Labem, IČO:70892156
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Usnesení č. 143/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen k
nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleného usnesením Rady Ústeckého
kraje č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení věcného břemene k nemovitým věcem, a to:
- pozemku: p. č. 1330/1 o výměře 558 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Libochovany, k. ú. Libochovany zapsaném na LV č. 90 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
- pozemku: p. č. 85/1 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky zapsaném na LV č. 235 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
Služebnost vstupu a vjezdu, a to jakýmikoliv vozidly převodce, zejména vozidly
mechanizace, vč. vozidel integrovaného záchranného systému, to vše na dobu neurčitou a
bezúplatně. Služebnost se zřizuje v celkovém rozsahu 845 m2.
Povinný (nabyvatel pozemků): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, IČO: 70892156.
Oprávněný (převodce): Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110
00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 709 94 234.
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Usnesení č. 144/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení budoucího věcného břemene k nemovité věci, a to:
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- pozemku: p.č. 399/16 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 2105 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
Budoucí povinný (vlastník pozemků): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156.
Budoucí oprávněný: Strejda.Net s.r.o., se sídlem: K Nedvězí 107, Královice, 104 00 Praha 10,
IČO: 03468054.
Služebnost umístění a provozování podzemního komunikačního vedení sítí elektronických
komunikací veřejné komunikační sítě, podzemního vedení optických kabelů a chrániček pro
optické kabely bude zřízena v rozsahu dle geometrického plánu, který předloží budoucí
oprávněný. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného rozsahu a dle Ceníku
pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č.
153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
Pozemek p.č. 399/16 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková,
příspěvková organizace, Tolstého 1232/37, Střekov, 40003 Ústí nad Labem, IČO: 00829048.
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Usnesení č. 145/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 2969 o výměře 2475 m2, druh pozemku: zahrada,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 1833 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.
Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO: 70892156.
Budoucí oprávněný: CC INTERNET s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha, IČO:
28721021
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena v rozsahu dle geometrického plánu, který předloží
budoucí oprávněný. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného rozsahu a dle
Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č.
153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
Pozemek p.č. 2969 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Chomutov, příspěvková organizace, IČO: 47796006.
61
Usnesení č. 146/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 2466/1 o výměře 1264 m2, druh pozemku: zahrada,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 1844 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
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kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.
Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO: 70892156.
Budoucí oprávněný: CC INTERNET s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha, IČO:
28721021.
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena v rozsahu dle geometrického plánu, který předloží
budoucí oprávněný. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného rozsahu a dle
Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č.
153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
Pozemek p.č. 2466/1 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škole technické,
gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace,
IČO: 18383696.
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Usnesení č. 147/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1006/2021/DC) dle přílohy č. 15.1
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha
3-Žižkov, PSČ 130 00, IČ0 01312774, pro stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemek p.č.
974 v k.ú. Bynovec, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany :
chráněná krajinná oblast - II.- IV. zóna, vše zapsané na LV č. 313 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro účely realizace stavby "Komunikační připojení
polní cesty C4 na silnici č. III/25858 v k.ú. Bynovec". Stavbou bude dotčena silnice č.
III/25858.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 148/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1010/2021/DC) dle přílohy č. 15.2
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a město Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, Česká Kamenice, PSČ
407 21, IČ0 00261220, pro stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemek p.č. 2581/1 v k.ú.
Česká Kamenice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, vše zapsané na LV č.
34 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro účely realizace
stavby "Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice". Stavbou bude
dotčena silnice č. III/26313.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 149/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3013/2021/LT) dle přílohy č. 15.3
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obec Martiněves, Pohořice čp. 24, Mšené-lázně, PSČ 411 19, IČ0
00264024, pro stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemek p.č. 433/2 a p.č. 433/3 a p.č.
433/4 v k.ú. Radešín u Martiněvsi, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, vše
zapsané na LV č. 485 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice pro účely realizace stavby "Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova,
Česká Kamenice". Stavbou bude dotčena silnice č. III/23928.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 150/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3012/2021/LT) dle přílohy č. 15.4
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obec Ploskovice, Ploskovice čp. 2, Ploskovice, PSČ 411 42, IČ0
00264164, pro stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemek p.č. 257/1 v k.ú. Ploskovice, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, vše zapsané na LV č. 137 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro účely realizace stavby
"Ploskovice - chodník pro pěší v průtahu obcí - IV. etapa". Stavbou bude dotčena silnice č.
III/26015.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 151/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3014/2021/LT) dle přílohy č. 15.5
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obec Křešice, Nádražní 84, Ploskovice, PSČ 411 18, IČ0 00263851,
pro stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemek p.č. 899 v k.ú. Záhořany u Litoměřic, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, vše zapsané na LV č. 437 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro účely realizace stavby
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"Zahořany - vybudování nového chodníku". Stavbou bude dotčena silnice č. III/26112.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 152/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6057/2021/UL) k pozemku p.č.
2285/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Tisá, v k.ú. Tisá, zapsaný na LV č. 473 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/24811, která se
nachází na tomto pozemku ve prospěch oprávněného: ***************,
********************************************************. Obsahem věcného
břemene je povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zařízení dle geometrického plánu č. 1243-310/2019 ze dne 9.1.2020. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 2.541,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v
protokolu ze dne 5.3.2020.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 153/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6058/2021/UL) k pozemku p.č.
4289/6, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: bez ochrany,
obec Teplice, v k.ú. Teplice, zapsaný na LV č. 9216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/25344, která se nachází na tomto pozemku
ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav zařízení dle geometrického plánu č. 5725-142/2021 ze dne
5.5.2021. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 11.737,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 7.12.2020.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 154/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2030/2021/CV) k pozemku p.č.
629/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná
značka geodetického bodu, obec Braňany, v k.ú. Braňany, zapsaný na LV č. 376 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/2538,
která se nachází na tomto pozemku ve prospěch oprávněného: SVS a.s., Přítkovská 1689,
Teplice, PSČ 415 50, IČO 49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost zavázaného
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení dle geometrického plánu č.
596-55/2014 ze dne 22.9.2014. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce
12.160,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 23.7.2013.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 155/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3074/2021/LT) k
pozemku
p.č. 1569/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Martiněves u Libochovic, zapsaný na LV č. 824 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23741 a
p.č. 1521/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Martiněves u Libochovic, zapsaný na LV č. 824 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24615 a
p.č. 1569/10, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Charvatce u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 522 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23741 a
p.č. 1585, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Charvatce u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 522 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23927 a
p.č. 1584/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Charvatce u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 522 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23927 a
p.č. 433/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Radešín u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 485 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/24043 a
p.č. 447/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Radešín u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 485 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23927 a
p.č. 433/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Radešín u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 485 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23928 a
p.č. 457/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Radešín u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 485 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23927 a
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p.č. 445, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Radešín u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 485 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23927 a
p.č. 433/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Radešín u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 485 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23928 a
p.č. 447/6, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Radešín u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 485 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23926 a
p.č. 1584/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Martiněves, v k.ú. Charvatce u Martiněvsi, zapsaný na LV č. 522 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23927 a
p.č. 1372/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: vnitř.
lázeň. území, ložis. slatin a rašeliny, ochr. pásmo 1.st., obec Mšené - lázně, v k.ú.
Mšené-lázně, zapsaný na LV č. 285 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23741 a
p.č. 1372/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Mšené - lázně, v k.ú. Mšené-lázně, zapsaný na LV č. 285 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23741, které se nachází na tomto
pozemku ve prospěch oprávněného: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČO
49099469. Obsahem věcného břemene je povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav zařízení dle geometrického plánu č. 192-33/2019 ze dne
9.7.2019, dle geometrického plánu .č. 197-71/2019 ze dne 3.10.2019, dle geometrického
plánu č. 256-69/2019 ze dne 1.10.2019, dle geometrického plánu č. 508-61/2019 ze dne
23.7.2019 a dle geometrického plánu č. 186-70/2019 ze dne 27.9.2019. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 64.200,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v
protokolu ze dne 29.11.2010.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace,
který je statutárním orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení
věcného
břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 156/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6066/2021/UL) k pozemku p.č. 579/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: ochranné
pásmo vodního zdroje 2. stupně, rozsáhlé chráněné území, obec Řehlovice, v k.ú. Dubice nad
Labem, zapsaný na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Ústí nad Labem a komunikaci č. III/24721, která se nachází na tomto pozemku ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035.
Obsahem věcného břemene je povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav zařízení dle geometrického plánu č. 426-11/2020 ze dne 19.7.2021. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 2.541,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 20.5.2013.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
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orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 157/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3075/2021/LT) k
pozemku
p.č. 243/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná
krajinná oblast, obec Třebenice, v k.ú. Sutom, zapsaný na LV č. 195 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23764 a
p.č. 241/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná
krajinná oblast, obec Třebenice, v k.ú. Sutom, zapsaný na LV č. 195 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/23764 a
p.č. 246/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob
ochrany: chráněná krajinná oblast, obec Třebenice, v k.ú. Sutom, zapsaný na LV č. 195 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/23764 a
p.č. 731/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná
krajinná oblast -II.-IV. zóna, obec Vlastislav, v k.ú. Vlastislav, zapsaný na LV č. 413 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/2588 a
p.č. 765/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná
krajinná oblast -II.-IV. zóna, obec Vlastislav, v k.ú. Vlastislav, zapsaný na LV č. 413 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/23762 a
p.č. 770, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná
krajinná oblast -II.-IV. zóna, obec Vlastislav, v k.ú. Vlastislav, zapsaný na LV č. 413 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/23764 a
p.č. 787/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná
krajinná oblast -II.-IV. zóna, obec Vlastislav, v k.ú. Vlastislav, zapsaný na LV č. 413 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/23762 a č. III/23760, které se nachází na tomto pozemku ve prospěch oprávněného: SVS
a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČO 49099469. Obsahem věcného břemene je
povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení dle
geometrického plánu č. 309-208/2020 ze dne 4.1.2021 a dle geometrického plánu č.
86-208/2020 ze dne 1.12.2020. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce
190.914,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 13.11.2013.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
73
Usnesení č. 158/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4020/2021/LN) k pozemku p.č. 739/1
a 739/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Blatno, v k.ú. Malmeřice, zapsaný na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/2063, která se nachází na tomto pozemku ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO
24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav zařízení dle geometrického plánu č. 160-37/2020 ze dne
30.6.2020. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 84.821,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 27.11.2019.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 159/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4018/2021/LN) k pozemku p.č. 628/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Slavětín, v
k.ú. Slavětín nad Ohří, zapsaný na LV č. 318 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č.II/239, která se nachází na tomto pozemku ve
prospěch oprávněného: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČO 49099469.
Obsahem věcného břemene je povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav zařízení dle geometrického plánu č. 597-267/2020 ze dne 13.10.2020. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 32.670,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 4.12.2019.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 160/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4022/2021/LN) k pozemku p.č. 368/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec město Louny, v k.ú. Brloh,
zapsanému na LV č. 570 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
a komunikaci č. III/22940, které se nachází na tomto pozemku ve prospěch oprávněného:
město Louny, Mírové náměstí 35, Louny, PSČ 440 23, IČO 00265209. Obsahem věcného
břemene bude povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 184B-2020290/2020 ze
dne 9.7.2020. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 23.232,-Kč na
základě znaleckého posudku ze dne 29.5.2017.
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B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 161/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 178/17R/2021 bod B) ze dne 2. 6. 2021.
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Usnesení č. 162/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 100/27R/2021 ze dne 29. 9. 2021.
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Usnesení č. 163/31R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
změnit
část usnesení č. 072/9Z/2021 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 6. 9. 2021 takto:
- „pozemek: p. č. 3032/3“
se ruší a nahrazuje se
- „pozemek: p. č. 1032/3“
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13.12.2021
Usnesení č. 164/31R/2021
16.2 Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Krajská majetková, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č.j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048 dodatkem č. 93 ke
zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
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B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 165/31R/2021
16.3 Nákup (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
PROJEKTYSS s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
PROJEKTYSS s.r.o., se sídlem: Husova 104, Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČO: 28663527, a
to:
- pozemek: p. č. 491 o výměře 674 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Chudeřín, č. p. 104, bytový dům, umístěna na pozemku p. č. 491
obec Litvínov, k. ú. Chudeřín u Litvínova, zapsané na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro PROJEKTYSS s.r.o. za celkovou kupní cenu
14.900.000,- Kč a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, se sídlem: Zátiší 177, Janov, 435
42 Litvínov 8, IČO: 49872541, a to za podmínky, že společnost PROJEKTYSS s.r.o. zajistí
výmaz věcných práv zatěžující výše uvedenou nemovitost včetně souvisejících údajů
spočívající v zástavním právu smluvním, zákazu zcizení a zatížení bez předchozího
písemného souhlasu banky po dobu trvání zástavního práva a výmaz o zahájení exekuce a
exekučního příkazu k prodeji nemovitosti.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 166/31R/2021
17.1 Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu
Labe aréna Štětí – etapa I.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015 s Labe aréna, z.s., IČO 03410447, sídlo: Nábřežní 835, 411 08
Štětí dle přílohy č. 8 tohoto usnesení
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegrovi, členovi Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 167/31R/2021
17.2 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OA a
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem – výměna oken a
oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OA a
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem – výměna oken a oprava
fasády na průčelí budovy a oprava střechy“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OA a
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem – výměna oken a oprava
fasády na průčelí budovy a oprava střechy“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „OA a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem – výměna oken a oprava fasády na průčelí budovy a oprava střechy“ dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OA
a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem – výměna oken a oprava
fasády na průčelí budovy a oprava střechy“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele MATURE TEPLICE s.r.o.,
Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice, IČO 60490420 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem,
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a
za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo
zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 24 577 676,65 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 29 738 988,75 Kč
termín realizace v týdnech od předání staveniště: 20 týdnů
délka poskytované záruky v měsících: 60 měsíců.
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 31. 1. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 31. 1. 2022
Usnesení č. 168/31R/2021
17.3 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem 2788 – rekonstrukce bazénu a bazénové
technologie v pavilonu C“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Speciální
ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem 2788 – rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v
pavilonu C“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem 2788 – rekonstrukce bazénu a bazénové
technologie v pavilonu C“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis z posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem 2788 –
rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C“ dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
4. Zápis z posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. 2 na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem 2788 –
rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v pavilonu C“ dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu.
5. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem 2788 – rekonstrukce bazénu a bazénové
technologie v pavilonu C“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele METALL QUATRO spol. s r.o.,
č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČO: 615 38 213 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem,
který jako jediný podal nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za
předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel
požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• celková nabídková cena v Kč bez DPH: 9.399.504,56 Kč
• celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 11.373.400,52 Kč
• termín realizace v týdnech od předání staveniště: 21
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 31. 1. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 15. 1. 2022
Usnesení č. 169/31R/2021
17.4 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže
Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu“-II zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
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1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže
Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu“ - II dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže
Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu“ – II dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p.
o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu“ – II dle přílohy č.
3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže
Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu“ – II dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu.
5.Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599 a o
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to
za podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní
veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 27 757 396,77 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 33 586 450,09 Kč
termín realizace v týdnech od předání staveniště: 65 týdnů
délka poskytované záruky v měsících: 120 měsíců
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 31. 1. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 31. 1. 2022
Usnesení č. 170/31R/2021
17.5 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední škola
stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (truhlář)“ zadávané
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední
škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (truhlář)“ dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
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2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední
škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (truhlář)“ dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba
areálu školy – dodávky (truhlář)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o zrušení zadávacího řízení, neboť v
zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení.
C) ukládá
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit další nezbytné úkony této
veřejné zakázky související se zrušením zadávacího řízení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 171/31R/2021
17.6 Změna smlouvy č. 21/SML2348/KS/INV ze dne 13. 07. 2021 na plnění veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Změnový list č. 1 včetně zdůvodnění změn dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Návrh dodatku č. 1 k původní Kupní smlouvě č. 21/SML2348/KS/INV ze dne 13. 07. 2021
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B) rozhoduje
1. v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody “ dodavatele
Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2, IČO: 47781483, se
kterým byla uzavřena původní Kupní smlouva a o uzavření dodatku č. 1 k původní Kupní
smlouvě č. 21/SML2348/KS/INV ze dne 13. 07. 2021, ve smyslu potvrzeného změnového
listu č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu:
Původní cena díla dle Kupní smlouvy bez DPH: 4 538 275,66 Kč
Původní cena dle díla Kupní smlouvy vč. DPH: 5 491 313,55 Kč
Změnový list č. 1
Změna dle § 222 odst. 4 zákona:
Dodatečné stavební práce ke stavebním pracím, které byly součástí dodávky boxu úpravny
vody bez DPH: 30 526,92 Kč
Dodatečné stavební práce ke stavebním pracím, které byly součástí dodávky boxu úpravny
vody včetně DPH: 36 937,57 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 4 568 802,58 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH: 5 528 251,12 Kč
2. prodloužení termínu plnění na základě dodatečných stavebních prací ke stavebním pracím,
které byly součástí dodávky boxu úpravny vody, dle § 222 odst. 4 o 2 týdny, tj. z původních
12 týdnů od předání místa plnění na 14 týdnů od předání místa plnění. Nejde o nepovolenou
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změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 písm. a) zákona.
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 1 k původní Kupní
smlouvě k podpisu.
Termín: 15. 12. 2021
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 k původní Kupní
smlouvě.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 172/31R/2021
17.7 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - X/2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. Investiční záměr s názvem "Oblastní muzeum a galerie v Mostě - Přírodovědná expozice"
ve výši 10 890 tis. Kč vč. DPH.
2. Investiční záměr s názvem "DOZP Stará Oleška - havarijní oprava venkovních asfaltových
ploch" ve výši 6 882 tis. Kč vč. DPH.
3. Investiční záměr s názvem "DSS Litvínov - Klimatizace pokojů a chodeb" ve výši 15 295
tis. Kč vč. DPH.
Usnesení č. 173/31R/2021
17.8 Změna smlouvy č. 21/SML3259/KS/INV ze dne 12. 11. 2021 na plnění veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba
areálu školy – dodávky (nábytek)“, 1. část: Nábytek
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Změnový list č. 1 včetně zdůvodnění změn dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Návrh dodatku č. 1 k původní Kupní smlouvě č. 21/SML3259/KS/INV ze dne 12. 11. 2021
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
1. v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. dostavba areálu školy – dodávky (nábytek)“, 1. část: Nábytek dodavatele MY DVA group a.s.,
Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČO 29030684, se kterým byla uzavřena původní Kupní
smlouva a o uzavření dodatku č. 1 k původní Kupní smlouvě č. 21/SML3259/KS/INV ze dne
12. 11. 2021, ve smyslu potvrzeného změnového listu č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu:
Původní cena dle Kupní smlouvy: 7 175 213,00 Kč bez DPH
Původní cena dle Kupní smlouvy: 8 682 007,73 Kč včetně DPH
Změnový list č. 1
Změna dle § 222 odst. 4 zákona:
Přípočty: 164 873,00 Kč bez DPH
Odpočty: -164 873,00 Kč bez DPH
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Hodnota dodatku č. 1: 0,00 Kč
Konečná cena dle dodatku č. 1: 7 175 213,00 Kč bez DPH
Konečná cena dle dodatku č. 1: 8 682 007,73 Kč včetně DPH
2. prodloužení termínu plnění u položky 74 a 75 soupisu dodávek z 3 týdnů od nabytí
účinnosti smlouvy na 2 týdny od vyzvání, ke kterému dojde nejpozději do 31.12.2022. Nejde
o nepovolenou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 písm. a) zákona.
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního předložit dodatek č. 1 k původní Kupní
smlouvě k podpisu.
Termín: 31. 12. 2021
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat dodatek č. 1 k původní Kupní
smlouvě.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 174/31R/2021
18.1 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2022 až 2025
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit a vyhlásit Program podpory rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 dle přílohy č.
1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast zemědělství a rozvoj
venkova,
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 13. 12. 2021
2. zajistit zveřejnění Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 175/31R/2021
18.2 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit a vyhlásit Program pro rozvoj
eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 176/31R/2021
19.1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
S návrhem Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 dle příloh č. 1 - 4 tohoto
usnesení
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
2022 dle příloh č. 1 - 4 tohoto usnesení
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, radnímu Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit návrh Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022
Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení
termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 177/31R/2021
19.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělení výjimky z podmínek Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje pro rok 2012, 2014, 2019, 2020 a tím umožnit prodloužení termínu
dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy:
- Územní plán Raná do 31. 12. 2023
- Územní plán obce Podsedice do 31. 12. 2023
- Územní plán obce – Louka u Litvínova do 31. 12. 2023
- ÚPD Kovářská do 31. 12. 2023
- Projekt „Opravy mostků v Hoštce a místních částech“ města Hoštky do 31. 12. 2022
- Projekt „Hřivice – veřejné osvětlení“ obce Hřivice do 31. 12. 2022
- Projekt „Žádost o dotaci do OPŽP“ obce Černouček do 31. 12. 2022
- Projekt „Rekonstrukce VO Rohatce“ obce Hrobce do 31. 12. 2022
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova, předložit tento materiál Zastupitelstvu Ústeckého kraje k
projednání.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 178/31R/2021
19.3 Vyhodnocení soutěže Moje obec – můj domov
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
a) schválit změnu zásad Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
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b) rozhodnout, v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), v platném znění, o poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2021 obcím oceněným v soutěži Moje obec – můj domov dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, radnímu Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit návrh změny zásad Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a návrh na poskytnutí odměny v rámci soutěže Moje
obec – můj domov dle přílohy č. 3 tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k
projednání.
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 179/31R/2021
19.4 Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2021 - 2027
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
zařazení nových záměrů do zásobníku projektů dle přílohy č.1 tohoto materiálu
Usnesení č. 180/31R/2021
20.1 Jmenování vedoucí/vedoucího odboru podpory podnikání, inovací a transformace
(PIT)
Rada Ústeckého kraje po projednání
jmenuje
dle ustanovení § 59, odst. 1, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a
transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje paní Ing. Ivu Tomešovou, a to s účinností od
1. 12. 2021.
Usnesení č. 181/31R/2021
21.1 Komise pro transformaci a obnovu krajiny – Vyhodnocení činnosti a plán práce na
rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Zprávu o činnosti Komise pro Transformaci a obnovu krajiny Rady Ústeckého kraje, která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení.
B) schvaluje
Plán práce a termíny Komise pro transformaci a obnovu krajiny Rady Ústeckého kraje, který
je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 182/31R/2021
22.1 Příprava 11. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 2024
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o přípravě 11. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020
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- 2024 dne 13. 12. 2021 od 10.00 hodin
B) schvaluje
1. návrh upraveného programu 11. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním
období 2020 - 2024 dne 13. 12. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 11. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním
období 2020 - 2024 dne 13. 12. 2021 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
Seznam příloh:
bod 4.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 011/31R/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace

bod 5.1 příloha 2.pdf

k usnesení č. 012/31R/2021 Návrh Dohody o ukončení Smlouvy
o zabezpečení vydávání Věstníku
Ústeckého kraje v tiskové podobě a
způsobem umožňujícím dálkový
přístup uzavřené dne 14. 2. 2002

Bod 7.3. priloha 1.pdf

k usnesení č. 016/31R/2021 Program pro rozvoj ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) na území Ústeckého kraje
na období let 2022 až 2025

bod 7.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 018/31R/2021 Dodatek ke smlouvě č.
20/SML5752/03/SoPD/ZPZ

Bod 7.6 priloha 5.pdf

k usnesení č. 019/31R/2021 Dodatek č. 3

bod 8.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 021/31R/2021 Dodatek č. 28 ke zřizovací listině č. j.
247/2008

Bod 8.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 026/31R/2021 Přehled subjektů navržených k
podpoře, včetně výše dotace

Bod 8.8_priloha 4.pdf

k usnesení č. 027/31R/2021 Přehled žádostí o snížení povinného
podílu spolufinancování

Bod 8.11 priloha 1.pdf

k usnesení č. 030/31R/2021 Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb Ústeckého kraje na období
2022-2024

Bod 8.11 priloha 3.pdf

k usnesení č. 030/31R/2021 Akční plán rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na rok 2022
varianta II

Bod 8.11 priloha 5.pdf

k usnesení č. 030/31R/2021 Základní a Rozvojová síť sociálních
služeb Ústeckého kraje na období
2022-2024 – varianta II

bod 8.12 priloha 1.pdf

k usnesení č. 031/31R/2021 Návrh smlouvy o spolupráci
Ústeckého kraje se Sítí pro rodinu, z.
s.

Bod 8.13 priloha 1.pdf

k usnesení č. 032/31R/2021 Koncepce rodinné politiky Ústeckého
kraje 2019-2022

Bod 8.15 priloha 2.pdf

k usnesení č. 034/31R/2021 Vyhodnocení žádostí o dotace –
oprava

bod 9.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 035/31R/2021 Návrh veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí návratné finanční
výpomoci
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bod 10.2 příloha č. 1.pdf

k usnesení č. 038/31R/2021 Dodatek č. 45 ke zřizovací listině č. j.
37/2001 Obchodní akademie a
Střední škola generála Františka
Fajta, Louny, příspěvková organizace

bod 10.2 priloha č. 2.pdf

k usnesení č. 038/31R/2021 Dodatek č. 36 ke zřizovací listině č. j.
240/2002 Oblastní muzeum v
Lounech, příspěvková organizace

bod 11.4 priloha 4.pdf

k usnesení č. 044/31R/2021 Krajský plán péče o duševní zdraví
pro Ústecký kraj

bod 11.5 priloha 4.pdf

k usnesení č. 045/31R/2021 Způsob organizace a zajištění
lékařské pohotovostní služby v
Ústeckém kraji od 1. 1. 2022

bod 11.5 priloha 5.pdf

k usnesení č. 045/31R/2021 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na
zajištění lékařské pohotovostní
služby (dotace městu)

bod 11.5 priloha 6.pdf

k usnesení č. 045/31R/2021 Vzor smlouvy o zajištění závazku
veřejné služby na zabezpečení
lékařské pohotovostní služby (provoz
ordinace)

bod 12.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 046/31R/2021 Ředitelé škol a školských zařízení
zřizovaných Ústeckým krajem

bod 12.19 priloha 1.pdf

k usnesení č. 061/31R/2021 Přehled organizací žádajících o
souhlas s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkových organizací

bod 13.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 065/31R/2021 Objednávka

bod 13.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 066/31R/2021 Smlouva o kumulativní novaci s
městem Roudnice nad Labem

bod 13.9 priloha 1.pdf

k usnesení č. 067/31R/2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou č. 18/SML4445/SoS/DS –
Most a Litvínov

bod 13.13 priloha 1.pdf

k usnesení č. 071/31R/2021 Dodatek č. 76 ke zřizovací listině č.j.
130/2001

bod 14.3 priloha c 1.pdf

k usnesení č. 074/31R/2021 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č.
20/SML6018/SoPD/SPRP

bod 14.3 priloha c 4.pdf

k usnesení č. 074/31R/2021 Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě č.
20/SML5555/SoPD/SPRP

Bod 14.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 075/31R/2021 Přehled žádostí doporučených k
rozhodnutí o poskytnutí dotace

Bod 14.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 076/31R/2021 Vzor Dodatku ke smlouvě o
poskytnutí dotace

bod 14. 9 priloha 2.pdf

k usnesení č. 080/31R/2021 Seznam doporučených žadatelů k
podpoře z dotačního programu
Asistenční vouchery Ústeckého kraje
- Aktualizace č. 1 a 2

bod 14.9 priloha 4.pdf

k usnesení č. 080/31R/2021 Dohoda o ukončení Smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML6066/SOPD/SPRP

110

Bod 14.11 priloha c. 2.pdf

k usnesení č. 082/31R/2021 Vzor veřejnosprávní smlouvy o
poskytnutí investiční/neinvestiční
dotace

bod 15.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 083/31R/2021 RO ÚK č. 18/2021/RÚK - usnesení

bod 16.1 priloha 18.2.pdf

k usnesení č. 111/31R/2021 smlouva o nájmu nemovité věci

Bod 16.1 priloha 8.1.pdf

k usnesení č. 113/31R/2021 smlouva

Bod 16.1 priloha 8.3.pdf

k usnesení č. 114/31R/2021 smlouva

bod 16.1 priloha 15.1.pdf

k usnesení č. 147/31R/2021 Smlouva č. VIII/1006/2021/DC

bod 16.1 priloha 15.2.pdf

k usnesení č. 148/31R/2021 Smlouva č. VIII/1010/2021/DC

bod 16.1 priloha 15.3.pdf

k usnesení č. 149/31R/2021 Smlouva č. VIII/3013/2021/LT

bod 16.1 priloha 15.4.pdf

k usnesení č. 150/31R/2021 Smlouva č. VIII/3012/2021/LT

bod 16.1 priloha 15.5.pdf

k usnesení č. 151/31R/2021 Smlouva č. VIII/3014/2021/LT

bod 16.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 164/31R/2021 dodatek č.93 ke zřizovací listině č.j.
213/2002

Bod 17.1 priloha 8.pdf

k usnesení č. 166/31R/2021 Návrh textu dodatku č. 6 ke smlouvě
o poskytnutí investiční dotace č.
15/SML2152 ze dne 4. 8. 2015

bod 18.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 174/31R/2021 Program podpory rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025

bod 18.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 175/31R/2021 Program pro rozvoj eko-agro oblastí
v Ústeckém kraji na období let 2022
až 2025

bod 19. 1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 176/31R/2021 Program obnovy venkova Ústeckého
kraje – zásady

bod 19. 1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 176/31R/2021 Vzor formuláře žádosti

bod 19. 1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 176/31R/2021 Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

bod 19. 1 priloha 4.pdf

k usnesení č. 176/31R/2021 Vzor formuláře závěrečné zprávy

bod 19.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 178/31R/2021 Program obnovy venkova Ústeckého
kraje 2021 – změna zásad

bod 19.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 178/31R/2021 Soutěž Moje obec – můj domov –
návrh na poskytnutí odměny

bod 21.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 181/31R/2021 Zpráva o činnosti komise

bod 21.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 181/31R/2021 Plán práce na rok 2022
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bod 4.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 011/31R/2021

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML1107/01/SOPD/KH
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing Janem Schillerem, hejtmanem
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Šváchová, odbor informatiky a organizačních věcí
E-mail/telefon: svachova.z@kr-ustecky.cz, 731607367
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Památník Terezín
Sídlo/bydliště:
Principova alej 304, 411 55 Terezín
Zastoupený:
PhDr. Janem Roubínkem, ředitelem
Kontaktní osoba: Petra Husáková,
E-mail/telefon: husakova@pamatnik-terezin.cz, 416 724 598
IČ :
00177288
DIČ:
CZ00177288
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 134471/0710

(dále jen ,,příjemce“)
I.
Úvodní ustanovení
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Smluvní stany uzavřely dne 14. 5. 2021 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 21/SML1107/SOPD/KH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se
dohodly na následující změně smlouvy takto:

II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace
5. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 15,38 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou poskytovatel
příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. Celkové plánované
uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 976.000,- Kč.

III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv
postupem dle 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: husakova@pamatnik-terezin.cz. Dodatek
nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.
3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne ………….
usnesením ………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..
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…………………………………………….

……………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Příjemce
Památník Terezín
PhDr. Jan Roubínek, ředitel
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Dohoda o ukončení Smlouvy o zabezpečení vydávání Věstníku Ústeckého kraje v tiskové podobě a
zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový přístup uzavřené dne 14. 2. 2002
I.
ÚČASTNÍCI DOHODY
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
zastoupený Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70 89 21 56
(dále též „objednatel“)
a
Wolters Kluwer ČR, a.s.
se sídlem U nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
IČO: 630 77 639
DIČ: CZ630 77 639
Zastoupený Petrem Králem, předsedou představenstva
(dále též „zhotovitel“)
II.
PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smluvního vztahu vzniklého ze Smlouvy
o zabezpečení vydávání Věstníku Ústeckého kraje v tiskové podobě a způsobem umožňujícím
dálkový přístup ze dne 14. 2. 2002.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na ukončení předmětné Smlouvy a na jejím zrušení k datu
31. 12. 2021.
3. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého kraje č……..ze dne…….
4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá strana obdrží
jedno vyhotovení.
5. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud
právní předpis (např. zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv) nestanoví účinnost jinak (např.
okamžikem zveřejnění).

V Ústí nad Labem dne:

V Praze dne:

Za objednatele:
Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Za zhotovitele:
Petr Král
předseda představenstva

Bod 7.3. priloha 1.pdf k usnesení č. 016/31R/2021

bod 7.3 příloha 1

ÚSTECKÝ KRAJ
Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) na území Ústeckého kraje
na období let 2022 až 2025 (dále jen “Program“)
Čl. 1
Základní princip
1)

Vyhlašovatelem Programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem (dále jen „poskytovatel“).

2)

Program v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) upravuje postupy a
stanoví základní pravidla při poskytování dotací v rámci tohoto Programu. Na poskytnutí
dotace není právní nárok.

3)

Poskytování dotací v rámci Programu je vedeno snahou podporovat v rámci jeho
možností, v souladu s jeho prioritami a v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování
Evropské unie a nařízeními Komise (EU)
-

č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ve znění nařízení Komise (EU)
2020/972,

upravujícími poskytování veřejné podpory, všestranný rozvoj území a uspokojování potřeb
občanů kraje v oblasti: ochrany životního prostředí
Čl. 2
Vymezení pojmů, základní náležitosti žádosti a její přílohy
1)

Dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu jsou finanční prostředky poskytnuté
z rozpočtu poskytovatele příjemci dotace na úhradu nákladů na realizaci projektu, který
byl předložen na základě dotačního programu vyhlášeného poskytovatelem, a který byl
určeným způsobem vybrán.

2)

Žadatelem (příjemcem) o dotaci může být jakýkoliv subjekt (fyzická nebo právnická
osoba) splňující podmínky uvedené v odstavci „žadatel“ přílohy 1. Žadateli mimo takto
vymezený okruh žadatelů nevzniká právo na hodnocení jeho žádosti.

3)

Podpora de minimis - podpora malého rozsahu (de minimis), kterou v případě tohoto
Programu upravuje nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o

použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,
ve znění nařízení Komise (EU) 2020/972,
Nařízení Komise stanoví pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod
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pro poskytování podpor, pokud podpora svou výší nepřekročí nařízením stanovené
stropy. Výše podpory pro jeden podnik činí dle nařízení Komise (EU):


č. 1407/2013 maximálně částku 200 000 €,

za dotčené jednoleté účetní období a během předchozích dvou jednoletých účetních
období. Výši již poskytnuté podpory lze ověřit ve veřejné části registru de minimis
umístěného na http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.
4)

Úplnou žádostí o dotaci se rozumí vyplněný předepsaný elektronický formulář žádosti
včetně:
a) nedílných příloh vymezených v příloze 1
b) povinných příloh (odst. 7 tohoto článku Programu).
Úplná žádost netrpí následujícími nedostatky: podání žádosti subjektem nesplňujícím
kritéria žadatele dle čl. 2 odst. 2 Programu; absence, neúplnost a chyby v
předepsaných formulářích; nedodržení procentuálního podílu dotace a maximální
výše požadované dotace dle čl. 4 odst. 3 Programu; zařazení neuznatelných nákladů
dle čl. 2 odst. 8) Programu.

5)

Nedílné přílohy - vymezené v příloze 1

6)

Povinné přílohy
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady
(např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to
v kopii, a výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli;
b) doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) čestné prohlášení o podpoře de minimis dle přílohy 3.

7)

Uznatelný náklad je nezbytný náklad vynaložený na realizaci projektu, který není
definován jako neuznatelný v odst. 8) tohoto článku a který splňuje všechny následující
podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
c) byl uhrazen do konce realizace projektu,
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace, na jeho účetních
dokladech, v případě, že je povinen vést účetnictví dle platných předpisů, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

8)

Neuznatelný náklad je náklad na:
a)
b)
c)
d)
e)

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků nebo budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
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f)
g)
h)
i)

j)
k)

ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
Čl. 3
Vymezení podpory

Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje - dotace
bude poskytnuta dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, ve znění nařízení Komise (EU)
2020/972
Čl. 4
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1)

Sledovaný záměr (důvody dotační podpory), předmět (účel dotace) a povaha dotace je
konkrétně stanovena v příloze 1 Programu dle oblastí podpory specifikovaných v čl. 3
Programu.

2)

Forma dotace poskytovaná dle tohoto Programu je investiční nebo neinvestiční.

3)

Maximální procentuální podíl dotace a maximální výše poskytované dotace:
a)

Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu
vzniklých v roce, kdy bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace a v roce následujícím, je
80 %. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena rozhodnutím
orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace. Předpokládaný roční rozpočet
Programu v rámci rozpočtu Ústeckého kraje činí částku cca 1 až 5 mil. Kč (viz
schválený rozpočet kraje na konkrétní období). Disponibilní prostředky pro dané
období jsou vždy součástí zveřejněné výzvy.
b) Maximální výše poskytované dotace na žádost v rámci oblastí podpory vymezených
v článku 3 Programu činí:
 200 000 Kč neinvestičních výdajů (pozn. v případě podpory lesní pedagogiky lze
poskytnout na 1 výjezd maximálně 5 000 Kč za podmínky, že subjekt může
v kalendářním roce žádat maximálně 6 výjezdů, tj. 30 000 Kč a v případě
zájmových kroužků je možné čerpat max. 50 000 Kč na subjekt);
 200 000 Kč investičních výdajů
c) Minimální výše poskytované dotace pro vymezené oblasti v čl. 3 Programu je
stanovena na 5 000 Kč.
4)

Závazné termíny pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu
a)
b)

Termín vyhlášení výzvy k Programu: „obvykle“ 1. čtvrtletí každého kalendářního roku
Aktuální výzva k Programu bude zveřejněna vždy nejpozději 30 dnů před počátkem
lhůty pro podání žádostí na úřední desce a na webových stránkách Ústeckého kraje.
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Termín uzávěrky pro přijímání žádostí (konec lhůty pro podání žádosti) je jeden měsíc
od počátku lhůty pro podání žádostí, dané lhůty budou přesně stanoveny vždy
v aktuální výzvě zveřejněné na webových stránkách poskytovatele;
c)
d)

e)
f)
g)

i)

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti a termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace:
nejpozději do 120 dnů od ukončení přijmu žádostí;
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude
zveřejněno do 10 kalendářních dnů po ověření příslušného usnesení na webových
stránkách poskytovatele;
Maximální termín ukončení realizace projektu je v září roku následujícího po roce, kdy
bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace.
Termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu je nejpozději do 30
dnů po ukončení projektu;
Období uznatelnosti nákladů: po dobu trvání projektu uvedenou žadatelem v žádosti
v kalendářním roce, v němž bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, a dále
v následujícím roce u víceletých projektů, při respektování maximálního termínu
ukončení realizace projektu;
(Poznámka: předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů včetně proplacení
veškerých nákladů budou uznatelné pouze s datem vystavení a uskutečněním
zdanitelného plnění od termínu zahájení realizace projektu do termínu ukončení
realizace projektu);
Období udržitelnosti projektu je konkrétně stanoveno v příloze 1 Programu

5)

Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace.

6)

Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet,
způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace:
a)
b)

na základě předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu
zálohově po prokázání spoluúčasti

Příspěvkové organizaci obce je dotace poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího
zřizovatele v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
7)

Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace při dodržení
závazných ukazatelů.

8)

Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci použít
na financování projektu schváleného poskytovatelem.

9)

Příjemce je povinen realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.

10) Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
11) Příjemce dotace odpovídá za realizaci projektu v souladu se schváleným plánovaným
položkovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a náklady projektu jak
celkové tak financované z dotace řádně a odděleně sleduje v účetnictví v případě, že je
povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
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12) Konkrétní termín ukončení realizace projektu (uvedený v žádosti o dotaci) nepřekračující
maximální termín dle odst. 4) tohoto článku bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace
a stanoví se pro příjemce jako závazný ukazatel. Na změny v rámci plánovaného
nákladového rozpočtu se použijí pravidla podmínek stanovených v čl. VIII. odst. 6 Zásad
za předpokladu předchozího písemného souhlasu Odboru životního prostředí a
zemědělství, dle přílohy F Programu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě. Dotace nebude poskytnuta žadateli:
a) vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce,
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele,
f) který obdržel v předchozích 3 letech Dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst. 14)
a dle čl. XII odst. 1), 2), 5), 6), 7) Zásad,
g) který obdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace dotaci ze státního rozpočtu,
z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu EU,
h) který byl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či
zemědělství, který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu
prostřední či kterému bylo ve správním řízení uloženo opatření k nápravě.
13) Dojde-li v průběhu uveřejnění výzvy dle odst. 3 a 4 Čl. 4 Programu na základě rozhodnutí
zastupitelstva kraje k navýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu dle Programu pro dané období, či bude takové
navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, uvede se taková informace včetně
příslušného rozhodnutí zastupitelstva kraje na úřední desce a webových stránkách
v příslušné složce programu, aby všichni potenciální žadatelé o dotaci byli o daném
navýšení informováni.
Shodně bude postupováno v případě, kdy bude schváleno navýšení prostředků či bude
takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí v době běhu lhůty pro předkládání
žádostí. V souvislosti se zveřejněním informace o již schváleném navýšení bude
prodloužena lhůta pro předkládání žádostí o délku původně stanovené lhůty. Prodloužení
lhůty provede odbor ZPZ a tato skutečnost bude zveřejněna způsobem jako dotační
program a výzva.
Dojde-li v průběhu hodnocení žádostí ke schválení navýšení prostředků či bude takové
navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, promítne se příslušné navýšení do
prováděného hodnocení (uspokojení více žadatelů). V případě, že o navýšení prostředků
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bude zastupitelstvo rozhodovat až po ukončení hodnocení, bude předložen návrh
rozhodnutí o poskytnutí dotace variantně pro případ, že by navržené navýšení nebylo
schváleno (varianta původní alokace, varianta s navýšením).
Dojde-li ke zvýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu v rámci dotačního programu až poté, co
bylo provedeno hodnocení žádostí, před rozhodnutím o poskytnutí dotace v příslušném
orgánu kraje, budou k poskytnutí dotace navrženi další žadatelé v pořadí dle hodnotící
tabulky (čl. 7 odst. 2 písm. a) Programu) až do vyčerpání navýšených disponibilních
prostředků. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti stanovená v dotačním programu bude
přiměřeně prodloužena a tato skutečnost bude zveřejněna způsobem jako dotační
program a výzva Jednotliví žadatelé o tom budou informováni. Prodloužení lhůty činí
příslušný odbor.
Čl. 5
Stanovení konzultačního místa
Doručovací adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Datová schránka: t9zbsva
Pro osobní konzultace:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C,
Stroupežnického ul. 1326/16, č. dveří 211, kontaktní osoba: příslušný referent životního
prostředí a zemědělství (dále jen „ZPZ“).
Čl. 6
Předkládání žádosti o dotaci
1)

Žadatel doručuje úplnou žádost dle čl. 2 odst. 4 Programu o dotaci vyplněnou na
předepsaných elektronických formulářích (vzor v příloze 2) osobně, poštou, do datové
schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do
epodatelny (epodatelna@kr-ustecky.cz) v termínu dle čl. 4 odst. 4 Programu. Vzor žádosti
pro jednotlivé oblasti podpory je obsažen v přílohách Programu. Formulář žádosti k
vyplnění bude zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje současně se
zveřejněním Programu.

2)

Je-li úplná žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
 názvem dotačního programu a oblastí podpory dle čl. 3 Programu,
 plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
 textem „NEOTVÍRAT“.

Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
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Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
3)

Je-li úplná žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny Ústeckého kraje, musí být
z označení datové zprávy nebo z emailu zřejmé, že je doručován Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a dále, že se jedná o žádost o
dotaci na konkrétní oblast podpory dle čl. 3 Programu.

4)

Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno v odst. 1) a 3) tohoto
článku (např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu) a žádosti
obdržené po termínu uzávěrky pro přijímání žádostí, nebudou hodnoceny.

5)

Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a
žadatelům o dotaci se nevracejí. Kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním
a předložením žádosti.
Čl. 7
Hodnocení žádostí a projektů

1)

Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 6 odst. 1 Programu podléhají před projednáním
v orgánech kraje procesu formálního a kriteriálního hodnocení, které provede odbor ZPZ
v následujícím rozsahu:
a) Kontrola formální správnosti žádostí dle čl. 2 odst. 4 Programu a předběžná věcná
kontrola naplnění podmínek dle čl. 3 a 4 odst. 1 Programu, tj. zda žadatel, žádost a
povinné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu a předmět dotace vyhovují podmínkám
Programu. V rámci předložení žádosti o dotaci bude u plátce DPH prověřeno splnění
povinnosti dle § 96 (veřejný účet plátce DPH) a § 106a (informace o spolehlivosti
plátce DPH) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. V rámci kontroly formální správnosti bude rovněž provedena kontrola a
vyhodnocení dosud příjemci poskytnutých podpor de minimis v Centrálním registru
podpor malého rozsahu.
b) V případě chybějících povinných a nedílných příloh, uvedení nesprávných údajů v
žádosti a v případě projektů vykazujících v rozpočtu neuznatelné výdaje či početní
chyby vyzve odbor ZPZ žadatele k jejich opravě ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od
obdržení výzvy. Po doplnění budou žádosti opět hodnoceny. Současně bude
odborem ZPZ provedeno věcné zhodnocení projektů z hlediska souladu s oblastí a
účelem podpory dle čl. 4 odst. 1 Programu. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě
neodstraní zjištěné nedostatky nebo pokud bude zjištěn nesoulad s předmětem
dotace, budou dotčené žádosti navrženy bez dalšího hodnocení k zamítnutí.
c) Předběžné kriteriální hodnocení projektů bude provedeno podle stanovených kritérií
dle odst. 1 písm. f) tohoto článku. Tato kritéria mohou být v rámci zveřejněné výzvy
doplněna o další, tematická kritéria. Hodnoceným projektům budou přiřazeny za
každé kritérium body dle odst. 1 písm. f) tohoto článku. Následně bude stanoveno
předběžné pořadí projektů od nejvyššího dosaženého bodového hodnocení
k nejnižšímu až do vyčerpání aktuálních disponibilních prostředků Programu. Žádosti
o podporu projektů, jejichž pořadí přesáhne limit aktuálních disponibilních prostředků
Programu, budou navrženy k zamítnutí.
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d)

e)

f)

V případě shody počtu bodového hodnocení u více projektů, u kterých bude nutno
vzhledem k disponibilnímu zůstatku Programu upřednostnit pouze některé projekty,
bude přistoupeno k jejich hodnocení na základě dílčího kritéria, spočívajícího v
časovém pořadí podání žádostí způsoby vymezenými dle čl. 6 Programu.
Zpracování výsledků předběžného kriteriálního hodnocení bude zaznamenáno do
hodnotící tabulky, ve které bude uveden seznam projektů jednotlivých žadatelů
navržených k poskytnutí dotace v členění: identifikační údaje žadatele, název
projektu, doporučená výše dotace a konkrétní procentuální podíl dotace na celkových
uznatelných výdajích vyjádřený v %, soulad dotace s pravidly veřejné podpory, výše
dosažených bodů a stručné anotace jednotlivých projektů. Součástí tabulky bude
seznam žadatelů navržených k zamítnutí jejich žádostí dle odst. 1 bodu b) tohoto
článku a dále dle čl. 6 odst. 4 Programu s odůvodněním návrhu na zamítnutí.
Kritéria hodnocení projektu

Obecná kritéria hodnocení projektu

Počet
bodů

0 uzavřených smluv v rámci Programu za 3 roky před podáním žádosti

5

1 uzavřená smlouva v rámci Programu za 3 roky před podáním žádosti

3

2 a více uzavřených smluv v rámci Programu za 3 roky před podáním žádosti

0

0 nerealizovaných smluv* uzavřených v rámci Programu za 3 roky před podáním žádosti

5

1 nerealizovaná smlouva* uzavřená v rámci Programu za 3 roky před podáním žádosti

3

2 a více nerealizovaných smluv* uzavřených v rámci Programu za 3 roky před podáním
žádosti

0

*Nerealizovaná smlouva ze 100 %

2)

3)

4)

Postup projednání žádostí v orgánech kraje:
Vyhodnocení došlých žádostí zpracovaných do hodnotící tabulky dle čl. 7 odst. 1) písm.
e) Programu podle formálního a kriteriálního bodového hodnocení je podkladem pro
projednání žádostí o poskytnutí dotace v orgánech Ústeckého kraje (Rada Ústeckého
kraje, popřípadě Výbor pro životní prostředí, zemědělství a venkov Zastupitelstva
Ústeckého kraje a Zastupitelstvo Ústeckého kraje). O žádostech žadatelů, které byly
zamítnuty z důvodu vyčerpání aktuálních disponibilních prostředků na účtu Fondu, bude
v případě následného získání dalších disponibilních prostředků opakovaně rozhodováno
vždy nejpozději do konce kalendářního roku, kdy byla žádost podána. O této možnosti
budou tito žadatelé informováni ve sdělení dle odstavce 3) tohoto článku Programu.
Žadatelé budou následně informováni o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo
Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci poskytnutí / neposkytnutí dotace v termínu
vymezeném v čl. 4 odst. 6 Programu na webových stránkách Ústeckého kraje v
přehledových tabulkách a písemně.
Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje je konečné.
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Čl. 8
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá jako smlouva veřejnoprávní v souladu s ustanovením
§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (vzor je přílohou I Programu).
Čl. 9
Kontrola využití dotace
Na poskytování a čerpání dotací dle Programu se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 10
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Dotace bude vyplacena jednorázově po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu
(finanční vypořádání dotace) dle standardizovaného vzoru uvedeného v příloze 4 v termínu
stanoveném ve smlouvě, za předpokladu souladu realizovaného projektu s rozpočtem, který
je nedílnou součástí smlouvy. Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu
závěrečnou zprávu včetně vyúčtování projektu, ale doručí odůvodněnou žádost o prodloužení
termínu předložení závěreční zprávy, posoudí odbor ZPZ důvody a může rozhodnout o
prodloužení termínu pro předložení, maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo Příjemci
dotace rozhodnutí doručeno. Jestliže Příjemce dotace ve stanoveném náhradním termínu
nepředloží úplnou závěrečnou zprávu Dotace, jedná se o porušení Smlouvy o poskytnutí
dotace a Poskytovatel postupuje dle Smlouvy o poskytnutí dotace.
Čl. 11
Závěrečné ustanovení
V odůvodněných případech může rozhodnout o výjimce z tohoto programu Rada nebo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje; výjimku může schválit ten orgán, který je oprávněn rozhodnout
o poskytnutí dotace podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2021 ze dne xx. xx.
2021.
Schválený Program bude zveřejněn na úřední desce poskytovatele způsobem umožňující
dálkový přístup nejpozději 30 dní před počátkem lhůty pro podání žádostí. Program bude
zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
Dnem zveřejnění Programu je ………….
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Specifikace k podpoře

Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území
Ústeckého kraje
Žadatelem (příjemcem) dle čl. 2 odst. 2 Programu je
1. obec v kraji
2. subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem/trvalým bydlištěm na území kraje,
který splňuje následující kritéria vhodnosti:


je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,



má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,



je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti
odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Záměr poskytování dotace je v souladu s aktualizovanou Koncepcí environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 1:
Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních
1.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného
rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na změnu klimatu a místně zakotvené učení, dále mimo
jiné na ochranu životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s
odpady, krajina, biodiverzita.
1.2. Podpora vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale
udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na změnu klimatu a místně zakotvené učení,
dále mimo jiné na ochranu životního prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje,
nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.
1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření aktivit s environmentální tématikou
(vlastní programy a projekty škol).
1.4. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s
přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro
společné projekty.
1.5.

Tvorba/úpravy zázemí škol pro EVVO aktivity (revitalizace
environmentálním aspektem, vznik přírodních učeben).

školních

zahrad

s

Dotační titul č. 2:
Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti
2.1. Podpora aktivit a programů realizovaných za účelem naplňování cílů EVVO, principů trvale
udržitelného rozvoje (Agenda 21, Zdravá města) realizovaných středisky ekologické výchovy,
neziskovými organizacemi, sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi (semináře,
kurzy, diskusní programy, soutěže, projekty a další konkrétní akce).
2.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (např. Den Země,
Světový den vody, Ukliďme svět, Otevírání studánek).
2.3 Posilování zázemí ekocenter (příspěvek na zázemí a na vybavení) – příspěvek by měl být
vázaný na poskytování ekologických výukových programů

Dotační titul č. 3:
Podpora projektů EVVO
3.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného
vztahu k přírodě, možnost aktivního zapojení do ochrany a péče o přírodu a životní prostředí
a posílení ohleduplnosti a odpovědnosti k přírodě
3.2. Tematické a informační kampaně (změny klimatu, zerowaste, úspory energie, adaptace na
sucho apod.)
Dotační titul č. 4:
Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský
4.1 Podpora zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti rozvíjející zejména
lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochranu životního prostředí, biodiverzitu krajiny formou
nákladů na vybavení učeben pro zajištění výuky těchto kroužků (např. pořízení technického
vybavení, výukových a vzdělávacích programů, modelů, 1x ročně konání vzdělávacího
kempu/tábora).
Povaha dotace dle čl. 4 odst. 3 Programu
Dotace bude poskytována jako podpora de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.
Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:
1. Čestné prohlášení o obdržení podpory de minimis zpracované na předepsaném formuláři
2. Vyžaduje-li to povaha projektu:


doklad o vlastnictví či nájmu k pozemkům, objektům



souhlas vlastníka pozemků s realizací opatření, v případě výsadeb souhlas s trváním
projektu po dobu životnosti vysázených dřevin



vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny (úřadu ORP, na území CHKO nebo NP pak
správy CHKO nebo NP)

Udržitelnost projektu dle čl. 4 odst. 4 Programu
Příjemce dotace je povinen zajistit po dobu 3 let v případě neinvestiční dotace, po dobu 5 let
v případě investiční dotace následujících po roce vyplacení dotace následnou péči a udržitelnost u
projektů, v rámci kterých došlo k zřízení např. naučné stezky, přírodní učebny, nákupu vybavení,
sázení stromů atd. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce povinen vrátit poskytovateli
třetinu poskytnuté dotace za každý nedokončený rok. U projektů, v rámci kterých došlo k realizaci
vzdělávací akce, exkurze, akce realizované při příležitosti významného data a událostí atd. nelze
udržitelnost předpokládat.
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, při nedodržení druhového
členění plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých komponentů
bude dotace krácena o alikvotní část.

Zařazení žádosti do programu
Program:
PROGRAM PRO ROZVOJ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025
ANO

NE

Rozvoj EVVO ve školách a školských
zařízení

ANO

NE Podpora projektů EVVO

ANO

NE Rozvoj EVVO v mimoškolní činnosti

ANO

NE

Zájmové kroužky – včelařský,
myslivecký, rybářský

Žadatel – základní údaje
Fyzická osoba
Datová schránka:

DIČ:

Podpora de minimis:

CZ

ANO

Kraj:
Obec:
Ulice:

Bankovní a daňové údaje

Okres:
PSČ:
č.p.:

Číslo účtu:

Plátce DPH:

/

Odpočet DPH:

NE

ANO

Informace o projektu
Název projektu:
Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu:

č.o.:

R

Peněžní ústav (banka):

ANO

NE

O

VZ

Adresa:

Právnická osoba

Termín ukončení projektu:
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NE

Přehled projektů realizovaných žadatelem za přispění Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let:
(Pokud žadatele v průběhu předchozích 3 let nerealizoval projekt za přispěním Ústeckého kraje, vyplní do políčka
názvu projektu „NE".)

Číslo smlouvy

Částka (v Kč)

Název projektu

Cíl projektu:
(Stručně popsaný účel, kvatifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou
skupinu a kraj)

Popis výchozího stavu:
(Stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování
a vyhodnocení)

VZ

Navrhovaný postup realizace projektu:

(Jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zamýšleného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový harmonogram projektu:

(Časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

Rozdělení (v %)

Hodnota položky
(v Kč)

100,00

Náklady na materiál:

Dotace
z Ústeckého
kraje (v Kč)

Vlastní zdroje

Ostatní zdroje*

(v Kč)

(v Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R

Položka

O

Položkový rozpočet

Náklady na práci a služby:

Ostatní náklady:

Celkem (v Kč):

0,00

Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
* (dary, leasing, ze státního rozpočtu, z jiných fondů – pokud je umožněno programem)
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Celkové náklady projektu (v Kč):
0,00

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):

Vlastní zdroje (v Kč):

0,00

0,00

Čestná prohlášení
Čestně prohlašuji, že:
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na majetek
nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;

VZ

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní
správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např. že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty;

O

žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, předložený
projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;

R

žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace/dotaci
(dle čl. 4, odst. 12 g)) ;

z jiných zdrojů

žadatel nebyl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či zemědělství, žadatel
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu prostřední ani mu nebylo ve správním řízení
uloženo opatření k nápravě na úseku životního prostředí či zemědělství.
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Přehled příloh
–

čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis;

–

nedílné přílohy dle přílohy;

–

osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci;

–

doklady o ustanovení statutárního zástupce;

–

doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ;

–
–

doklad o zřízení běžného účtu;
údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou
osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci
skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech
osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá
vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy – netýká se obcí

VZ

Prohlášení a podpis

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé. Souhlasí
se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace
a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje.

R

O

V .......................... dne ..........................

(razítko a podpis)
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Vzor formuláře je možné přizpůsobit dle potřeb poskytovatele podpory de minimis, včetně uvedení
informace o nakládání s osobními údaji žadatele o podporu de minimis.

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Obchodní jméno / Jméno
žadatele
Sídlo / Adresa žadatele
IČO / Datum narození

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita
(např. 1. 4. 2020 - 31. 3. 2021; 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021):
………………………………………………………………………………………………………………………….
1

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
2

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní jméno podniku/Jméno a
příjmení

Sídlo/Adresa

1

IČO/Datum narození

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost,
tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis.

1

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
3

vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
4

nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČO

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
5

nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČO

6

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita . Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka v Kč

5. Žadatel níže svým podpisem
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách,
které u něj nastaly.

Datum a místo podpisu

3

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5
Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
4

2

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. uvedeny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

3

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území
Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025

Žadatel
Sídlo, bydliště:
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Zveřejnění publicity projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) bylo zajištěno
formou:
Zpracoval
V

Přílohy:

dne

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále
opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.
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Příloha č.1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo jednací smlouvy:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
, referent odboru životního prostředí a zemědělství

70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
zapsaný v registru ekonomických subjektů
(výpis z registru ekonomických subjektů tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
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Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 008/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto
smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. … ze dne …
poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) na území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025
investiční/neinvestiční dotaci ve výši … Kč (slovy: korun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ
(účelovým znakem) 00079, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do ….
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č.
….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci ve
výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb. prostřednictvím
bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým
znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................
2.

Dotace z Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na
území Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 (dále jen „Program“), je
poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne ….

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „…“ (dále jen „projekt“).

4.

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis ve znění nařízení
Komise (EU) 2020/972. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise.

5. Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU.

jiných

územních

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu „…“, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
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plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to
v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového
rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha
č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady: nejsou specifikovány žádné
neuznatelné náklady.
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4. Programu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je …. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na
úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých
v době
… (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
6. Dotace bude vyplacena jednorázově do 30 pracovních dnů od dne nabytí účinnosti
Smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet Příjemce dotace uvedený ve
Smlouvě.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši…. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného položkového rozpočtu projektu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
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5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle
Programu, prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy,
je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu,

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního
prostředí a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto
smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy) prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
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11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a
dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní
předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. Příjemce rovněž
informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku v rámci čestného
prohlášení, a dále informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku
neprodleně po této změně.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně nebo mu bude dotace krácena až v případě, že
nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční vypořádání ani po marném
uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 10 %.
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c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném
účetnictví – výše odvodu činí 20%.

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše
odvodu činí 5%.
i)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.

j)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů, sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
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smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to
nejméně po dobu udržitelnosti projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit
od poskytovatele),
d) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).

6. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1.
Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů
ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po
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dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
jejího uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku
uzavřeným dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru
smluv postupem dle 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které
by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail:
……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je
uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U
smluv do 50 000,- Kč)
2. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání
osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména
s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele
www.kr-ustecky.cz.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením č. … ze dne ….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
… na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. …ze dne …

Příjemce
xxx

Přílohy:
Příloha č. 1 – Kopie výpisu z registru ekonomických subjektů
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Příloha č. 2 – Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

referent životního prostředí a zemědělství
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou
působnost, vedoucí odboru životního prostředí a
zemědělství

Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

referent ekonomického odboru
Dle vzoru
není požadován

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

usnesení č.: 022/17R/2021 ze dne 2. 6. 2021

9/8

Podpis

Žádost o změnu projektu
Razítko a podpis statutárního zástupce
z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí
v Ústeckém kraji

na období let 2017 až 2020
Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena relevantními důvody,
které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti (termín, závazný ukazatel,
ostatní).
Obchodní firma/název/jméno:
sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Číslo smlouvy:
výše poskytnuté dotace:
název projektu:
změna se týká:
ZÁVAZNÉHO UKAZATELE
TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
OSTATNÍ

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

Ke změně závazného ukazatele dochází
v případě, že se celkové náklady
Projektu sníží oproti nákladům
stanoveným smlouvou.
Závazný ukazatel je podíl dotace na
celkových uznatelných nákladech
projektu a je pevně stanoven
smlouvou o poskytnutí dotace v čl. I,
odst. 7 smlouvy.

ke změně dochází z důvodu:

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU

Ke změně termínu realizace projektu
dochází zpravidla v případě, že se
samotná realizace projektu prodlouží.
Doba realizace je opět pevně
stanovena smlouvou o poskytnutí
dotace, čl. I odst. 4. a 5 smlouvy.

OSTATNÍ

Tuto položku použijte v případě, že
se změna netýká dvou předešlých
změn.

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.
V……………………………dne…………………………..
………………………………………………………………..
Razítko a podpis statutárního zástupce

bod 7.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 018/31R/2021

Bod 7.5 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5752/03/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK//2021
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A
NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Libotenice
Sídlo:
č. p. 37, 412 01 Libotenice
Zastoupený:
Ladou Rejškovou, starostkou
Kontaktní osoba: Jan Broft
E-mail/telefon: jan.broft@rdgadvisory.cz/728278647
IČ:
00263940
DIČ:
Bank. spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
94-5410471/0710
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
investiční a neinvestiční dotace č. 20/SML5752/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020 ve znění dodatku č.
20/SML5752/01/SoPD/ZPZ a č. 20/SML5752/02/SoPD/ZPZ, kterým bylo rozhodnuto o
poskytnutí dotace obci Libotenice z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí
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v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Pořízení sběrových nádob
na tříděný odpad v obci Libotenice“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 3. 2022. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 23. 7. 2020 do 31. 3. 2022 (účinnost
uznatelných nákladů).
2.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.

1.

Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ...

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje
pro plnění úkolů v oblasti životního
prostředí na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 018/16R/2021 ze
dne 19. 5. 2021
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Příjemce
Obec Libotenice
Lada Rejšková
starostka

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Zpracovatel

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

usnesení č.: …
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Podpis

Bod 7.6 priloha 5.pdf k usnesení č. 019/31R/2021

bod 7.6 příloha 5

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3479/03/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
KUUK/xxxxxx/2021

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Hřivice
Sídlo:
Hřivice č. p. 24, 439 65 Hřivice
Zastoupený:
Josefem Hajmem, starostou obce
Kontaktní osoba: Josef Hajm, starosta obce
E-mail/telefon: starosta@hrivice.cz, 415 696 321
IČ (RČ):
00264971
DIČ:
CZ00264971
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1
číslo účtu: 8627481/0100
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace č. 17/SML3479/SOPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2017 a ve znění dodatku č. 1, o jehož
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 041/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 a dodatku č. 2, o
jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 020/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021, kterými
bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Hřivice z Programu na podporu vodního
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hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 na realizaci projektu „Hřivice –
kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající Čl. II. odst. 3. nově zní:
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického
ukazatele dle Čl. II odst. 8), nejpozději 31. 3. 2023.

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/xxxx ze dne xx. xx. xxxx.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, 1.
náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje pro
plnění úkolů v oblasti životního prostředí,
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 018/16R/2021 ze dne
19. 5. 2021

Příjemce
Obec Hřivice
Josef Hajm
starosta obce

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Simona Strnadová

referent ekonomického odboru

Dle vzoru
není požadován

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

usnesení č.: xx/xxZ/xxxx ze dne xx. xx. xxxx.
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Podpis

Dle SVR 2021 - 2025

bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 021/31R/2021

Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 28
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 247/2008
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
se sídlem Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem – centrum,
400 01 Ústí nad Labem 1, IČO: 75149541
(dále jen organizace)
ze dne 3. 9. 2008, usnesení č. 147/27Z/2008 Zastupitelstva Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č.1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 6/4R/2008 ze dne 22.12.2008 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/16R/2009 ze dne 6.5.2009 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/47R/2010 ze dne 19.5.2010 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 174/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č 19),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č.93/18Z/201 ze dne 3.9.2014 (dodatek č 20),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 83/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č 21),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15.12.2014
a č. 78/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č 22),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 104/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 131/31Z/2020 ze dne 7.9.2020 (dodatek č. 27),

Příloha č. 1

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Trmice
Parcela
výměra
141

1 257 m2

druh pozemku

způsob využití

zahrada

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 13. 12. 2021
V Ústí nad Labem dne 13. 12. 2021

PaedDr. Jiří Kulhánek,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 020/3R/2020 ze dne 9. 12. 2020

Bod 8.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 026/31R/2021

Přehled subjektů navržených k podpoře, včetně výše dotace

Poskytovatel

JIPRO-CASH s.r.o.
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
WHITE LIGHT I, z.ú.

Charita Lovosice
K srdci klíč, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
Květina z. s.

Příloha č. 1

IČ

ID

28744349 5037445
2185972
41328523
9753639
9535462
64676803
9684988
3189832
3209417
46770321
6540812
8464374
27000222 9763724
1268119
556203
4012625
65082125 2848286
27038645 6251794

Druh služby

Částka o dofincování ze žádosti

domov se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
terénní programy
terénní programy
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně terapeutické dílny
domy na půl cesty
denní stacionáře
denní stacionáře
domovy pro seniory
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

350 000 Kč
530 000 Kč
190 000 Kč
316 700 Kč
117 100 Kč
50 000 Kč
140 000 Kč
160 000 Kč
80 000 Kč
108 346 Kč
623 063 Kč
456 000 Kč
746 046 Kč
60 000 Kč
ALOKACE
ROZDĚLENO
NEROZDĚLENO

DOFINANCOVÁNÍ

350 000 Kč
530 000 Kč
190 000 Kč
316 700 Kč
117 100 Kč
50 000 Kč
140 000 Kč
160 000 Kč
80 000 Kč
108 346 Kč
623 063 Kč
456 000 Kč
746 046 Kč
60 000 Kč
3 927 255,40 Kč
3 927 255,00 Kč
0,40 Kč

Bod 8.8_priloha 4.pdf k usnesení č. 027/31R/2021

Příloha č.4

Přehled žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování

Pořadové číslo

Název poskytovatele

IČO

ID

Druh sociální služby

snížené %
spolufinancování

8532431
1348497
7363041
2702489
9702329
1015984
1214275
1457144
1657475
2046626
2882507
3097184
4265731
5188376
6105987
6303516
9131484
9317585
9425002
2793191
6102115
6651167
7624072
1816143
2981921
4415138
4704104
3687948
5829590
4632012
5981003
6514992
8623993
1066948
4715430
4617622
4830342
6987486
6661939
8168410

odborné sociální poradenství
terénní programy
sociálně terapeutické dílny
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

2,00%
2,00%
3,00%
2,00%
2,00%
4,90%
3,50%
4,20%
2,30%
3,90%
1,60%
2,70%
2,50%
2,40%
2,70%
1,60%
3,70%
3,60%
1,70%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
1,00%
1,00%
3,00%
4,00%
2 ,00%
4,00%
3,00%
4,00%
4,00%
3,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,00%
1,87%
1,39%

1.
2.
3.
4.
5.

CESPO, o.p.s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Šance Lovosice, z.s.
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.
Agentura KROK, o.p.s.

70819882
26613468
70809828
69898588
27323498

6.

Fokus Labe, z.ú.

44226586

7.

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

8.

Arkadie, o.p.s.

9.
10.
11.
12.

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
SPZ Teplice z.s.
Květina, z.s.
1. česká společnost, z. s.

26593661
26671921
27038645
1588982

13.

Agentura Osmý den, o.p.s.

26667649

14.

Romano jasnica, spolek

68974922

15.

JURTA, o.p.s.

63778718

16.

Světlo Kadaň z.s.

65650701

17.

Charita Šluknov

73635502

556203

Pořadové číslo

Název poskytovatele

IČO

18.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská
organizace Ústeckého kraje, p.s.

70942412

19.
20.

NADĚJE
Diecézní charita Litoměrice

570931
40229939

21.

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090

žádosti/služby, které nesplňují podmínky pro snížení povinného podílu spolufianncování
stažené žádosti

ID

Druh sociální služby

snížené %
spolufinancování

5657843
3454712
5554461
1475555
7896718
1179103
5510903
7429073
3153600
3827499
6363165

odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
tlumočnické služby
tlumočnické služby
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
noclehárny
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

3,00%
2,00%
1,00%
3,00%
1,00%
1,00%
2,71%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
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ÚVODNÍ SLOVO

PaedDr. Jiří Kulhánek, náměstek hejtmana Ústeckého kraje (oblast sociálních
věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit)

Vážení občané,
Ústecký kraj je území, kde žije přibližně osm set tisíc lidí. Je to společenství, ve kterém nalezneme
všechny možné vzorky způsobu žití, chování a řešení situací, které přináší život. Naše společnost
předpokládá, že pokud to jde, člověk se o sebe postará sám. Pokud žije v rodině nebo komunitě
blízkých lidí, může se na ně s důvěrou obrátit a je mu poskytnuta rada či pomoc. Až poté, kde je to
nutné, nastupuje obec, kraj a stát.
Cílem Ústeckého kraje, a tedy i našeho plánování v sociální oblasti, je, aby se občanům v našem kraji
dobře žilo. Cílem je také, aby naši občané věděli, že pokud se dostaneme do nepříznivé sociální situace,
se kterou si neumíme nebo nemůžeme poradit, máme k dispozici celou škálu sociálních služeb, která
nám pomůže a společně najde řešení pro každého z nás.
Plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji započalo již v roce 2007. Od té doby se stalo
erudovaným dokumentem, který přináší informace o stavu a potřebnosti sociálních služeb v našem
kraji. Jak se mění společnost, mění se i náhled na některé jevy ve společnosti, na potřeby a způsoby
jejich řešení. Proto je každé nové plánovacím období jiné, má svá specifika, priority, svá řešení,
byť vychází ze zkušeností let předešlých.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2022–2024 je výsledkem dlouhého procesu, úsilí
mnoha lidí, jejich ochoty spolupracovat, podělit se o odborný názor, přispět svými zkušenostmi a
poznatky. Všem, kteří se na plánovacím procesu podíleli, děkuji za jejich práci.
Nám všem, občanům Ústeckého kraje, přeji, abychom žili spokojený život v okruhu svých blízkých,
aby ani na konci svých sil jsme nezůstali opuštění, bez pomoci.
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1.

POPISNÁ ČÁST

1.1
VÝCHODISKA TVORBY STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA OBDOBÍ 2022–2024, STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Povinnost kraje zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vyplývá z ustanovení
§ 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o sociálních službách“). Při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obcí sděleným podle
§ 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle § 85 odst. 5 zákona o sociálních službách. Povinnost
kraje sledovat a vyhodnocovat plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců
poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, je zakotveno
v § 95 písm. e) zákona o sociálních službách.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024 je strategickým
materiálem kraje v oblasti plánování a rozvoje sociálních služeb a nástrojem pro řízení sítě sociálních
služeb z pohledu dostupnosti, efektivity a udržitelnosti. Stanovuje vize, priority a strategické cíle
pro řešení nepříznivých sociálních situací občanů kraje za podpory sociálních služeb.
V kontextu ustanovení § 101a zákona o sociálních službách je plán součástí žádosti kraje o účelovou
dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních
služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
Vláda ČR na jednání dne 21. 3. 2016 schválila Národní strategii rozvoje sociálních služeb na rok
2016-2025 (MPSV, 2015). Strategie definuje základní cíle a opatření v oblasti sociálních služeb pro rok
2016-2025. Cílem strategie pro rok 2016-2025 je postupně sjednotit způsob a formu střednědobého
plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat
na potřeby uživatelů sociálních služeb. Národní strategie stanovuje pouze globální cíle sociální politiky.
Konkrétní dílčí cíle, specifika regionů nebo návrhy na řešení sociálních problémů, jsou obsahem
krajských střednědobých plánů nebo obecních komunitních plánů. Vizí této strategie je, aby v ČR
existovala flexibilní síť sociálních služeb, která pomáhá řešit potřeby lidí nacházejících se v nepříznivé
sociální situaci a která je financovaná transparentním, efektivním a spravedlivým systémem.

Proces střednědobého plánování je ovlivněn řadou vstupů a vzájemných vazeb mezi ostatními
systémy, reaguje na platnou legislativu ČR a legislativu EU, a reflektuje další strategické dokumenty jak
z úrovně vládní, tak z úrovně kraje, obcí i ostatních uskupení.
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Národní strategie, koncepce a analýzy:
 Národní strategii rozvoje sociálních služeb na rok 2016-2025
i.

Deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb

ii.

Financování sociálních služeb

iii.

Sociálně-zdravotní pomezí

iv.

Pečující osoby a neformální péče

v.

Síť sociálních služeb a síťování

vi.

Uspokojování potřeb osob prostřednictvím sociálních služeb a sociální práce

 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2021–2025, jehož cílem je nastavení a upevnění takových podmínek a podpory, které umožní
osobám se zdravotním postižením co nejvíce samostatný život a rozvoj jejich schopností
a dovedností.
 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 (MPSV, 2013)
i.

Oblast přístupu k bydlení

ii.

Oblast sociálních služeb

iii.

Oblast informovanosti, zapojení a spolupráce

 Koncepce sociálního bydlení pro 2015 – 2025 (MPSV, 2015)
i.

Podpora sociální práce na obcích související se systémem sociálního bydlení

ii.

Provázání sociální práce s dalšími nástroji sociální a bytové politiky

 Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030
i.

Zajištění toho, aby měl každý člověk srovnatelnou příležitost k duševnímu zdraví
v průběhu celého života

ii.

Zajištění plné dostupnosti služeb v oblasti duševního zdraví v čase, místě, kapacitě
i ceně, zajištění jejich dostupnosti v komunitě dle potřeby

 Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění pro 2020 – 2030
(NAPAN) se v širším kontextu zabývá problematikou Alzheimerovy nemoci i dalších typů
demencí. Dokument přináší soubor specifických opatření, jejichž implementace povede
ke zvýšení povědomí a k empatii vůči lidem žijícím s demencí i k rodinným pečujícím a jejich
veřejné podpoře. NAPAN je přehledně členěn do tří částí: vize (fungování veřejné politiky
v oblasti demencí v roce 2030), situační analýza (popis současného fungování systému,
sledování vývoje systému v čase i jeho mezinárodní srovnání) a návrhová část (soubor
specifických opatření, jejichž implementace povede k naplnění vize).
 Strategie sociálního začleňování 2021–2030 zastřešuje hlavní oblasti významné pro sociální
začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Strategie
stanovuje prioritní témata ČR v oblastech důležitých pro sociální začleňování. Strategie ukazuje
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směr, kterým by se řešení sociálního vyloučení mělo ubírat, prosazuje společensky odpovědné
hodnoty vztahující se k sociálnímu vyloučení, upozorňuje na nedostatky při hledání řešení
sociálního vyloučení a zasazuje se o šíření principu mainstreamingu sociálního začleňování
na všech správních úrovních.
 Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategie romské integrace) 2021–2030
navazuje na Strategii romské integrace do roku 2020. Strategie reviduje dosavadní úkoly
a přístupy a navazuje na ně v několika směrech:
 Navazuje na hlavní cíl Strategie romské integrace do roku 2020, která na rozdíl od předešlých
romských koncepcí, jejichž cílem bylo „dosažení bezkonfliktního soužití příslušníků romských
komunit s ostatní společností“, redefinovala cíl na „odstraňování neodůvodněných
a nepřijatelných rozdílů mezi romskou minoritou a majoritou a zvrácení negativních trendů
ve vývoji situace značné části Romů“.
 Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů 2021–2030 výrazněji reflektuje potřebu
vytváření politik, které jsou založeny na důkazech a které jsou měřitelné.
 Předpokládá vytvoření lepšího systému monitoringu, který bude více zacílen na sledování
dosahování indikátorů stanovených v rámci Strategie.
 Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027,
která navazuje na Národní strategii protidrogové politiky na období 2010–2018. Cíli strategie
jsou především předcházení a snižování zejména zdravotních, sociálních, ekonomických
a nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního hraní a dalšího
závislostního chování a z existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami,
hazardním hraním a dalšími produkty se závislostním potenciálem.
 Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich
rodin (Usnesení Vlády ze dne 13. července 2020 č. 727)
 „Systémová podpora sociální práce v obcích“ projekt MPSV, který se zaměřuje
na zlepšení sociálního začleňování a boje s chudobou. Projekt byl spuštěn v lednu 2016
a měl trvat do konce roku 2019, je však prodloužen od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2022. Projekt
vychází z podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdě jších
předpisů, který stanovuje předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka a mj. též
povinnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Dále vychází z podmínek zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, kte rý upravuje
povinnosti a oprávnění pověřených obecních úřadů. Hlavním cílem projektu je
koordinace a ověření metodické role MPSV k výkonu sociální práce v obcích v rámci
přenesené působnosti. Projekt pomáhá více specifikovat činnosti a podmínky, na které
a za nichž bude dotace poskytována v dalších letech. Ve vztahu k obecním úřadům
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projekt dále přispívá k určení optimálního počtu sociálních pracovníků k výkonu zákony
uložených povinností.

Krajské strategie, dokumenty:
 Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 je rozvojový dokument, který slouží
především jako podklad pro nastavení vnějších intervencí jak z Evropských strukturálních
a investičních fondů, tak ze zdrojů ČR po roce 2020 s ohledem na rozvojové potřeby Ústeckého
kraje.
 Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 – 2021
Strategie prevence kriminality kraje je základním dokumentem rozvoje prevence kriminality
na území kraje. Vychází z priorit Strategie prevence kriminality v České republice na léta
2016–2020, platné legislativy, ale i ze zkušeností odborníků z řad veřejných institucí,
poskytovatelů sociálních služeb a jiných subjektů, které působí v oblasti sociální prevence
a prevence kriminality. Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období
2017 – 2021 byla zpracována pracovní skupinou pro prevenci kriminality, která byla složena
ze zástupců institucí veřejné správy působících v oblasti sociální prevence a prevence
kriminality. Strategie prevence kriminality byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje
dne 20. 2. 2017 usnesením č. 20/3Z/2017. Strategie tvoří podklad pro čerpání finančních
prostředků
na programy prevence kriminality. Nová strategie bude až v roce 2022, a to z důvodu dosud
neschválené celostátní strategie, ze které pak vychází.
 Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023
Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023 je základním
dokumentem protidrogové politiky Ústeckého kraje vyjadřujícím záměry v oblasti prevence
závislostí, kterých chce kraj dosáhnout v rámci předcházení vzniku a rozvoje závislostního
chování a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek a patologického hráčství
a nadužívání moderních technologií. Součástí krajské strategie je soubor opatření směřující
k dosažení stanovených cílů zpracovaný v Akčním plánu realizace na období 2020-2023 (dále
jen „Akční plán“). Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje schválilo Zastupitelstvo
Ústeckého kraje usnesením č. 059/27Z/2020 dne 9. 3. 2020.
 Implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém
kraji
Implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji
je součástí Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období
2015 – 2020 schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/18Z/2014 dne
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3. 9. 2014. Dokument obsahuje návrh postupu implementace reformy psychiatrické péče
v Ústeckém kraji a přípravu pilotních projektů Center duševního zdraví.
 Krajský plán péče o duševní zdraví (v připomínkování, bude schválen v 12/2021)
Dokument analyzuje stávající stav v oblasti péče o duševní zdraví (rok 2021) a ve své návrhové
části obsahuje souhrn oblastí, kroků, cílů a opatření, které jsou nutné pro skutečnou
transformaci sítě péče o duševně nemocné.

1.2
VYHODNOCENÍ CÍLŮ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE S OCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO
KRAJE NA OBDOBÍ 2019 - 2021

Přestože byl rok 2020 a 2021, vzhledem k onemocnění COVID – 19 a s tím souvisejícím vládou
vyhlášeným nouzovým stavem, různými epidemiologickými opatřeními a omezeními, mimořádně
náročný ve všech lidských činnostech, a mnoho oborů bylo zcela paralyzováno, prokázali pracovníci
sociálních služeb neskutečnou pracovitost, obětavost a úsilí. Maximální orientace na ochranu
zaměstnanců a klientů umožnila u služeb péče provoz zařízení, služby dokázaly pečovat o uživatele
i v těch nejnáročnějších chvílích. Racionální úvaha, rychlá orientace v problému, organizační
schopnosti, umění nastavit fungující procesy, ale zejména umění motivovat zaměstnance, byly
nejdůležitější vlastnosti manažerů sociálních služeb, kteří odvedli neskutečnou práci. V této době byla
jasná priorita ochrana zdraví, zachování nutné péče a v přiměřené míře i činnost preventivních služeb.
Všechny ostatní činnosti byly potlačeny, odsunuty či úplně zrušeny. Přesto se podařilo zachovat
v plánování sociálních služeb nastavené procesy a plnit, alespoň dílčím způsobem, stanovené cíle.

Cíl 1:

Podpora specifických cílových skupin

1.1 OPATŘENÍ
stručný popis

ZMAPOVÁNÍ POTŘEBNOSTI A PODPORA ROZVOJE SLUŽEB






průzkum stávajících služeb ohledně možnosti přijetí
klientů s výše uvedenými specifiky
organizace pravidelných setkání s poskytovateli
sociálních služeb
informace z pracovních skupin
zapojení sociálních služeb do procesu reformy
psychiatrické péče a rozvoje služeb
zmapování nákladovosti služeb pro specifické cílové
skupiny

Plnění opatření
Jak vyplynulo ze zkušeností poskytovatelů sociálních služeb, z výstupů pracovních skupin
a od pracovníků dalších institucí, není pro osoby těchto specifických cílových skupin v Ústeckém kraji
dostatečná kapacita. Jedná se například o cílové skupiny osob s duálními diagnózami, osoby s poruchou
autistického spektra (dále jen „osoby s PAS"), osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
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s etylickou demencí, apod.
Do cílové skupiny zahrnujeme i pečující osoby (rodiny), které jsou pilířem pro zajištění neformální
sociální péče, které mohou být ohroženy sociálním vyloučením z důvodu nadměrného zatížení v péči
o osobu blízkou (ztráta zaměstnání, zadluženost, psychické vyčerpání, zdravotní stav, atd.). Početnost
okruhu těchto osob nebyla doposud detailně zjišťována. Získat relevantní data o takto úzce
specifikovaném okruhu osob není jednoduché, jejich počet nelze získat z běžně dostupných
statistických dat (např. sociální dávky).
V Ústeckém kraji stále probíhá proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb, které
nesplňují podmínky stanovené Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a dalšími
zákonnými předpisy.
Od roku 2014 dochází k navyšování kapacit zejména chráněného bydlení a ke snižování kapacit
v pobytových zařízeních sociální péče (domovy pro osoby se zdravotním postižením). Kraj je rovněž
zapojen do projektu reformy psychiatrické péče, péče o osoby s chronickým duševním onemocněním,
zástupce odboru sociálních věcí se účastní Řídícího výboru Reformy psychiatrické péče v ÚK. V této
oblasti podniká kraj potřebné kroky, vedoucí k zajištění potřeb této cílové skupiny osob, v první fázi
zaměřené zejména na osoby se závažným duševním onemocněním, osoby dlouhodobě
hospitalizované nebo kvůli duševní nemoci dlouhodobě umístěné ve zdravotnických či sociálních
zařízeních. Cílem je jejich reintegrace (návrat) do normálního, běžného života. V rámci reformy
psychiatrické péče vzniklo doposud na území Ústeckého kraje 1 Centrum duševního zdraví (dále jen
„CDZ“) v Ústí nad Labem. V rámci tohoto CDZ byla nově registrována sociální služba „sociální
rehabilitace“. Dále fungují v návaznosti na reformu tzv. mobilní týmy v Děčíně, Teplicích, Lounech
s Žatcem, Litoměřicích a Mostě, v Chomutově působí zdravotní a sociální tým. Velký problém je
naplnění odborných pracovních pozic dle standardů CDZ. Do procesu reformy psychiatrické péče
ze zapojily i příspěvkové organizace ÚK, které vyčlenily lůžka pro osoby propouštěné z psychiatrických
nemocnic, dále se zapojily někteří poskytovatelé sociální služby sociální rehabilitace, podpora
samostatného bydlení, chráněné bydlení a odborné sociální poradenství.
Dalším významným procesem, ke kterému kraj přistoupil, bylo zadání požadavků na služby osobní
asistence a pečovatelské služby, aby rozšířily cílové skupiny a věnovaly tak svou pomoc i specifickým
cílovým skupinám.
V září roku 2018 bylo orgány kraje vydáno souhlasné stanovisko budoucímu poskytovateli sociálních
služeb s názvem Sociální a zdravotní služby Teplice, z. s., k zařazení do základní sítě kraje nové sociální
služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro cílovou skupinu osoby s poruchou
autistického spektra (s kapacitou 12 lůžek). Zahájení provozu je plánováno od 1. 1. 2023. V roce 2020
bylo vydáno souhlasné stanovisko poskytovateli JURTA, o. p. s., s navýšením kapacity o 6 lůžek
ve službě chráněné bydlení (komunitní chráněné bydlení) pro cílovou skupinu osob s chronickým
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duševním onemocněním a dále souhlasné stanovisko pro poskytovatele SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ
CENTRUM SLUNÍČKO, z. ú., se vznikem nové sociální služby denní stacionář s individuální kapacitou
1 osoba a skupinovou 12 osob pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním.
Přestože je od 1. 1. 2019 přistoupeno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/17Z/2019
ze dne 28. 1. 2019 až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb ÚK, tzn.,
že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb do základní sítě, navyšování
individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči,
jsou v Metodice zajištění sítě sociálních služeb stanoveny výjimky, které reagují na aktuální potřebnost
specifických skupin.

Cíl 2:

Podpora kvality a dostupnosti poskytovaných služeb a jiných forem pomoci v sociální
oblasti

2.1 OPATŘENÍ
stručný popis

METODICKÁ PODPORA SLUŽEB




implementace karet sociálních sužeb
metodická podpora poskytovatelů sociálních služeb
v oblasti kvality poskytování služeb
setkávání s poskytovateli služeb a veřejností

Plnění opatření
Metodická podpora služeb ze strany Ústeckého kraje zahrnovala a stále zahrnuje podporu sociálních
služeb pečovatelská služba a osobní asistence, a to ve formě metodických návštěv, případně rady
po telefonu či emailu. V roce 2019 proběhlo školení, které bylo zaměřeno na to, aby pečovatelské
služby a osobní asistence plnily svůj účel v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje, a byla jim
představena metodická pomůcka, kterou jsou karty sociálních služeb. Školení probíhalo pro každou
službu ve třech dnech (dva dny byly určené pro sociální pracovníky/vedoucí služby a jeden den
pro statutární zástupce). Na metodických návštěvách byly vždy prodiskutovány podrobnosti
poskytování konkrétní sociální služby, vysvětleny nesrovnalosti a doporučena další opatření ke zlepšení
služby, případně doporučení k nápravě, pokud služba nenaplňuje požadavky a vize Ústeckého kraje.
V dalším období se k těmto dvěma službám budou přidávat další.
Další oblastí, ve které Ústecký kraj poskytuje metodickou podporu, jsou projekty. V minulosti Ústecký
kraj realizoval projekt QUALITAS PRO PRAXIS 2, jehož cílem bylo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
na svém území. Toho bylo docíleno několika aktivitami, v první řadě akreditovanými vzdělávacími kurzy
pracovníků v přímé péči, dále také vytvořením rozvojových plánů příspěvkových organizací kraje
a v neposlední řadě určitou individualizací regionálních karet sociálních služeb.
Druhým projektem, který přispěl ke zvyšování kvality poskytovaných služeb, byl projekt Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2 (dále jen „POSOSUK 2“). Projekt POSOSUK 2 byl financován
z Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.
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Byl zaměřen na zajištění dostupnosti, poskytování, rozvoje a naplňování personálního standardu
celkem tří druhů sociálních služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb Ústeckého kraje na roky 2016 – 2018. POSOSUK 2 byl zahájen na začátku roku 2017 a k jeho
ukončení došlo v první polovině roku 2021. Podporu přes něj získaly sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, terénní programy a intervenční centra. Tyto druhy služeb byly intenzivně metodicky
vedeny a podporovány. Součástí projektu bylo i zajištění akreditovaných kurzů pro pracovníky
zapojených služeb, což napomohlo ke zkvalitnění poskytovaných služeb.
Třetím projektem, který Ústecký kraj v tomto období realizoval, byl a stále vzhledem k ukončení
projektu v roce 2022 je projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 (dále jen „POSOSUK 3“).
Cílem tohoto projektu, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, je taktéž zajištění dostupnosti poskytování a rozvoje vybraných
sociálních služeb na území Ústeckého kraje. POSOSUK 3 je zaměřen na služby osobní asistence,
podporu samostatného bydlení, azylové domy a intervenční centra. Stejně jako u POSOSUK 2 je součástí
projektu i zajištění akreditovaných kurzů pro pracovníky zapojených služeb.
V roce 2019 byl ukončen projekt Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4 (dále jen „POSOSUK 4“),
který byl realizován od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2019, finanční a metodická podpora proběhla v roce 2018
pro služby sociální rehabilitace.
Další metodická podpora probíhala prostřednictvím setkávání s poskytovateli sociálních služeb. V září
2019 proběhla 3 skupinová setkání s poskytovateli sociálních služeb, jehož účelem bylo sdělení aktualit
v sociální oblasti a podrobnější vysvětlení procesu plánování a financování sociálních služeb. V roce
2020 setkání z důvodu špatné epidemiologické situace neproběhlo a konzultace probíhaly
s poskytovateli individuálně - převážně elektronickou formou. V roce 2021 byla individuální jednání
poskytovatelům sociálních služeb nabízena jak formou osobního setkání, tak formou videokonference.
V únoru 2019 a v lednu 2020 proběhla také setkání s koordinátory komunitních plánů. Účelem těchto
setkání je navázání hlubší spolupráce mezi obcemi a krajem, sdělení aktuálních informací z oblasti
sociálních služeb v jednotlivých regionech i z pohledu kraje.
Ústecký kraj dlouhodobě spolupracuje s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále jen „APSS
ČR“), která sdružuje 1951 členů - 1237 organizací s 2745 registrovanými sociálními službami a 714 členů
Profesních svazů poskytovatelů sociálních služeb (stav k 1. 10. 2021). Vzhledem ke skutečnosti, že členy
APSS ČR je i 82 poskytovatelů sociálních služeb z Ústeckého kraje a Ústecký kraj považuje APSS ČR
za důležitou platformu pro komunikaci a získávání důležitých informací, se Ústecký kraj stal v roce 2021
přidruženým členem.
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2.2 OPATŘENÍ
stručný popis

HODNOCENÍ EFEKTIVITY SLUŽEB




sestavení hodnotících kritérií efektivity v rámci
jednotlivých karet služeb
kontrola efektivity konkrétní poskytované služby
pravidelná aktualizace Akčního plánu a SPRSS

Plnění opatření
Hodnocení efektivity je obecně velmi problematický proces, zvlášť pokud se jedná o oblast, kde není
možné zcela jednoznačně definovat hodnocené parametry. Sociální služby patří právě do oblasti,
kde nejsou jednoznačně stanovené limity. Mezi stěžejní proměnné, které do systému hodnocení
vstupují lze započítat čas poskytování sociální služby, individuální okamžitou kapacitu, výši úvazků
přímé péče, počet hodin poskytnutých intervencí a kontaktů a v neposlední řadě dopad, který
na klienty sociální práce má. Dle výše vykázaných hodin přímé péče lze vůči počtu pracovních hodin
za kalendářní rok poměrně lehce určit na kolik procent je daná sociální služba vytížená, mnohem
obtížnější ale je určit hranici, kde považujeme sociální službu za dostatečně vytíženou a kde nikoli.
Velkou roli v tomto procesu hraje nejen „know-how“ každého poskytovatele sociální služby, ale také
jsou velké rozdíly mezi jednotlivými druhy sociálních služeb, což je fakt vycházející z logiky věci. Lze jen
těžko srovnávat vytíženost například domovů pro seniory se sociálně aktivizačními službami pro rodiny
s dětmi. Máme-li ale hovořit o efektivitě sociálních služeb, je potřeba zhodnotit také výstup,
tedy zda plní účel, ke kterému byly zřízeny. Za tento účel lze považovat poskytování pomoci a podpory
za účelem sociálního začlenění či prevence sociálního vyloučení, jak říká zákon o sociálních službách.
Na zadavateli sociálních služeb je tedy posoudit, zda sociální služby pomáhají osobám v nepříznivé
sociální situaci vyhnout se sociálnímu vyloučení, v ideálním případě je sociálně začlenit. Zadavatelé
služeb si ale velmi dobře uvědomují, že tento úspěšný postup nelze zajistit u sta procent klientů,
respektive existuje zde zásadní rozpor mezi vůlí klienta svou situaci měnit a zároveň vůlí společnosti
se jednak ochránit před nebezpečím a jednak pokud možno vymýtit sociálně patologické jednání.
V konečném důsledku tvoří podstatnou část sociálních služeb zejména preventivního charakteru
klienti, kteří nejsou sami motivováni svou situaci měnit, ale společnost je do daného tlačí. Z tohoto
důvodu není možné spolehlivě posoudit efektivitu fungování sociálních služeb, můžeme pouze
posoudit, zda sociální služby dělají a mají k dispozici maximum pro to, aby tyto procesy probíhaly
správně. Dalším nešvarem, který se v praxi často děje, je poskytování služeb osobám, které o to samy
vůbec nemají zájem. V případě, že na řešení své sociální situace nijak neparticipují, a zároveň
se nechovají způsobem přímo ohrožujícím veřejné zdraví, sociální služba nemá důvod s takovým
klientem spolupracovat s ohledem na naprostou neefektivitu poskytování takové služby. Přesto
se v této oblasti Ústecký kraj výrazně posunul, a začlenil zatím první nástroj pro hodnocení efektivity
do svých strategických dokumentů. Tímto nástrojem je metodická podpora a následná kontrola
poskytování sociálních služeb pečovatelská služba a osobní asistence a důsledné vyžadování dodržení
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podmínek vycházejících jednak ze zákona o sociálních službách a jednak některých logicky nastavených
podmínek Ústeckým krajem. V prosazování tohoto nástroje bude Ústecký kraj dále pokračovat
i u dalších druhů sociálních služeb. Žádoucí proměna sociálních služeb je časově i jinak náročný proces,
který bude probíhat několik let, a výsledky nebude možné zcela přesně změřit. Věříme ale, že proměna
bude zřejmá a v konečném důsledku budeme moci sociální služby označit za efektivní.

2.3 OPATŘENÍ
stručný popis

PODPORA DEINSTITUCIONALIZACE
 podpora vytváření sítě sociálních služeb komunitního
typu, umožňujících uživateli žít běžným způsobem
života ve společnosti, ve svém přirozeném prostředí
 podpora ambulantních a terénních sociálních služeb

Plnění opatření
Na území Ústeckého kraje (dále jen „kraj“) je historicky velké množství velkokapacitních pobytových
zařízení ústavního typu, nacházející se v odlehlých lokalitách, v památkově chráněných stavbách
mnohdy v zanedbaném stavu včetně jejich okolí, kde převažovaly vícelůžkové pokoje. Kraj se věnuje
tedy především stavebně technickým problémům a humanizaci stávajících sociálních služeb
(z velkokapacitních pokojů se přechází na 1 a 2 lůžkové pokoje, budují se samostatné domácnosti).
V rámci procesu deinstitucionalizace a transformace se Ústecký kraj zaměřil na domovy pro osoby
se zdravotním postižením a nově vzniklé komunitní služby. V současné době prochází procesem
transformace 7 příspěvkových organizací kraje, které prošly již částečnou transformací. Dvě
příspěvkové organizace prošly již v předchozích letech kompletní transformací na služby komunitního
typu:
1. Domov bez hranic Rumburk (původně: Ústav sociální péče Lobendava, nově: Domov Brtníky od 1. ledna 2021 byl sloučen s příspěvkovou organizací Domov Brtníky), se povedlo přesunout
do dostupnější lokality Rumburk, kde z jedné velké pobytové služby vznikly menší zařízení komunitního
typu, a to domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 10 a 6 lůžek, chráněné bydlení
ve třech vlastních bytových domech pro 12 klientů ve třech domácnostech, 11 klientů ve dvou
domácnostech a 6 klientů ve dvou domácnostech, a dále 9 klientů v 5 pronajatých bytech. Vedle toho
byla ještě nově zřízena ambulantní sociální služba sociálně terapeutické dílny.
2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, provozující 3
domovy pro osoby se zdravotním postižením: DOZP Trmice ve dvou domovech s kapacitou 14 lůžek
a 12 lůžek, DOZP Všebořice ve dvou domovech s kapacitou 17 lůžek a 5 lůžek (dětská domácnost)
a DOZP Severní Terasa s kapacitou 24 lůžek. Klienti zde bydlí v malých domácnostech standardně
zařízených – obývací pokoj s kuchyňským koutem, jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, WC, koupelna
a šatna) a budovány jsou rovněž dětské domácnosti v nově získaných bytových (rodinných) domech domácnosti s kapacitou max. 5 dětí. Dále provozující chráněné bydlení v bytových (rodinných) domech
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s kapacitou 12 klientů ve dvou domácnostech, 8 klientů ve 4 domácnostech a 5 klientů, a 21 klientů
v 10 pronajatých bytech. S odchodem klientů do CHB se snižovala, případně dále snižuje kapacita
domova pro osoby se zdravotním postižením.

Výsledkem transformace, v rámci příspěvkových organizací Ústeckého kraje, je vznik nových sociálních
služeb komunitního typu. V předchozích letech se povedlo z domovů pro osoby se zdravotním
postižením ústavního typu transformovat 94 lůžek do zařízení komunitního typu, z toho jde o 2 dětské
domácnosti, a 234 lůžek z domovů pro osoby se zdravotním postižením transformovat do služby
chráněné bydlení (počet lidí jmenovitě nebyl a není sledován). V březnu 2021 bylo otevřeno další nové
zařízení komunitního typu pro 18 klientů s vyšší mírou podpory v Domově sociálních služeb Litvínov,
p. o.
Proces transformace (deinstitucionalizace) sociálních služeb probíhá a probíhat bude, jak dlouho, těžko
říci, a to s ohledem na velmi zdlouhavé procesy při získání pronájmu nebo odkoupení nového objektu,
jeho rekonstrukci (zadávání VZ), a v neposlední řadě je to i o zajištění dostatečných finančních
prostředků. V rámci příspěvkových organizacích Ústeckého kraje zbývá organizace Domov Bez zámků
Tuchořice, p. o., kde v letech 2022-2023 bude probíhat II. etapa transformace, na ni pak naváže
III. etapa.

Jakékoliv zlepšení (humanizace) v příspěvkových organizacích je určitým procesem transformace:
Rok

Investice v tis. Kč

2018

66 450

2019

23 752

2020

119 797

2021

144 242

Jednotlivé investiční záměry jsou průběžně schvalovány Zastupitelstvem Ústeckého kraje, o finanční prostředky je pravidelně žádáno i
z evropských zdrojů.

Kraj disponuje veřejně dostupným dokumentem „Situační přehled sociálních služeb zabezpečovaných
příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje“, který obsahuje informace o jednotlivých příspěvkových
organizacích (jejich historii, vývoj, jaké služby poskytují, jakými změnami prošli a jaké plánují) a který
případně obsahuje i informace o probíhající transformaci. K tomuto dokumentu je každý rok
aktualizován dokument „Informace o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb
(kr-ustecky.cz)“, kde je vždy vyhodnocen celý rok, co bylo splněno, co se dál plánuje. Dokument
je rovněž dostupný na webových stránkách kraje (viz odkaz výše).
Ústecký kraj dále pracuje na transformaci sociálních služeb, které jsou zařazeny v jeho základní síti tak,
aby byla kvalita jejich poskytování jednak na co nejvyšší možné úrovni, ale také na úrovni srovnatelné
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napříč krajem. Na počátku této transformace v současné době stojí dvě sociální služby,
a to pečovatelská služba a osobní asistence. Právě tyto dvě služby byly vybrány z důvodu možnosti
setrvání v přirozeném sociálním prostředí, které má na příjemce pomoci a péče z hlediska
psychosociálního nejpříznivější vliv.

2.4 OPATŘENÍ
stručný popis

ZAPOJENÍ STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ DO SOCIÁLNÍ OBLASTI




prohloubení spolupráce s VŠ a VOŠ
zapojování studentů v rámci praxe v sociální službě
motivování studentů k setrvání v sociálních službách

Plnění opatření
Tento cíl se dařilo i přes omezující situaci v roce 2020 a 2021 naplňovat. V průběhu roku 2020 byli
osloveni zástupci Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (PF UJEP) a Fakulty sociálně
ekonomické (FSE) UJEP. Dobrou spolupráci se podařilo navázat za zástupci FSE. FSE aktuálně realizovala
přípravu nového konceptu praxí pro studenty oboru sociální práce. Na tomto konceptu měli možnost
se zástupci pracovní skupiny regionu Děčínsko podílet (zejména postřehy a připomínkami z praxe).
Tento nový koncept praxí, by měl studenty lépe připravovat do praxe a praxe pro studenty zkvalitnit,
neboť klade větší nároky na samotné studenty, ale i na poskytovatele praxí. Zároveň sociální pracovníci
z praxe dostanou možnost podílet se na představování jednotlivých druhů sociálních služeb přímo
při výuce tohoto předmětu, tak aby studenti měli možnost získat reálnější představu o jednotlivých
druzích služeb ještě před vstupem a výběrem samotné praxe. Spolupráce je nastavena i v regionu
Mostecko s vyšší odbornou školou se sociálním zaměřením v Mostě, jejíž studenti absolvují
ve službách i opakované praxe, zapojují se do dobrovolnické práce. Praxe probíhaly ve všech regionech,
byť s ohledem na epidemiologická opatření v omezené míře. Rozložení praxí v Ústeckém kraji je závislé
na bydlišti studentů. Částečně se daří z řad praktikantů podchytit budoucího zaměstnance, ale stále
se objevují případy, kdy si studenti pouze splní svou povinnost a do služeb se nevracejí. Přestože
absolvují praxi v době studia, nejsou studenti plně připraveni pro realitu každodenního provozu
sociálních služeb, a často jsou po krátké době zklamáni realitou a odcházejí. Cíl považujeme pouze
za částečně splněný a je ponechán i do dalšího plánovacího období, neboť zde je stále značný prostor
pro jeho plnění a realizaci zejména v zaměření též na střední školy s oborem sociální péče,
pečovatelství, atp.
V březnu 2020 Vláda ČR vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem
koronaviru na území České republiky nouzový stav, současně s tím vláda přijala další krizová opatření,
která měla mj. dopad i na poskytování sociálních služeb, zejména v oblasti personálního zabezpečení.
V souvislosti s tímto uložila pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných
a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům středních škol v oborech vzdělání podle přílohy
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č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů. V této 1. vlně pandemie odpracovalo v pobytových sociálních službách
28 studentů celkem 2 549 hodin.
V říjnu 2020 vyhlásila Vláda ČR opět nouzový stav, a stejně jako v březnu, byla uložena pracovní
povinnost studentům posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání podle přílohy
č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol
v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou právních oborů. V této 2. vlně pandemie odpracovalo
v pobytových sociálních službách 101 studentů 8 133 hodin.
Na základě poznatků z průběhu zavedení pracovní povinnosti pro studenty oboru sociální práce,

podloženými supervizemi a rozhovory se studenty, byly formulovány následující závěry:
1. Většina studentů se ke své pracovní povinnosti postavila vstřícně a s porozuměním. Je to mj.
dokladem toho, že si svůj studijní obor sociální práce zvolili uváženě, že nejde o jakousi „volbu z nouze“,
jak je někdy studium tohoto oboru označováno. Samozřejmě nelze zastírat, že se našli i studenti, kteří
pod různými záminkami (ať více či méně věrohodnými) se snažili této povinnosti vyhnout. Byla jich
ovšem menšina.
Z pohledu Krajského úřadu Ústeckého kraje byla situace taková, že 50 % studentů se k dané situaci
postavila vstřícně a s porozuměním a 50 % studentů bylo přemlouváno k povolání do zařízení, ačkoliv
jim nebránil žádný zákonný důvod, proč nemohou nastoupit. Pravidelnou odpovědí bylo to, že tedy
nastoupí, jelikož jim nic jiného nezbývá více než ochota pomoci, což se následně projevilo i na jejich
počtu odpracovaných hodin a časových možnostech v zařízení, kdy například odpracovali pouze jednu
směnu a následně již nepřišli a zařízení ani nezvedali mobilní telefon.
2. Vedení fakulty i katedry sociální práce se snažilo vyjít studentům, takto povolaným, vstříc v případě
plnění jejich studijních povinností. Byli omluveni z účasti na on-line výuce, přednášky jim byly
u naprosté většiny kurzů poskytnuty v podobě obrazových a zvukových záznamů, měli možnost
dohody s vyučujícími ohledně termínů odevzdávání seminárních prací a podle možností jim byly
umožněny on-line konzultace. Součástí podpory byly také možnosti supervizí od pracovníků katedry,
kteří jsou k tomu oprávněni na základě příslušných certifikátů. Tato supervize byla poskytována
bezplatně, studenti měli na výběr ze čtyř konkrétních osob. Současně byl studentům distribuován
Psychologický průvodce (zpracovaný ve spolupráci s UK Praha), kde byla vysvětlována základní pravidla
jejich působení na pracovišti z hlediska duševní hygieny. Studentům a studentkám byla také nabízena
možnost emocionální podpory v krizové osobní situaci ze strany členů katedry s absolvovaným
psychoterapeutickým výcvikem, resp. výcvikem v krizové intervenci.
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3. Organizace, do kterých byli studenti umisťováni, hodnotily jejich pracovní působení a osobní
nasazení převážně kladně. Případné problémy, které se objevily, byly způsobeny (vcelku
očekávatelnými) rozdíly mezi znalostmi a dovednostmi studentů na straně jedné a očekáváním
některých organizací na straně druhé. Markantní to bylo zejména v případě, kdy byli k pracovní
povinnosti vyzváni studenti prvních ročníků, kteří v případě podzimního nasazení strávili ve svém
„studiu“ jen několik dnů, mnozí z nich ani nestihli v důsledku uzavření škol prezenční výuku navštívit.

2.5 OPATŘENÍ
stručný popis

PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE S OBCEMI




pravidelná setkávání s pracovníky obecních úřadů
podpora vytváření komunitních plánů na obcích
metodická podpora pracovníkům obecních úřadů

Plnění opatření
Během platnosti SPRSS se podařilo navázat užší spolupráci s obcemi a téměř všechny obce s rozšířenou
působností navštívit. Bohužel se nepodařilo uskutečnit pravidelná jednání pracovní skupiny z důvodu
epidemiologické situace. Spolupráce byla ale navázána osobně. V ORP Podbořany byla započata
komunikace ohledně vzniku komunitního plánu, který pro ORP doposud nebyl řešen. Metodická
podpora byla poskytnuta v rámci návštěv jednotlivých ORP, ve většině měst jsou ale zkušení pracovníci,
kteří příliš metodického vedení nepotřebují. Tuto aktivitu hodnotíme jako velmi přínosnou s ohledem
na bližší způsob jednání a otevřenější komunikaci, než je tomu na klasických jednáních celé pracovní
skupiny. Je možné se zaměřit na sociální problematiku v konkrétním území a spolupráci s konkrétními
sociálními službami.

Cíl 3:

Optimalizace Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
3.1 OPATŘENÍ

stručný popis

PRŮBĚŽNÁ ANALÝZA POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V ÚSTECKÉM KRAJI A ZJIŠŤOVÁNÍ EFEKTIVITY




průběžné zjišťování a vyhodnocování potřebnosti
sociálních služeb v kraji
koordinace a metodické vedení sběru dat o
potřebnosti služeb
vypracování analýzy potřebnosti sociální služeb

Plnění opatření
Ústecký kraj má nastaven systém plánování rozvoje sociálních služeb a má schválenou Metodiku
zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Změny potřeb v jednotlivých regionech jsou pravidelně
aktualizovány prostřednictvím pracovních skupin regionů, schválené změny Zastupitelstvem ÚK jsou
promítnuty do akčních plánů platných od 1. 1. nebo 1. 7. daného kalendářního roku. Z důvodů
ekonomické udržitelnosti stávajících sociálních služeb bylo od 1. 1. 2019 až do odvolání přistoupeno
k zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb v ÚK, výjimky z tohoto opatření jsou uvedeny
v Metodice a jsou rovněž schvalovány Zastupitelstvem ÚK.
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Analýza potřebnosti sociálních služeb v uplynulém období nebyla realizována, toto opatření bude
přesunuto do dalšího plánovacího období, a to včetně analýzy potřeb specifických sílových skupin.

Cíl 4:

Zlepšit informovanost obyvatelstva Ústeckého kraje

4.1 OPATŘENÍ
stručný popis

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTECKÉHO KRAJE


upevnění pozice katalogu sociálních služeb
Ústeckého kraje, jako hlavního zdroje informací
o sociálních službách

Plnění opatření
Informovanost o sociálních službách zaštiťuje především webový portál kraje a elektronická aplikace
Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Katalog“), další zajištění publicity probíhá
také v rámci individuálních projektů, jejichž hlavním cílem je zvýšení informovanosti poskytovatelů
a uživatelů sociálních služeb, ale také laické i další odborné veřejnosti (tzn. občanů nejen z Ústeckého
kraje, měst a obcí, sociálních partnerů atd.) o aktuální nabídce poskytovaných služeb.
Význam Katalogu sociálních služeb nespočívá pouze v informování odborné a laické veřejnosti
o sociálních a jiných službách na území Ústeckého kraje, ale má řadu dalších funkcí jako například
QR kód pro mobilní telefony, podávání žádostí do dotačních programů, zveřejňování aktualit, formulář
poptávky po službě, exporty, výkaznictví, videa na protidrogové sociální služby atd.). Odkaz na webové
stránky Katalogu v rámci GDPR byl upraven: https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/.
V období pandemie COVID-19 byl Katalog maximálně využíván jako komunikační kanál. Na základě
kontaktů v Katalogu, poskytovatelé sociálních služeb přednostně obdrželi potřebné informace
doporučených postupů, přijatých krizových opatření, manuály v souvislosti s COVID-19 apod.
Poskytovatelé mají za povinnost průběžně aktualizovat informace o poskytovaných sociálních službách
v Katalogu, součástí toho je i povinnost vykázat data za předchozí rok k 31. 7. každého roku.
Tyto povinnosti mají poskytovatelé sociálních služeb dány smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace
v programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na daný rok. Informace zveřejňované
v Katalogu sociálních služeb jsou aktuální, v případě zařazení nového poskytovatele sociálních služeb
pracovník krajského úřadu vytváří novou registraci a informace o něm a nové službě do Katalogu zařadí.

4.2 OPATŘENÍ
stručný popis

ZVÝŠIT INFORMOVANOST OBYVATEL A SEBEPREZENTACI
SLUŽEB V KRAJI




zajištění přístupu k informacím pro osoby s různým
handicapem
zajištění informovanosti veřejnosti
nabídka bezplatné prezentace sociálních služeb
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Plnění opatření
Zajištění přístupu k informacím osobám se zdravotním postižením je řešeno v samostatném
dokumentu Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
na období 2015-2020 a navazujícím Ústeckém krajském plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením na období 2021-2025. Lze ale konstatovat, že žádné překážky v tomto ohledu
zaznamenány nebyly. Ústecký kraj se snaží veškeré relevantní informace publikovat na svých webových
stránkách v sekci určené přímo pro tuto cílovou skupinu (Senioři a handicapovaní). Jsou zde
zveřejňovány aktuální informace, reportáže a natočené spoty, které jsou opatřeny titulky a rovněž
naznakovány. Problematika je také řešena na Poradním orgánu hejtmana, ve kterém jsou přítomni
zástupci organizací pracující s cílovou skupinou OZP, a zajišťují distribuci informací dále k cílové
skupině. Služby pro osoby zdravotně postižené a seniory byly rozšířeny o další komunikační možnost,
a to zřízením emailu s názvem handicap@kr-ustecky.cz, v rámci kterého může odbor sociálních věcí
komunikovat a odpovídat na dotazy občanů z řad zdravotně postižených a seniorů. Na email je možné
zasílat veškeré dotazy/požadavky z činnosti krajského úřadu.
Krajům je stanovena povinnost veřejně projednávat své střednědobé plány, veřejnost je informována
jednak prostřednictvím webových stránek Ústeckého kraje a jednak má možnost tyto aktivity
s Ústeckým krajem přímo projednávat.

Cíl 5:

Rozvíjení dobrovolnictví v oblasti sociální práce

5.1 OPATŘENÍ
stručný popis

PODPORA ROZVOJE DOBROVOLNICTVÍ
 spolupráce s dobrovolnickým centrem
 zajištění funkční sítě dobrovolnických center po
celém kraji
 zkvalitnění informací o možnostech dobrovolnické
činnosti pro organizace, samosprávu, obyvatele,
rodinné příslušníky
 rozvoj terénních dobrovolnických programů

Plnění opatření
V průběhu doby platnosti strategického dokumentu v oblasti dobrovolnictví, který byl schválen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje nejprve na období 2019-2020 a následně na období 2021-2022
(Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví ÚK), došlo především k prohloubení spolupráce
s dobrovolnickými centry v kraji, a to nejen v souvislosti s obdobím boje s novým koronavirem.
Vyhlášeným dotačním programem bylo v roce 2019 podpořeno 5 organizací ve výši 346 000 Kč. Celkem
bylo odpracováno téměř 15 tisíc dobrovolnických hodin téměř 7 stovkami dobrovolníků.
Dobrovolnická centra se věnovala spolupráci se zdravotnickými a sociálními službami, kulturními
službami, životním prostředím atd. V roce 2020 bylo podpořeno 6 organizací celkem 410 000 Kč
a v roce 2021 bylo podpořeno 5 organizací celkem 400 000 Kč. Všechny tyto informace byly zařazeny
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do nově vytvořené dlaždice Dobrovolnictví v sekci sociální péče na stránkách Ústeckého kraje.
S ohledem na situaci roku 2020, kdy se většina z něj věnovala řešení problémů spojených
s onemocněním covid-19, se právě dobrovolnictví projevilo jako nedocenitelná forma pomoci lidem
v nouzi, kterou je potřeba nadále podporovat.

Cíl 6:

Podpora jiné formy pomoci v sociální oblasti

6.1 OPATŘENÍ
stručný popis

PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA
 podpora komunitních aktivit v oblasti vzdělávání,
sportu, kultury aj.
 podpora uživatelů v osobním rozvoji, organizaci
volného času
 podpora formy vhodného a dostupného bydlení
 podpora spolupráce zástupců poskytovatelů
sociálních služeb a pracovníků veřejné správy
 pomoc k získání finančních prostředků z jiných zdrojů

Plnění opatření
V uplynulém období, mimo rok 2019, právě na tuto oblast nejvíce dopadla všechna omezení související
s pohybem osob a setkávání se. Izolace doma nebo v zaměstnání, zákaz aktivit mimo bydliště, zrušení
naplánovaných akcí, to vše úplně zrušilo komunitní život. Pokud se nějaká akce konala, tak v on-line
prostředí, což nikdy nenahradí základní potřebu většiny lidí – žít pospolu.
V období 2019-2021 vydal Ústecký kraj desítkám sociálních služeb zařazeným do Základní sítě kraje
souhlasné stanovisko subjektu k podávaným projektům. Ty se vztahovaly k investičním záměrům
poskytovatelů sociálních služeb, ale také k projektům zaměřeným na vzdělávání pracovníků v přímé
péči apod. Tím Ústecký kraj pomáhal poskytovatelům sociálních služeb získat finanční prostředky
z jiných zdrojů (nejčastěji v rámci výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
U poskytovatelů žádajících o souhlasné stanovisko subjektu na plánovanou (neexistující) sociální službu
či stávající sociální službu plánující navyšování kapacity zpracovával odbor sociálních věcí podklady,
na základě kterých vydávalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje budoucí přísliby na zařazení služby
do Základní sítě (po ukončení rekonstrukce vhodných prostor pro fungování sociální služby).
Ústecký kraj komunikoval s koordinátory komunitních plánů a poskytovateli sociálních služeb a řešil
s nimi problematiku vhodného a dostupného bydlení. Praxe ukazuje nedostatek dostupného bydlení
především pro sociálně slabší občany. Absence zákona o sociálním bydlení a nedostatek obecních bytů
jim znemožňuje najít vhodné bydlení a jsou nuceni setrvávat v nevyhovujících podmínkách nebo
nadužívat sociální služby, jako např. azylové domy. Ústecký kraj se proto snaží apelovat na obce,
aby se snažily zasadit o získání většího množství bytů právě pro tyto obyvatele kraje.
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Cíl 7:

Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji

7.1 OPATŘENÍ
stručný popis

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
 sdílení dobré praxe a zvýšení informovanosti o již
fungujícím sociálním bydlení
 podpora vzniku nového sociálního bydlení v obci
 udržitelnost stávajícího sociálního bydlení v obci
 podpora formy vhodného a dostupného bydlení

Plnění opatření
Vzhledem k současné absenci jak Zákona o sociálním bydlení, tak Zákona o dostupném bydlení či jiné
právní normy, upravující bydlení pro občany, kteří řeší bytovou nouzi, je na každé obci, jak
k problematice bydlení přistoupí. Podle telefonického vyjádření MPSV ČR, sekce Sociálního bydlení, je
stav zákona o sociálním resp. dostupném bydlení, jak bylo dříve plánováno, původně z dílny MPSV ČR,
takový, že nyní na něm pracuje MMR ČR. Aktuálně (červen 2021) je zákon „o dostupnosti bydlení
a změně některých zákonů“ projednáván ve výboru pro sociální politiku a výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlament ČR.
Některé obce mají systém sociálního bydlení již několik let funkční, některé začínají, jiné o tom
ani neuvažují. Nazývají je různě: sociální, dostupné, prostupné bydlení, startovací byty apod. Cílové
skupiny jsou typicky: nízkopříjmové rodiny s dětmi, studenti, mladé bezdětné páry, absolventi po škole,
matky samoživitelky s dítětem/dětmi, senioři – manželé i jednotlivci, navrátilci z VT, osoby opouštějící
ústavní a ochrannou výchovu, nezaměstnaní, osoby bez přístřeší, chronicky selhávající v kompetencích
k bydlení.
Komplikace cílových skupin při vstupu do standardního bydlení – kauce na nájem, vysoké nájemné,
vysoké zálohy na energie, smlouva např. na 1-3 měsíce a opakované nejisté prodlužování, chybějící
smlouvy o nájmu, podnájmu, chybějící dodatky ke smlouvám o nájmu.

V Ústeckém kraji je následující situace v oblasti dobrovolného zřizování některé z forem/typů
tzv. sociálního či dostupného bydlení (mimo uvedené jsou v mnoha obcích vyčleněny byty zvláštního
určení - bývalé domy s pečovatelskou službou, které slouží pro seniory):

Obec

Forma/typ sociálního či dostupného bydlení

Benešov nad Ploučnicí

3 „sociální„ byty – bezbariérové bydlení.

Bílina

Město nemá žádný projekt sociálního bydlení.

Česká Kamenice

V současné době město Česká Kamenice nedisponuje tzv. sociálními byty. K dispozici je pouze
možnost využití krizového bydlení v městské turistické ubytovně, případně možnost využití
momentálně volného městského bytu (pokud by byl v daném okamžiku k dispozici). Tyto
možnosti jsou k využití v případě náhlých a nečekaných krizových situací na dobu nezbytně
nutnou. V nově schváleném Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb města na období let
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2021–2025 je jedním z cílů vybudování sociálních bytů, jako realizátor je zde uvedeno město
a Oblastní charita Česká Kamenice.
Děčín

Projekt: „Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17, Děčín, na sociální bydlení“,
v roce 2020 využilo byty z projektu sociálního bydlení 9 osob – 2 úplné rodiny, dále se jednalo
o 2 samostatné osoby.

Duchcov

V Duchcově je fungující systém, který se nazývá prostupné bydlení v pěti stupních: 1.
Noclehárna – 5 lůžek, 2. Azylový dům – 30 lůžek, 3. Byty na půl cesty – 10 bytů, 4. Sociální
bydlení – 30 bytů, 5. Nájemní bydlení. Systém je prostupný, přičemž není povinné absolvovat
všech pět stupňů – je možné nastoupit např. rovnou do bytu na půl cesty za splnění podmínek
cílové skupiny.

Chomutov

1) Zapojení do systémového projektu MPSV „Podpora sociálního bydlení“
2) Navazující projekt na podporu sociálního bydlení + dalších oblastí.

Jirkov

Město disponuje 24 malometrážními sociálními byty. Dále jsou v rámci prostupného bydlení
přidělovány cca 2 byty ročně z běžného bytového fondu. Nájemníkům je poskytována
intenzivní podpora sociálních pracovníků. Dosud bylo přiděleno 12 bytů.

Kadaň

Město bylo zapojena do systémového projektu MPSV. Kadaň má vytvořen systém
„Prostupného sociálního bydlení“, disponuje v současné době 46 sociálními byty, po
dokončení rekonstrukce dalšího domu (7/2021) bude počet bytů činit 58. Byly realizovány 3
investiční projekty (2x IROP – sociální bydlení, 1x MMR – vstupní bydlení), v současné době
probíhá čtvrtý investiční projekt (IROP – sociální bydlení).

Klášterec nad Ohří

V současné době se v souvislosti s přestavbou kulturního domu připravuje možný záměr
využití stávajícího objektu veřejné knihovny k výstavbě malometrážních bytů pro mladé lidi,
typ startovacího bytu. Zdroje – případné využití aktuálních dotačních programů.

Krupka

Město Krupka disponuje 3 „Sociálními byty“, aktuálně jsou soc. byty od roku 2019 plně
obsazené.

Libochovice
Libouchec

16 bytů (bývalý dům s pečovatelskou službou, nyní byty zvláštního určení - pouze pro seniory
nebo handicapované). O nových bytech (zapojení do nových projektů) není jednáno.
V Libouchci se žádná z forem sociálního bydlení nechystá.

Litoměřice

V současné době město Litoměřice nedisponuje tzv. sociálními byty. K dispozici je pouze
krizová bytová jednotka o velikosti malometrážního bytu, která je k dispozici v případě
náhlých a nečekaných situací (živelné pohromy apod.), pomocí níž je možné poskytnout
v časově omezené době přístřeší osobě (osobám), které o přístřeší přišly, a to jen po dobu
nezbytně nutnou. Město je však v současné době ve fázi přípravy a schvalování realizace tzv.
startovacích bytů. V současné době město plánuje výstavbu tzv. „Prostupného bydlení“ a to
v horizontu cca 5 let.

Litvínov

Rok 2019: Sociální byty: Od ledna 2019 funguje v Litvínově 10 sociálních bytů. Z dotace IROP
město nebytové prostory upravilo na 10 sociálních bytů. Rok 2020: Projekt: Podpora osob v
přístupu k bydlení v SVL města Litvínova, neinvestiční projekt spočívající v personálním
posílení odboru sociálních věcí a školství o 3 preventisty ztráty bydlení fungující přímo v SVL
Janov a o právní poradenství z oblasti bydlení. Prostupné bydlení: Třístupňový systém – první
přenocování, druhý místnost nebo bytová jednotka na ubytovně města, třetí – nájemní byt od
společnosti CPI byty, a.s.
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Louny

Město

Louny

v současné

sociálního/dostupného

době

bydlení.

nedisponuje
Město

tzv.

pronajímá

sociálními
15

byty

startovacích

ve

smyslu

bytů

ve

2 zrekonstruovaných bytových domech, jejichž obsazování se řídí pravidly rady města (cílová
skupina mladí do 33 let, případně starobní důchodci), rekonstrukce byla financována
z vlastních zdrojů. Dále jsou využívány byty zvláštního určení v

domě s pečovatelskou

službou, což je v režii Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny, příspěvková
organizace, obsazování se řídí vlastními pravidly rady města. Aktuálně není řešena jiná forma
sociálního bydlení.
Lovosice
Most

Město Lovosice v současné době nemá ani nechystá žádnou z forem sociálního bydlení.
Město realizovalo opakované výkupy bytů. Vycházelo z nabídek vlastníků. V 1. a 2. etapě bylo
vykoupeno celkem 8 bytů, a to v rámci 21. Výzvy - ITI-UCHA-SC 2.1-Podpora vzniku sociálního
bydlení V. – obce a 25. výzvy-ITI-UCHA-SC 2.1-Podpora vzniku sociálního bydlení VI (IROP).
Vykoupené byty jsou pronajímány nájemcům ve spolupráci s odborem sociálních věcí, který
vede seznam zájemců o byt. Nájemcům jsou, v souladu s výzvou po celou dobu udržitelnosti
(20 let), poskytovány dle potřeby sociální služby sociálními pracovníky odboru. Cílem je
vytvořit „doprovod“ v rámci udržení si bydlení. Město také realizuje pilotní projekt „Housing
First ve městě Most“, který navazuje na projekt předchozí, orientovaný na sociální bydlení.
Kromě bytů města jsou do tohoto projektu zařazeny i byty soukromých vlastníků, kteří uzavřeli
k tomuto účelu spolupráci s městem – jedná se o dalších 7 bytů, které společně s 8
vykoupenými byty tvoří nabídku „sociálního bydlení“ pro ty zájemce, kteří sami nejsou
schopni se orientovat či být sami úspěšní na trhu s byty.

Podbořany

V současné době Město Podbořany nedisponuje tzv. sociálními byty. K dispozici je pouze
jedna krizová bytová jednotka, která je k dispozici v případě náhlých a nečekaných situací
(krizová situace), pomocí níž je možné poskytnout v časově omezené době přístřeší rodině
v krizi, a to jen po dobu nezbytně nutnou.

Postoloprty

Rok 2019: Sociální bydlení, financováno z IROP. Rok 2020: město Postoloprty získalo dotaci na
rekonstrukci svého objektu se záměrem vybudovat sociální byty. Bohužel, když byty byly
téměř hotové, vedení města od toho záměru odstoupilo, dotaci vrátilo a projekt sociálního
bydlení se realizovat nebude.

Roudnice nad Labem

V Roudnici nad Labem se zatím nic nového v oblasti sociálního bydlení nepřipravuje. Sociální
byty existují pouze pro seniory – jedná se o 2 bývalé domy s pečovatelskou službou.

Rumburk

Projekt Podpora sociálního začleňování v SVL - jedná se o projekt, který je zaměřen na
podporu obyvatel žijících v nevhodném bydlení v tzv. sociálně vyloučených "mikrolokalitách"
města Rumburk. Podporu v oblasti bydlení a zdraví doplňuje i protidluhová kampaň. Je
vytvořena a schválena Koncepce prostupného bydlení. Aktuálně probíhá pilotáž této
koncepce.

Štětí

Město Štětí se zapojilo do systémového projektu MPSV Podpora sociálního bydlení“ a
realizovalo projekt "Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni
v obci Štětí". Po skončení projektu pokračuje ve vyčleňování sociálních bytů a hospodaření s
nimi v souladu s Koncepcí sociálního bydlení ve Štětí vytvořené v rámci projektu. Zároveň
město disponuje byty se sociálním nájmem.
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Teplice

Obec nic nového neplánuje. Jenom pro úplnou informaci je uvedeno, že město Teplice má 208
malometrážních bytů určených pro seniory.

Ústí nad Labem

Město se otázkou problematiky bydlení dlouhodobě zabývá. Byl zde záměr nákupu objektu za
účelem podpory sociálního bydlení, nicméně vzhledem k nedodržení podmínek majitele se
prodej neuskutečnil a dotace čerpána nebyla. Aktuálně má město k dispozici 3 krizové byty,
které jsou zejména pro potřeby OSV, dále je řešen projekt Čelakovského – smíšený dům
(sociální bydlení pro nízkopříjmové seniory, zaměstnance veřejného sektoru), který je však
stále v přípravné fázi a doposud stále není schváleno předpokládané využití budov. Aktuálně
je nově řešena a zpracovávána Koncepce dostupného bydlení města, která by měla být
schválena do konce tohoto roku.

Úštěk

Město Úštěk spravuje od roku 2007 11 sociálních bytů, z toho 7 v obci Lukov (vzdálené 3 km
od města Úštěk) a 4 byty přímo v Úštěku. Byty jsou obsazené.

Varnsdorf

Zapojení do podpory IROP „Rekonstrukce sociálního bydlení Žitavská“ - roce 2020 se
dokončila rekonstrukce všech 17 sociálních bytů.

Vejprty

Město Vejprty počítá do budoucna se sociálními byty pro nízkopříjmové rodiny. Nyní byl v obci
projekt IMPULS, který se zabýval takovými rodinami, pomáhal jim řešit bytovou situaci. Město
Vejprty podalo žádost o dotaci na projekt na sociální byty – je to projekt investiční na výstavbu
soc. bytů, respektive rekonstrukci. Žádost byla schválena, finanční prostředky jsou alokovány
a do 2 let by město mělo mít k dispozici 10 sociálních bytů.

Žatec

Město Žatec v současné době nemá ani nechystá žádnou z forem sociálního bydlení. Zapojilo
do programu Housing First ,provozovatel Vavřinec, z.s.

Zdroj: dotazování odboru sociálních věcí KÚ ÚK v Ústí nad Labem u obcí II. a III. typu, stav k 17. 2. 2021

V roce 2021 vznikl Sborník příkladů dobré praxe obcí ÚK, kde v části bydlení najdeme vzorová řešení
v obcích a městech, ať již v rámci investičních projektů, tak i zavedených způsobů komunikace
s občany, práce s nájemníky atd. Sborník bude každoročně doplňován o nové projekty.

1.3

PROCES TVORBY STŘEDN ĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji bylo zahájeno v roce 2007, kdy byl schválen
1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2008–2011 (usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 72/22Z/2007 ze dne 7. listopadu 2007). Od roku 2016 je přílohou
střednědobého plánu akční plán, který rozpracovává dílčí opatření vedoucí k naplnění cílů
v jednotlivých regionech a definuje potřebnou síť sociálních služeb na příslušný kalendářní rok.
Přílohou akčního plánu je pak základní síť sociálních služeb a rozvojová síť sociálních služeb.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024 (dále jen
Střednědobý plán) je v pořadí 7. střednědobý plán sociálních služeb. Plynule navazuje na předcházející
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plán pro období 2019–2021, staví na zkušenostech z minulých období a přirozeně pojímá nové přístupy
a poznatky.
Zpracování Střednědobého plánu vychází z dlouhodobého sledování a vyhodnocování potřeb obyvatel
Ústeckého kraje prostřednictvím pracovních skupin v jednotlivých regionech, vyhodnocováním
komunitních plánů obcí, ze spolupráce s obcemi. Na tvorbě návrhu se podílí zástupci obcí,
poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb a také občané Ústeckého kraje, kteří jsou
zapojeni formou veřejného projednání.
Proces plánování a rozvoj sociálních služeb a také průběh zpracování Střednědobého plánu zajišťuje
krajská koordinační skupina, která svolává a organizuje jednotlivá jednání, navrhuje priority
v sociálních službách a zajišťuje přenos informací mezi jednotlivými stupni struktury.

Zastupitelstvo ÚK

Rada ÚK

Řídící skupina

Pracovní skupina
pro plánování
sociálních služeb

Odborná
pracovní skupina
odboru
sociálních věcí
pro plánování,
kvalitu a
financování
sociálních služeb

Pracovní skupiny
dle regionů

Finanční skupina

Pracovní skupina
"pro úkol, na
téma"

Popis jednotlivých složek krajské koordinační struktury:
-

Řídící skupina je nositelem vizí a strategií Ústeckého kraje v sociální oblasti; řídí a koordinuje

celý proces plánování. Řídící skupinu tvoří náměstek hejtmana Ústeckého kraje v oblasti sociálních věcí,
bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí oddělení plánování
a registrace sociálních služeb, vedoucí oddělení sociální práce, vedoucí oddělení finančního řízení,
kontroly a zřizovatelských funkcí a koordinátor plánování rozvoje sociálních služeb.
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-

Pracovní skupina pro plánování sociálních služeb na území Ústeckého kraje. Tuto pracovní

skupinu tvoří zástupci obcí s rozšířenou působností, v jejichž kompetenci je komunitní plánování
sociálních služeb na území Ústeckého kraje. Členy pracovní skupiny jsou na bázi dobrovolnosti
i zástupci obcí nižší úrovně, kde proces plánování probíhá či bude probíhat a další subjekty podílející se
na plánování sociálních služeb, např. místní akční skupiny (dále jen „MAS“).
-

Odborná pracovní skupina odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje

pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb. Tuto pracovní skupinu tvoří zaměstnanci odboru
sociálních věcí KÚÚK – vedoucí odboru, vedoucí oddělení, koordinátor plánování rozvoje sociálních
služeb, jednotliví metodici (např. metodik prevence kriminality, koordinátor pro romské záležitosti,
metodik sociální práce, protidrogový koordinátor, metodik sociálně-právní ochrany), dotační
pracovníci, registrátor sociálních služeb, správce Katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji, správce
sítě sociálních služeb, metodik pro plánování služeb sociálních, rodinných, seniorských a osob
se zdravotním postižením.
-

Finanční pracovní skupina zpracovává optimální modely jednotlivých služeb a jejich

aktualizaci, je tvořena zástupci poskytovatelů sociálních služeb a ekonomickými pracovnicemi odboru
sociálních věcí.
-

Pracovní skupina „pro úkol, na téma“ - Tato pracovní skupina je svolávána dle potřeby, je

složena z odborníků pro danou problematiku.
-

Pracovní skupiny dle regionů - Ústecký kraj je pro zpracování rozvojových plánů rozdělen

na 8 regionů dle okresů s tím, že okres Děčín je vzhledem ke své velikosti a specifické charakteristice
rozdělen na Děčínsko a Šluknovský výběžek. Pracovní skupiny dle regionů se člení na pracovní skupiny
pro oblast služeb sociální péče a pro oblast služeb sociální prevence a odborné sociální poradenství.
Pracovní skupinu tvoří dlouholetí poskytovatelé sociálních služeb, odborníci z různých oblastí sociální
práce a zástupci obcí (zpravidla pracovník odboru či oddělení sociálních věcí – koordinátor plánování,
aby byla zajištěna provázanost jednotlivých plánů a strategií). Pracovní skupiny v regionech byly
rozšířeny o místní zástupce Agentury pro sociální začleňování (odbor sociálního začleňování)
a zástupce dalších organizací, např. úřadu práce, probační a mediační služby, MAS. Vítanými členy jsou
i zástupci z řad veřejnosti, zpravidla osoby z cílových skupin.
Tzv. devátý region, jehož oficiální název je „sociální služby s působností dle specifik“, zahrnuje služby
poskytované na území celého Ústeckého kraje. Sociální služby poskytované s celokrajskou působností
jsou plánovány přímo Ústeckým krajem. Podněty od těchto sociálních služeb jsou přenášeny
referentovi pro plánování sociálních služeb, zařazeném na odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
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Adresář vedoucích pracovních skupin dle regionů
pro plánování a rozvoj sociálních služeb v Ústeckém kraji
KÓD
REGIONU

REGION

OBLAST
SLUŽEB

JMÉNO VEDOUCÍHO PRACOVNÍ
SKUPINY DLE REGIONU

KONTAKT

1

Děčínsko

Péče

Mgr. Zuzana Thürlová

zuzana.thurlova@jurta.cz

Prevence a
poradenství

Mgr. Iveta Prousková

i.prouskova@prosapia-zu.cz

Péče

Mgr. Eva Šulcová

sulcova-eva@meussj.cz

Prevence a
poradenství

Mgr. Filip Ráža

filipraza@seznam.cz

Péče

Bohdana Dojčinovičová

bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz

Prevence a
poradenství

Mgr. Petra Smetanová

p.smetanova@nadeje.cz

Péče

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS.

nuhlicek@bezzamku.cz

Prevence a
poradenství

Eva Wiesnerová, DiS.

wiesnerova.eva@seznam.cz

Péče

Bc. Kateřina Schmiederová, DiS.

schmiederova@dsslitvinov.cz

Prevence a
poradenství

Mgr. Jana Pánková

jana.pankova@mesto-most.cz

Péče

Bc. Marcela Tomčalová

postlerovi@seznam.cz

Prevence a
poradenství

Mgr. Jiřina Kafková

jirina.kafkova@seznam.cz

Péče

PhDr. et Mgr. Jaroslav Zeman, MBA

reditel@pdss.cz

Prevence a
poradenství

Mgr. Karel Klášterka

klasterka@arkadie.cz

Péče

Bc. Ditta Hromádková

hromadkova@psul.cz

Prevence a
poradenství

Mgr. Nikol Aková

akova@tyfloservis.cz

2

3

4

5

6

7

8

Chomutovsko

Litoměřicko

Lounsko

Mostecko

Šluknovský
výběžek

Teplicko

Ústecko

Zdroj: KUUK
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1.4

STRUKTURA DOKUMENTU

Střednědobý plán je členěn na jednotlivé kapitoly, které vycházejí z Minimálních kritérií kvality
plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni (Ministerstvo práce a sociálních věcí, r. 2015)
a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Dokument se skládá ze 4 částí a je doprovázen přílohami, které podrobně rozpracovávají popisovaný
jev.
Popisná část se věnuje východiskům a procesům samotné tvorby Střednědobého plánu a můžeme zde
také najít vyhodnocení plánu právě končícího (období 2019–2021).
Analytická část dokumentu nám dává obraz celkové situace v Ústeckém kraji z pohledu sociálního.
Obsahuje dostupná data, a to o samotném Ústeckém kraji jako takovém, tak o jeho obyvatelstvu.
Najdeme zde informace o plánování sociálních služeb na nejnižší úrovni, informace o sociálních
službách pro jednotlivé cílové skupiny obyvatelstva, které reagují na potřeby těchto skupin, a také
kapitoly věnující se financování sociálních služeb.
Strategická část nás seznamuje s vizemi Ústeckého kraje a strategickými cíli pro jednotlivé cílové
skupiny. Vychází z podkladů a zjištění v analytické části a ze SWOT analýzy stavu sociálních služeb
v Ústeckém kraji. Samostatně jsou vyčleněny kapitoly pro specifické cílové skupiny, na které je
zaměřena zvýšená pozornost. Součástí této kapitoly jsou kromě sociálních služeb zmíněny rovněž
navazující služby pro občany Ústeckého kraje, a to prorodinná politika (včetně mezigenerační
spolupráce), aktivity pro seniory a podpora dobrovolnictví.
Prováděcí částí strategického dokumentu je část Zajištění sítě sociálních služeb. Tento díl nám definuje
Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje,
jejich východiska a principy řízení. Poskytovatelé sociálních služeb zde zjistí na ně kladené požadavky
Ústeckého kraje v rámci krajské sítě sociálních služeb (základní a rozvojová síť).

Střednědobý plán je strategickým dokumentem v sociální oblasti na období tří let. Konkrétní opatření
vedoucí k naplnění cílů Střednědobého plánu jsou pak obsahem tzv. akčních plánů rozvoje sociálních
služeb, zpracovaných vždy na období jednoho roku, v tomto případě pro roky 2022, 2023 a 2024.
Ty se pak, jak jsou průběžně schvalovány, stávají nedílnou součástí Střednědobého plánu. Přílohou
těchto akčních plánů je schválená podoba krajské sítě sociálních služeb na příslušné období. Schválený
Akční plán a krajská síť sociálních služeb k 1. lednu daného roku jsou aktualizovány k 1. červenci
téhož roku.
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2.

ANALYTICKÁ ČÁST

V rámci analytické fáze byly shromážděny již existující dokumenty a další podklady či data vztahující se
k sociální oblasti.

2.1

CHARAKTERISTIKA ÚSTECKÉHO KRAJE, ZÁKLADNÍ DATA

Rozloha

5 339 km2

Počet obyvatel

817 004

Počet obcí celkem

354

Zdroj: ČSÚ, data k 31.12.2020

Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní
hranicí se Spolkovou republikou Německo, a to se spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí
Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a
na jihovýchodě se Středočeským krajem. Rozloha kraje je 5 339 km2, což představuje 6,8 % rozlohy
České republiky. Zemědělská půda zaujímá téměř 52 % území kraje, lesy se rozkládají na téměř 31 %
a vodní plochy na 2 % území.
Podíl městského obyvatelstva se pohybuje kolem 80 %. Neuvažujeme-li Prahu (100 %) je tento podíl
druhý nejvyšší v rámci srovnání krajů ČR, hned za krajem Karlovarským. Je to dáno podobným vývojem
obou těchto území zasažených těžbou nerostných surovin a následným rozvojem převážně těžkého
průmyslu, což sebou především v Podkrušnohoří neslo likvidaci malých sídel (obcí) a výstavbu velkých
aglomerací (měst). Hustotou obyvatelstva 153 osob na km2 převyšuje Ústecký kraj celorepublikový
průměr o 19 osob, je čtvrtým nejhustěji obydleným krajem České republiky, co do počtu obyvatel je
na 5. místě. Koncentrace obyvatel ve větších aglomeracích má vliv nejen na skladbu obyvatel, ale také
na kumulaci výskytu jednotlivých sociálních jevů a potřeb.

Tab.: Rozloha území, počet obyvatel hustota obyvatelstva a počet obcí podle krajů k 31.12.2020
Území, kraj

Česká republika celkem

Rozloha (km2)

Počet obyvatel

Hustota
obyvatelstva na 1
km2

Počet obcí

78 871

10 701 777

134,5

6 258

496

1 335 084

2 690,6

1

Moravskoslezský kraj

5 430

1 192 834

219,7

300

Jihomoravský kraj

7 188

1 195 327

166,3

673

Ústecký kraj

5 339

817 004

153,0

354

Hlavní město Praha
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Zlínský kraj

3 963

580 119

146,4

307

Liberecký kraj

3 163

442 476

121,9

215

Středočeský kraj

10 928

1 397 997

123,8

1 144

Olomoucký kraj

5 272

630 522

119,6

402

Královéhradecký kraj

4 759

550 803

115,7

448

Pardubický kraj

4 519

522 856

115,7

451

Karlovarský kraj

3 310

293 311

88,6

134

Plzeňský kraj

7 649

591 041

69,7

501

Kraj Vysočina

6 796

508 852

74,9

704

Jihočeský kraj

10 058

643 551

64,0

624

Zdroj: ČSÚ; Regionální časové řady | ČSÚ (czso.cz)

Územní členění kraje:
Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí
nad Labem, které se dále člení na 354 obcí nejrůznější velikosti, z toho je 59 obcí se statutem města.

Zdroj: ČSÚ; https://www.czso.cz/csu/xu/okresy

2.1.1 SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

Od 1. 1. 2003 vstoupila do 2. fáze reforma veřejné správy, která stanovila vyhláškou správní obvody
obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, včetně jejich sídel. Od tohoto data
vzniklo v Ústeckém kraji 16 správních obvodů (SO ORP) obcí s rozšířenou působností: Bílina, Děčín,
Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem,
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Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec a 30 správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem (Zdroj: ČSÚ).

Zdroj ČSÚ
Zdroj:
ČSÚ; https://www.czso.cz/documents/10180/91195091/33008519ma.png/1a702f32-d7ef-4575-bca901799b9c5d58?version=1.1&t=1575971763428

Pro potřeby plánování a rozvoje sociálních služeb je pracováno s územím - regiony kopírující jednotlivé
okresy Ústeckého kraje, přičemž okres Děčín je vzhledem ke specifické charakteristice rozdělen
na Děčínsko a Šluknovský výběžek. Obecně je pracováno s termíny: region Děčínsko, Chomutovsko,
Litoměřicko, Lounsko, Mostecko, Šluknovský výběžek, Teplicko a Ústecko. V rámci plánování
na nejnižší úrovni je zohledněno administrativní členění, kdy jde o komunitní plány samotných obcí
nebo komunitní plány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností (více o plánování v obcích
v kapitole 2.2 Analýza plánování v obcích Ústeckého kraje). Detailní členění až do úrovně obce
s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem je důležité také při řešení nepříznivé
sociální situace konkrétní osoby, kdy právě na těchto obcích jsou sociální pracovníci (nejblíže lidem),
v jejichž kompetenci je pomoc s řešením situace.
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Region Děčínsko
Rozloha

554 km2

Počet obyvatel

76 131 (128 449 Děčínsko + Šluknovsko)

Počet obcí celkem

34

Počet obcí III. typu

1

Region Děčínsko zahrnuje správní obvod obce s rozšířenou působností (obec III. typu) Děčín.
Administrativní mapa SO ORP Děčín:
https://www.czso.cz/documents/11248/17896416/ORP4202a.png/821293e5-181e-4943-a2995ba3f42ab2f7?version=1.1&t=1466664913309
Zdroj: ČSÚ

Obec s rozšířenou působností Děčín:
Obec pověřeným obecním úřadem Děčín:
Arnoltice
Bynovec
Děčín
Dobkovice
Dobrná

Hřensko
Huntířov
Janov
Jílové
Kámen

Labská Stráň
Ludvíkovice
Malšovice
Růžová
Těchlovice

Obec pověřeným obecním úřadem Benešov nad Ploučnicí:
Benešov nad Ploučnicí
Dolní Habartice
Františkov nad Ploučnicí
Heřmanov

Horní Habartice
Malá Veleň
Merboltice
Starý Šachov

Valkeřice
Velká Bukovina
Verneřice

Obec pověřeným obecním úřadem Česká Kamenice:
Česká Kamenice
Janská
Jetřichovice

Kunratice
Kytlice
Markvartice

Srbská Kamenice
Veselé

Popis regionu Děčínsko z pohledu sociálních služeb:
V celém okrese Děčín k datu 30. 6. 2021 je nezaměstnanost 4 589 osob, což činí podíl nezaměstnaných
osob 5,4 % ve věku od 15-64 let. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,6 %, průměr celé ČR je 3,7 % (zdroj:
portál MPSV).
Na území Děčínska sociálně vyloučené lokality vykazují obce Děčín (11), Česká Kamenice (5)
a v Benešov nad Ploučnicí (15). Celkem dle sdělení obcí je na tomto území 31 sociálně vyloučených
lokalit, ve kterých žije 3 159 osob.
Ve městě Děčíně probíhá funkční komunitní plánování a oblast sociálních služeb je dobře a kvalitně
zmapována. Město Děčín má 4. Komunitní plán sociálních služeb 2020–2023. Města Benešov
nad Ploučnicí a Česká Kamenice mají též fungující systém komunitního plánování a schváleny
komunitní plány (Komunitní plán péče a rozvoje sociálních a návazných služeb 2020–2023 města
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Benešov nad Ploučnicí; Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 2021-2025, jde o 4. komunitní plán
města Česká Kamenice).
Obyvatelé měst Česká Kamenice a Benešov nad Ploučnicí ve větší míře využívají fungujících sociálních
služeb ve městě Děčíně. Město Děčín je pokryto širokým spektrem působících sociálních služeb.
V oblasti služeb péče je dlouhodobě evidována neuspokojená vysoká poptávka po vybraných službách,
která mnohonásobně převyšuje nabídku ze strany poskytovatelů. Hlavně se jedná o služby: domov
pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení komunitního charakteru a odlehčovací
služba. V regionu jsou nadále některé služby provozovány v nevyhovujícím zázemí a je nutná
rekonstrukce objektu – jedná se hlavně o domov pro seniory v České Kamenici. V posledním období je
evidována, stejně jako u služeb prevence, poptávka po službách ze strany specifických cílových skupin:
osob s autismem, osob s chronickým duševním onemocněním v kombinaci se závislostmi a osob
s poruchami chování v kombinaci s dalšími duševními a zdravotními problémy (včetně osob v dětském
věku). Primárně se jedná o osoby z daných cílových skupin, které ale potřebují vyšší míru podpory.
Je však nezbytné nejprve poptávku ze stran těchto cílových skupin konkrétně zmapovat (jejich
potřebu), a pak následně hledat řešení, jak na tuto poptávku reagovat (např. uzpůsobení služeb
stávajících poskytovatelů, zvýšení kapacit). Pro celý region je společným problémem zcela chybějící
služba azylového domu nebo noclehárny pro ženy a zajištění krizového či azylového bydlení
pro vícečetné rodiny. Stávající noclehárna pro muže je v nevyhovujících podmínkách. Tato potřeba
by měla být uspokojena po rekonstrukci budovy na Benešovské ulici v Děčíně a následném
přestěhování azylového domu včetně noclehárny do nových prostor.
V regionu Děčínska jsou též dlouhodobě nedostatečné služby odborného sociálního poradenství
v oblasti rodinného a vztahového poradenství a kapacity rodinné a vztahové terapie pro klienty
sociálních služeb. Od začátku roku 2021 se začala rozvíjet snaha o interdisciplinární a systémovou
spolupráci institucí a organizací, které pracují s rodinami v rodičovském konfliktu a následně
opatrovnickém sporu, neboť tento přístup se jeví v praxi jako velmi účinný nástroj pomoci rodině
v krizi.
V regionu Děčínska působí Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, aktuálně spolupracuje s Českou
Kamenicí a Děčínem. V České Kamenici jsou realizována opatření ze Strategického plánu sociálního
začleňování (2020-2022), v Děčíně Strategický plán sociálního začleňování končil v roce 2020 a byl
vyhodnocen. Nyní v Děčíně probíhají pracovní skupiny a přípravné práce na novém Plánu sociálního
začleňování (podle nové metodiky KPSV 2021+). Spolupráce s oběma lokalitami v roce 2021 je úspěšná
a příkladná. V regionu se opakovaně díky spolupráci s Agenturou daří realizovat projekty, které jsou
financované z ESF. Tyto projekty slouží k zřízení a fungování potřebných sociálních služeb, které však
jsou zařazovány do Rozvojové sítě sociální služeb a po skončení realizace těchto projektů služby končí
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úplně, neboť nejsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb. V roce 2022 bude ohrožena sociální
služba NZDM v České Kamenici, která je ze stran města i samotných uživatelů vnímána jako potřebná
a pro region České Kamenice má nezanedbatelnou preventivní funkci z hlediska sociálního začleňování
a prevence vyloučení.

Region Chomutovsko
Rozloha

935,3 km2

Počet obyvatel

124 600

Počet obcí celkem

44

Počet obcí III. typu

2

Region Chomutovsko zahrnuje správní obvod obcí s rozšířenou působností (obec III. typu) Chomutov a
Kadaň.
Administrativní mapa SO ORP Chomutov:
https://www.czso.cz/documents/11248/17834468/ORP4203a.png/4542b7aa-8464-4891-a88fae468c829ebc?version=1.1&t=1466664918646
Zdroj: ČSÚ

Administrativní mapa SO ORP Kadaň:
https://www.czso.cz/documents/11248/17828071/ORP4204a.png/417bbe8a-f142-459c-94c40dc23b2ec2e7?version=1.1&t=1466664924486
Zdroj: ČSÚ

Obec s rozšířenou působností Chomutov:
Obec pověřeným obecním úřadem Chomutov:
Bílence
Blatno
Březno
Chomutov
Černovice
Droužkovice

Hora Svatého Šebestiána
Hrušovany
Kalek
Křimov
Málkov
Místo

Nezabylice
Spořice
Údlice
Všehrdy
Výsluní

Obec s pověřeným obecním úřadem Jirkov:
Boleboř
Jirkov
Otvice

Pesvice
Strupčice
Vrskmaň

Všestudy
Vysoká Pec

Obec s rozšířenou působností Kadaň:
Obec pověřeným obecním úřadem Kadaň:
Chbany
Kadaň
Libědice
Mašťov

Pětipsy
Račetice
Radonice
Rokle

Veliká Ves
Vilémov

Obec pověřeným obecním úřadem Klášterec nad Ohří:
Domašín

Klášterec nad Ohří

Okounov
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Perštejn

Obec pověřeným obecním úřadem Vejprty:
Kovářská
Kryštofovy Hamry
Vejprty

Loučná pod Klínovcem
Měděnec

Popis regionu Chomutovsko z pohledu sociálních služeb:
V okrese Chomutov k datu 30. 6. 2021 je nezaměstnanost 5 411 osob, což činí podíl nezaměstnaných
osob 6,3 % ve věku od 15-64 let. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,6 %, průměr celé ČR je 3,7 % (zdroj:
portál MPSV).
Na území Chomutovska sociálně vyloučené lokality vykazují obce Chomutov (12), Jirkov (3), Kadaň (3),
Klášterec n. O. (3) a Vejprty (4). Celkem je dle sdělení obcí na území 25 sociálně vyloučených lokalit,
kde žije 8 890 osob.
V regionu probíhá již několik let aktivní komunitní plánování sociálních služeb. Město Chomutov má
platný Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v ORP Chomutov 2018 – 2021. Město
Kadaň a Klášterec nad Ohří mají Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na roky 2021 – 2025
pro města Kadaň a Klášterec nad Ohří. Obec Vejprty má platný Strategický plán rozvoje města Vejprty
pro období 2020 – 2030.
V současné době je region přiměřeně saturován pobytovými sociálními službami, zaměřenými
na poskytování péče zejména o seniory, handicapované a chronicky nemocné klienty. V minulých
letech proběhla restrukturalizace v Domově sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o., která vedla
ke vzniku 6 lůžek pro osoby s poruchami autistického spektra. Přestože došlo v regionu k mírnému
navýšení ambulantních a terénních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, konkrétně
pečovatelských služeb, stále kapacita nepokrývá potřebu. V souvislosti s reformou psychiatrické péče,
za podpory sociálního a zdravotního týmu, je v Chomutově poskytováno chráněné bydlení pro osoby
s chronickým duševním onemocněním. U jedné z příspěvkových organizací Ústeckého kraje došlo
ke vzniku dvou lůžek v rámci reformy psychiatrické péče.
Výstupem komunitního plánování za ORP Chomutov je potřeba chráněného bydlení pro osoby
s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, dále potřeba odlehčovací služby pro osoby
s mentálním postižením a potřeba odlehčovacích služeb pro osoby v terminálním stádiu nemoci
spojenou s paliativní a hospicovou péčí, zároveň je třeba zajistit v regionu i terénní hospicovou péči,
což už ale patří do oblasti zdravotnictví. Na území ORP Kadaň se do budoucna plánuje snižovat počty
kapacit v domovech pro seniory, ve prospěch pobytových služeb určeným lidem s demencí.
V uplynulých letech došlo v regionu k rozšíření stávajících sociálních služeb a vzniku několika služeb
nových. Zejména se jedná o služby poskytované v přirozeném prostředí obyvatel pro podporu
přirozeného způsobu života a snižování dopadu sociálního vyloučení. K rozšíření došlo na základě
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analýz jednotlivých lokalit realizovaných ve spolupráci s Odborem pro sociální začleňování (Agentura)
napříč celým ORP a plánováním služeb v rámci komunitních plánů – společný komunitní plán pro ORP
Kadaň a společný komunitní plán pro ORP Chomutov. Otázkou zůstává, jaká je budoucnost nově
zřízených sociálních služeb a nových kapacit stávajících služeb financovaných z evropských fondů.
I přes zmiňované rozšiřování se nedá říci, že kapacita stávajících služeb je dostačující a odpovídá
poptávce a potřebě obyvatel regionu. Nedostatečná kapacita je zejména u poraden pro konkrétní
cílové skupiny či oblasti řešení – mezilidské vztahy a rodinné poradny, lokálně pak poradny pro cizince
a oběti domácího násilí a v celém ORP terénní služby pro osoby se zdravotním postižením podporující
jejich sociální začlenění.
V regionu Chomutovska se zvyšuje procento lidí, kteří nemají nárok na výplatu starobního důchodu,
přestože dovršili důchodový věk, nemají kde bydlet nebo žijí na ulici. Žijí na okraji společnosti,
s přibývajícím věkem a vlivem stylu života dochází ke zhoršování jejich zdravotního stavu. Občas
využívají služby sociální prevence (noclehárny a azylové domy). Z těchto osoby jsou nedostatečně
zajištěné zejména osoby s psychiatrickými diagnózami, osoby závislé na alkoholu, drogách či jiných
omamných látkách. Jedná se o osoby, které žily dlouhodobě na ulici, lékařská péče jim byla nebo je
poskytována pouze v akutních život ohrožujících stavech, nemají zdravotní pojištění a ani nemají
vlastního praktického lékaře, jejich zdravotní stav není kompenzován. Příčinou je jejich způsob života,
kdy sami včas nejeví zájem svou situaci řešit a na jejich potřeby upozorňuje spíše jejich okolí.
V posledních letech narůstá počet těchto lidí v regionu. Z výše uvedeného vyplývá potřeba zřízení
pobytové služby, která bude odpovídat cílové skupině se specifickými požadavky např. domova
se zvláštním režimem pro osoby se specifickými potřebami, které nespadají do cílových skupin
stávajících služeb (osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění,
závislosti na návykových látkách, vedení rizikového způsobu života apod.).

Region Litoměřicko
Rozloha

1 032 km2

Počet obyvatel

119 177

Počet obcí celkem

105

Počet obcí III. typu

3

Region Litoměřicko zahrnuje správní obvod obcí s rozšířenou působností (obec III. typu) Litoměřice,
Lovosice a Roudnice.
Administrativní mapa SO ORP Litoměřice:
https://www.czso.cz/documents/11248/17834482/ORP4205a.png/49066ba2-cd12-4d3b-914a0b2e71c2763a?version=1.1&t=1466664930675
Zdroj: ČSÚ
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Administrativní mapa SO ORP Lovosice:
https://www.czso.cz/documents/11248/17829086/ORP4208a.png/a11fb2b7-49da-4038-a61e1daa4ae954b9?version=1.1&t=1466664949845
Zdroj: ČSÚ

Administrativní mapa SO ORP Roudnice:
https://www.czso.cz/documents/11248/17881311/ORP4211a.png/b43b79d4-572e-4aa0-b00b7b5c7094e948?version=1.1&t=1466664971303
Zdroj: ČSÚ

Obec s rozšířenou působností Litoměřice:
Obec pověřeným obecním úřadem Litoměřice:
Bohušovice nad Ohří
Brňany
Brozany nad Ohří
Býčkovice
Chudoslavice
Dolánky nad Ohří
Drahobuz
Hlinná
Kamýk
Křešice

Libochovany
Litoměřice
Malíč
Michalovice
Miřejovice
Mlékojedy
Oleško
Píšťany
Ploskovice
Polepy

Rochov
Staňkovice
Terezín
Travčice
Třebušín
Trnovany
Velké Žernoseky
Vrutice
Žalhostice

Obec pověřeným obecním úřadem Úštěk:
Chotiněves
Horní Řepčice

Levín
Liběšice

Lovečkovice
Úštěk

Obec pověřeným obecním úřadem Štětí:
Hoštka
Račice

Snědovice
Štětí

Obec s rozšířenou působností Lovosice:
Obec pověřeným obecním úřadem Lovosice:
Chodovlice
Chotiměř
Čížkovice
Děčany
Dlažkovice
Jenčice
Keblice
Lhotka nad Labem

Lovosice
Lukavec
Malé Žernoseky
Podsedice
Prackovice nad Labem
Siřejovice
Sulejovice
Třebenice

Třebívlice
Úpohlavy
Vchynice
Velemín
Vlastislav
Vrbičany

Obec pověřeným obecním úřadem Libochovice:
Chotěšov
Černiv
Evaň
Klapý

Křesín
Libochovice
Lkáň
Radovesice

Sedlec
Slatina

Obec s rozšířenou působností Roudnice nad Labem:
Obec pověřeným obecním úřadem Roudnice nad Labem:
Bechlín
Bříza
Brzánky

Budyně nad Ohří
Chodouny
Ctiněves

Černěves
Černouček
Dobříň
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Doksany
Dušníky
Horní Beřkovice
Hrobce
Kleneč
Kostomlaty pod Řípem
Krabčice
Kyškovice
Libkovice pod Řípem

Libotenice
Martiněves
Mnetěš
Mšené-lázně
Nové Dvory
Přestavlky
Račiněves
Roudnice nad Labem
Straškov - Vodochody

Vědomice
Vražkov
Vrbice
Záluží
Žabovřesky nad Ohří
Židovice

Popis regionu Litoměřicko z pohledu sociálních služeb:
V okrese Litoměřice k datu 30. 6. 2021 je nezaměstnanost 2 843 osob, což činí podíl nezaměstnaných
osob 3,5 % ve věku od 15-64 let. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,6 %, průměr celé ČR je 3,7 % (zdroj:
portál MPSV).
Na území ORP je dle sdělení obcí celkem 10 sociálně vyloučených lokalit (SVL). Jedna na území města
Lovosice (ubytovna s 67 lůžky, jednotlivci i rodiny s dětmi), dvě na území města Štětí s celkovým
počtem cca 200 osob (děti i dospělí). V Roudnici nad Labem se jedná o několik samostatných budov a
část sídliště s celkovým počtem cca 300 osob (dětí i dospělých), dále SVL v obci Straškov – Vodochody
– cca 50 osob, Nové Dvory 40–50 osob a ubytovna v obci Brozany, kde je v současné době cca 50 osob.
Město Litoměřice má dobíhající 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018-2020, jehož
plnění probíhalo i v roce 2021, nový komunitní plán je připravován. Město Lovosice má
4. Komunitní plán péče města a ORP Lovosice 2019 – 2021, jeho platnost byla prodloužena do roku
2022. Městu Roudnice nad Labem má schválen Komunitní plán je pro období 2021-2024. Vzhledem
ke skutečnosti, že město Litoměřice již od roku 2004 komunitně plánuje sociálních služby a služby
související, má tento region velmi hustou síť sociálních služeb. Nejvíce jich je zastoupeno ve městech
Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem a jsou hojně využívány i obyvateli okolních obcí.
Mezi službami sociální péče jsou zastoupeny především pečovatelská služba, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, chráněné bydlení a domovy pro seniory. Dalšími službami jsou denní
stacionáře, odlehčovací služby a domovy se zvláštním režimem. V správním obvodu ORP Litoměřice
dále působí centra denních služeb, podpora samostatného bydlení a nově osobní asistence.
Dlouhodobě evidujeme neuspokojivou situaci v oblasti psychiatrické péče. Problém nacházíme
i v nedostatku lékařů psychiatrů, a s tím související dlouhé čekací doby pacientů, což se v důsledku
odráží i v sociálních službách. Pobytová zařízení pro seniory jsou naplněná, většina se potýká s vyšší
poptávkou, než mohou uspokojit a uchazeči čekají v pořadnících. Nárůst zaznamenávají i pečovatelské
a odlehčovací služby v regionu, které pečují o klienty s potřebou nižší míry podpory než v pobytových
zařízeních. V regionu nejsou zmapovány potřeby osob se sluchovým či zrakovým postižením a potřeby
osob s PAS. V rámci reformy psychiatrické péče jsou v regionu vyčleněna lůžka pro osoby s chronickým
duševním onemocněním, vznikl denní stacionář a chystá se rozšíření péče o duševní zdraví i na cílovou
skupinu děti.
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Služby prevence působí zejména ve velkých městech. Menší obce jsou částečně pokryty terénními
programy a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi, jejich kapacita ale není plně dostačující.
Obě služby přesouvají terénní práci do jednotlivých obcí dle aktuální situace. V terénu také nově působí
dluhové poradenství, kapacita terénní služby není dostačující a nepokrývá celý region. Je také potřeba
posílit odborné rodinné poradenství, současná kapacita je pro celý region nedostatečná. V regionu sídlí
azylové domy pro rodiny s dětmi a domovy pro matky s dětmi. Azylový dům a noclehárna
v Litoměřicích budou k 31.12.2021 končit své služby, vzhledem k tomu, že není zajištěna náhrada,
lze očekávat více osob bez domova na ulici. S ohledem na tuto situaci je nutné navýšit terénní práci.
Dlouhodobě není řešena problematika dostupného bydlení pro ohrožené rodiny i jednotlivce, to vede
k velkému přetlaku u kapacit azylového bydlení u rodin a samoživitelů s dětmi. Možnost návratu rodin
z ubytoven a azylových domů do tzv. běžného bydlení je velmi komplikovaná, azylové domy jsou
přeplněné. Praxe ukazuje, že je potřeba dát jednotlivým rodinám dlouhodobější intenzivní podporu
přímo v místě bydliště, jeden rok v azylovém domě nestačí.
V posledních dvou letech zaznamenáváme také nedostatek kapacit praktiků i lékařů specialistů
pro osoby i celé rodiny žijící na okraji společnosti, což přináší překážky i sociálním službám, které
nemohou řešit zdravotní problémy uživatelů služeb.

Region Lounsko
Rozloha

1 118 km2

Počet obyvatel

86 364

Počet obcí celkem

70

Počet obcí III. typu

3

Region Lounsko zahrnuje správní obvod obcí s rozšířenou působností (obec III. typu) Louny, Žatec a
Podbořany.
Administrativní mapa SO ORP Louny:
https://www.czso.cz/documents/11248/17829072/ORP4207a.png/78ab8e31-6773-4e7f-bbf06c6acfe609b6?version=1.1&t=1466664943592
Zdroj: ČSÚ

Administrativní mapa SO ORP Žatec:
https://www.czso.cz/documents/11248/17829142/ORP4216a.png/6d376019-e206-445c-a1b372428a1de7ff?version=1.1&t=1466665016233
Zdroj: ČSÚ

Administrativní mapa SO ORP Podbořany:
https://www.czso.cz/documents/11248/17829100/ORP4210a.png/d2695350-012f-4ccc-b635e64c8db3f5a4?version=1.1&t=1466664963302
Zdroj: ČSÚ
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Obec s rozšířenou působností Louny:
Obec pověřeným obecním úřadem Louny:
Blšany u Loun
Brodec
Břvany
Chlumčany
Chožov
Chraberce
Cítoliby
Černčice
Dobroměřice
Domoušice
Hříškov
Hřivice
Jimlín

Koštice
Kozly
Lenešice
Libčeves
Líšťany
Louny
Nová Ves
Obora
Opočno
Panenský Týnec
Peruc
Pnětluky
Počedělice

Raná
Ročov
Slavětín
Smolnice
Toužetín
Úherce
Veltěže
Vinařice
Vrbno nad Lesy
Vršovice
Zbrašín
Želkovice
Žerotín

Obec pověřeným obecním úřadem Postoloprty:
Postoloprty
Výškov

Obec s rozšířenou působností Žatec:
Obec pověřeným obecním úřadem Žatec:
Bitozeves
Blažim
Čeradice
Deštnice
Holedeč
Liběšice

Libočany
Libořice
Lipno
Lišany
Měcholupy
Nové Sedlo

Staňkovice
Tuchořice
Velemyšleves
Zálužice
Žatec
Žiželice

Obec s rozšířenou působností Podbořany:
Obec pověřeným obecním úřadem Podbořany:
Blatno
Blšany
Krásný Dvůr
Kryry

Lubenec
Nepomyšl
Očihov
Petrohrad

Podbořanský Rohozec
Podbořany
Vroutek

Popis regionu Lounsko z pohledu sociálních služeb:
V okrese Louny k datu 30. 6. 2021 je nezaměstnanost 3 472 osob, což činí podíl nezaměstnaných osob
5,7 % ve věku od 15-64 let. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,6 %, průměr celé ČR je 3,7 % (zdroj: portál
MPSV).
V okrese Louny jsou dle sdělení obcí sociálně vyloučené lokality v Lounech (3), v Žatci (13),
v Podbořanech (2) a v Postoloprtech (12), ve kterých celkem žije 2 327 osob.
Síťování je zajištěno plánováním sociálních služeb (komunitní plánování) v Lounech, Postoloprtech
a Žatci a dále kvalitní spoluprací jednotlivých aktérů v oblasti služeb sociální péče. Absentuje komunitní
plánování v Podbořanech, přesto ale i zde dochází k síťování služeb prostřednictvím komunikace
poskytovatelů. Město Louny má platný 4. Komunitní plán sociální péče města Loun na období 20172021. Město Žatec má nový III. Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce
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na období 2020 – 2023. Postoloprty mají Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a prorodinných
aktivit v Postoloprtech na období 2018 – 2022. Podbořany zatím komunitní plán nemají.
Služby sociální péče jsou zastoupeny rovnoměrně, zejména v sídlech ORP se zajištěním pro širší okolí.
Celkový počet služeb doplňují poskytovatelé ve Vroutku, Petrohradě a Tuchořicích a dále v obcích
Měcholupy, Nové sedlo a Libočany. Obecně lze konstatovat, že služby z podstatné části pokrývají
místně i kapacitou potřeby cílových skupin. Pracuje se na navýšení pokrytí služby osobní asistence
v Žatci rozšíření časové nabídky poskytování pečovatelské služby v regionu, a to v souladu s požadavky
Ústeckého kraje. Nižší dostupnost, zejména terénních služeb sociální péče, je zaznamenána
v okrajových částech regionu např. Podbořansko, Postoloprty. V regionu narůstá poptávka
po pobytových i terénních službách sociální péče.
Služby odborného sociálního poradenství a sociální prevence jsou rovnoměrně zastoupeny na Lounsku
a Žatecku. Částečně je pokryta i oblast Podbořanska (poskytovateli z jiných regionů). Pro obyvatele
vzdálenějších obcí regionu mohou být některé služby hůře dostupné.
V regionu jsou stále nedostatečně zastoupeny služby pro některé cílové skupiny klientů, zejména osoby
s minimálními příjmy, rodiny s dětmi s vážnými výchovnými problémy, etyliky a pro osoby s duševním
onemocněním.
Jako zásadní se jeví rovnoměrné zasíťování celého regionu, doplnění sítě o chybějící poptávané sociální
služby a posílení kapacity vybraných stávajících služeb. Jedním z problémů, se kterým se poskytovatelé
potýkají, je nedostatek pracovníků, kteří by chtěli v sociálních službách pracovat. Tento problém má
za následek omezování některých potřebných služeb, případně i zrušení služby bez náhrady.

Region Mostecko
Rozloha

467 km2

Počet obyvatel

110 933

Počet obcí celkem

26

Počet obcí III. typu

2

Region Lounsko zahrnuje správní obvod obcí s rozšířenou působností (obec III. typu) Most a Litvínov.
Administrativní mapa SO ORP Most:
https://www.czso.cz/documents/11248/17834547/ORP4209a.png/f620e964-2ee9-4b4a-a1ada0758157f08f?version=1.1&t=1466664955402
Zdroj: ČSÚ

Administrativní mapa SO ORP Litvínov:
https://www.czso.cz/documents/11248/17834496/ORP4206a.png/fe77ca47-59a5-4632-95c4c95292cc0660?version=1.1&t=1466664936903
Zdroj: ČSÚ
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Obec s rozšířenou působností Most:
Obec pověřeným obecním úřadem Most:
Bečov
Bělušice
Braňany
Havraň
Korozluky

Lišnice
Lužice
Malé Březno
Most
Obrnice

Patokryje
Polerady
Skršín
Volevčice
Želenice

Obec s rozšířenou působností Litvínov:
Obec pověřeným obecním úřadem Litvínov:
Brandov
Český Jiřetín
Hora Svaté Kateřiny
Horní Jiřetín

Klíny
Litvínov
Lom
Louka u Litvínova

Mariánské Radčice
Meziboří
Nová Ves v Horách

Popis regionu Mostecko z pohledu sociálních služeb:
V okrese Most k datu 30. 6. 2021 je nezaměstnanost 5 567 osob, což činí podíl nezaměstnaných osob
7,3 % ve věku od 15-64 let. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,6 %, průměr celé ČR je 3,7 % (zdroj: portál
MPSV).
Okres Most patří dlouhodobě mezi nejvíce postižené okresy celé republiky. Především v ORP Litvínov
je vysoká dlouhodobá nezaměstnanost, nízká kvalifikační úroveň obyvatel, zadluženost obyvatel
spojená s nízkou finanční gramotností, závislost na sociálních dávkách, bytová problematika a drogová
problematika (rodiče závislí na drogách) velkým problémem.
Na území SO ORP Most a Litvínov je v současné době identifikováno celkem 11 sociálně vyloučených
lokalit. Z nich 6 se nachází na území města Most (Chanov, Stovky, M. G. Dobnera, K. H. Borovského,
Javorová, Sedmistovky) a 2 v Obrnicích (Malé Sídliště, Velké Sídliště) a 3 v Litvínově (sídliště Janov,
ubytovna UNO a 1 ve středu města – dům v Mostecké ulici). Celkový počet obyvatel těchto lokalit je
dle sdělení obcí 16 967.
Města mají zmapovánu celou sociální oblast, v rámci komunitního plánování probíhá spolupráce
i s ostatními aktéry. Město Most má platný IV. Komunitní plán sociálních služeb a navazujících služeb
pro region Mostecka 2019–2022. Město Litvínov v současné době nemá aktualizovaný Komunitní plán
rozvoje sociálních služeb, platnost předchozího byla pro období 2016-2018. Rozvoj sociálních služeb
se v Litvínově řídí Strategickým plánem sociálního začleňování na roky 2018–2021, Tematickým akčním
plánem pro Janov 2019–2022 a Tematickým akčním plánem pro město Litvínov v oblasti zadlužení
a zaměstnanosti pro období 05/2020 – 12/2022.
Na území SO ORP Most a Litvínov jsou poskytovány téměř všechny druhy sociálních služeb.
Nedostatečně jsou zajištěny služby: podpora samostatného bydlení, chráněné bydlení se sídlem v ORP
Most, sociálně terapeutické dílny v ORP Most a domovy se zvláštním režimem. Tyto služby by bylo
vhodné rozvíjet, ale nedaří se zajistit jejich poskytovatele z důvodu neexistujícího financování.
Z komunitního plánu sociálních služeb pro region Mostecka na období 2019-2022 dále vyplývá potřeba
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zajištění nových služeb: domov se zvláštním režimem pro osoby s duálními diagnózami, a to nejen
pro muže, ale i ženy, terénní práce pro osoby s duševním onemocněním, sociální služby ambulantní
i pobytové pro osoby do 15 let řešící závislosti, pracovní poradenství, tréninková pracovní místa včetně
tréninkových bytů, terapeutická péče. Dále chybí odlehčovací služby a z oblasti zdravotnictví mobilní
hospicová péče. Naopak se podařilo zajistit a stabilizovat službu Azylovým dům pro rodiny a rozvíjí se
práce s osobami s duševním onemocněním díky spolupráci s Centrem duševního zdraví.
V regionu dlouhodobě probíhá transformace velkokapacitního zařízení, což se promítá v postupném
navyšování kapacit služby chráněného bydlení především v ORP Litvínov, a tím dochází ke snižování
kapacity služby DOZP. V ORP Litvínov je problémem kvalita a kapacita poskytovaných sociálních služeb
ve vyloučené lokalitě sídliště Janov, jedná se především o nízkoprahové služby pro děti a dospívající
mládež s větší kapacitou a terénní formou, volnočasové centrum pro matky s dětmi – mateřské
centrum, předškolní klub, odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu osob se závislostí
na návykových látkách.

Region Šluknovský výběžek
Rozloha

335,01 km2

Počet obyvatel

52 318 (128 449 Děčínsko + Šluknovsko)

Počet obcí celkem

18

Počet obcí III. typu

2

Region Šluknovský výběžek (severní část okresu Děčín) zahrnuje správní obvod obcí s rozšířenou
působností (obec III. typu) Rumburk a Varnsdorf.
Administrativní mapa SO ORP Rumburk:
https://www.czso.cz/documents/11248/17834573/ORP4212a.png/c8a8444a-7f2e-40f1-895a3b6534a92997?version=1.1&t=1466664991671
Zdroj: ČSÚ

Administrativní mapa SO ORP Varnsdorf:
https://www.czso.cz/documents/11248/17834623/ORP4215a.png/10e5dfa3-0919-4d45-9164f7ebf92304a5?version=1.1&t=1466665010211
Zdroj: ČSÚ

Obec s rozšířenou působností Rumburk:
Obec pověřeným obecním úřadem Rumburk:
Doubice
Jiříkov

Krásná Lípa
Rumburk

Staré Křečany

Obec pověřeným obecním úřadem Šluknov:
Dolní Poustevna
Lipová
Lobendava

Mikulášovice
Šluknov
Velký Šenov

Vilémov
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Obec s rozšířenou působností Varnsdorf:
Obec pověřeným obecním úřadem Varnsdorf:
Chřibská
Dolní Podluží

Horní Podluží
Jiřetín pod Jedlovou

Rybniště
Varnsdorf

Popis regionu Šluknovský výběžek z pohledu sociálních služeb:
V regionu se objevuje vysoký počet obyvatel, kteří jsou sociálně, ekonomicky, prostorově, kulturně
a symbolicky vyloučeni nebo jim vyloučení hrozí. Průvodním jevem se stává špatné zapojování obyvatel
ze sociálně vyloučených lokalit do běžného života (vzdělávání, zaměstnání, bydlení), růst patologických
jevů (jako např. vysoká kriminalita - zneužívání seniorů a osob s handicapem, závislost na alkoholu
a drogách, trestná činnost dětí a mladistvých aj.).
Na území Šluknovského výběžku se sociálně vyloučené lokality vyskytují v obcích Rumburk (v ORP 31),
Varnsdorf (v ORP 6), Šluknov (8), jmenovitě obce Staré Křečany, Krásná Lípa a Jiříkov. Celkem
dle sdělení obcí v těchto lokalitách žije 2 859 osob.
Pro region Šluknovského výběžku je v platnosti Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku
pro období 2019–2023.
Oblast regionu Šluknovska má existující hustou síť poskytovatelů sociálních služeb. Služby z oblasti
sociální prevence a poradenství jsou v menší míře dostupné na území ORP Varnsdorf. ORP Rumburk je
v tomto ohledu zasíťován dostatečně. Dochází k postupnému nárůstu klientů s duševním
onemocněním, pro které není v regionu dostupná sociální služba. Zvyšuje se počet osob bez přístřeší,
seniorů s nízkým příjmem, osob s handicapem bez přístřeší, kteří mají v anamnéze závislost
na návykových látkách. Všechny tyto skupiny osob poptávají službu spojenou s možností bydlení,
například formou chráněného bydlení nebo nízkonákladového a sociálního bydlení.
Pobytová zařízení se potýkají s nedostatkem personálního zajištění v přímé péči a častou migrací
těchto zaměstnanců. Na odliv pracovníků má vliv možnost zaměstnání v SRN a také nízká ochota
vykonávat přímou práci s lidmi. V rámci praxe sociálních pracovníků na obcích je zaznamenána
vzrůstající potřeba rozvoje služeb v oblasti domovů se zvláštním režimem pro osoby s duševní
poruchou a duálními diagnózami.
Novou výzvou v oblasti služeb sociální péče je proměna terénní pečovatelské služby, které patří
k prioritám komunitního plánování na základě potřeb v regionu. Sociální služby vidí transformaci služby
tímto směrem jako důležitou součást zajištění péče o cílovou skupinu v regionu a je službami vnímána
jako legitimní i nutná potřeba. Obavy poskytovatelů jsou převážně v oblasti financování. Změna
se dotýká i služby osobní asistence, která v regionu pracuje v rámci terénu i se specifickou cílovou
skupinou, kterou jsou osoby s Parkinsonovou chorobou. Další rozvoj této služby je velmi žádoucí,
jelikož je zde vyšší poptávka a služba nestačí reagovat. Z tohoto důvodu poskytovatel v ORP Rumburk
snížil kapacitu v sociální rehabilitaci ve prospěch navýšení kapacity v osobní asistenci. Od roku 2021
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služba osobní asistence s rozsahem poskytování pro Šluknovský výběžek rozšiřuje významně
své kapacity, a to i vzhledem k tomu, že došlo k ukončení pečovatelské služby na území města Krásná
Lípa. Zanikající služba přechází pod službu osobní asistence. V regionu se systematicky realizuje
transformace velkokapacitního zařízení, což se promítlo v navýšení kapacit v oblasti chráněného
bydlení především v ORP Rumburk. Zajištění osob s duševním onemocněním služby vidí především
v rozvoji služby typu chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení. Tato potřeba vystupuje
i v rámci služeb sociální prevence. V oblasti služby denního stacionáře a pobytové odlehčovací služby
v ORP Rumburk ustoupil možný poskytovatel od tohoto záměru. Přesto záměr týdenního stacionáře je
stále aktuální a nyní jsou přislíbené finanční prostředky ze strany EU fondů. Velkou obavu v regionu
budí nedostatek odborných lékařů, což pociťují i sociální služby, které také hledají odborníky
do svých týmů. Taktéž je třeba zvyšovat povědomí o charakteru sociálních služeb u zdravotnického
personálu, mnohdy mají zkreslené informace o možnostech zajištění klienta v domácím prostředí.
Region pro poskytování sociální služby je náročný svojí velkou rozlohou území, náročností na dojezdy,
časové a dopravní náklady.

Region Teplicko
Rozloha

469,12 km2

Počet obyvatel

128 830

Počet obcí celkem

34

Počet obcí III. typu

2

Region Teplicko zahrnuje správní obvod obcí s rozšířenou působností (obec III. typu) Teplice a Bílina.
Administrativní mapa SO ORP Teplice:
https://www.czso.cz/documents/11248/17829114/ORP4213a.png/0b07ebc2-409d-4b5f-89afe8978e0310bb?version=1.1&t=1466664998242
Zdroj: ČSÚ

Administrativní mapa SO ORP Bílina:
https://www.czso.cz/documents/11248/17828057/ORP4201a.png/682c39e6-73d8-4b0e-adb52c7ed90c7b89?version=1.1&t=1466664899665
Zdroj: ČSÚ

Obec s rozšířenou působností Teplice:
Obec pověřeným obecním úřadem Teplice:
Bořislav
Bystřany
Bžany
Dubí
Kladruby

Kostomlaty pod Milešovkou
Modlany
Novosedlice
Proboštov
Rtyně nad Bílinou
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Žim
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Obec pověřeným obecním úřadem Duchcov:
Duchcov
Háj u Duchcova
Hrob
Jeníkov

Košťany
Lahošť
Mikulov
Moldava

Osek
Zabrušany

Obec pověřeným obecním úřadem Krupka:
Krupka

Obec s rozšířenou působností Bílina:
Obec pověřeným obecním úřadem Bílina:
Bílina
Hostomice
Hrobčice

Ledvice
Lukov
Měrunice

Ohníč
Světec

Popis regionu Teplicko z pohledu sociálních služeb:
V okrese Teplice k datu 30. 6. 2021 je nezaměstnanost 4 159 osob, což činí podíl nezaměstnaných osob
4,7 % ve věku od 15-64 let. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,6 %, průměr celé ČR je 3,7 % (zdroj: portál
MPSV).
Na území SO ORP Teplice a Bílina je celkem dle sdělení obcí 31 sociálně vyloučených lokalit,
ve kterých žije dohromady 10 937 osob. V obcích: Bílina (10), Duchcov (17), Krupka (1) a Teplice (3).
Města, která mají zpracované komunitní plány, je v rámci možností aktualizují a podporují
jejich naplňování. V současné době je platný Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých
statutárního města Teplice na období 2021 – 2025, město Bílina má Komunitní plán sociálních služeb
ORP Bílina 2020 - 2022. Samostatně plánuje město Duchcov, které má schválený 3. Komunitní plán
rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Duchcova na roky 2018 – 2022.
Vzhledem ke zvýšenému výskytu sociálně negativních jevů chybějí nebo jsou poskytovány
v nedostatečné kapacitě, případně nerovnoměrně rozloženy, služby sociální prevence jako jsou azylové
domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy či krizová lůžka.
Lze konstatovat, že v regionu je poměrně ustálená síť poskytovatelů sociálních služeb. Kapacitně
v oblasti péče převažují pobytové služby, které jsou poskytovány jako služby domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením třemi zásadními
poskytovateli ve spádové oblasti ORP Teplice. Ostatní menší poskytovatelé pak zajišťují další služby,
které jsou rozmístěny na území celého regionu. K mírnému navýšení kapacit dochází v pečovatelských
službách Bílina a Krupka, kde je po nich velká poptávka. V ORP Bílina není zřízeno žádné pobytové
zařízení, nabídka ostatních sociálních služeb je zde málo rozvinutá. Již dlouho se město snaží získat
partnera pro rozšíření nabídky sociálních služeb. V současné době město Bílina spolu s Hornickou
nemocnicí Bílina plánuje v horizontu cca 2 let v objektu Hornické nemocnice vystavět zcela nové
lůžkové zařízení sociálních služeb, které by odpovídalo současným ubytovacím trendům kapacitami:
DPS 50 lůžek, DZR 25 lůžek, odlehčovací služby 5 lůžek, hospicová péče 3 ž 5 lůžek; a dále denní
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stacionář pro 10 klientů. V regionu stále trvá potřeba navýšit kapacitu služby DZR, a to pro cílové
skupiny vyléčených etyliků a pro osoby chronickým duševním onemocněním. V roce 2020 přijala Rada
Ústeckého kraje usnesení o vybudování lůžkového pavilonu pro tyto cílové skupiny, a to formou
nízkonákladové stavby. K její výstavbě by mělo dojít na pozemcích domova Na Výšině v Dubí. Kapacita
tohoto zařízení se plánuje 12 až 24 lůžek. Pro tyto cílové skupiny je zde již delší dobu blokována kapacita
cca 50 míst a zařízení pro tyto cílové skupiny v regionu citelně chybí. V rámci Reformy psychiatrické
péče v Ústeckém kraji došlo k vyčlenění 2 míst v rámci PDSS Dubí – Teplice u služby DZR. Tato místa
byla obsazena klienty z psychiatrické léčebny Beřkovice a po dobu 2 let bude v rámci projektu reformy
psychiatrické péče prováděn monitoring sloužící pro ověření možnosti plošného zařazení těchto klientů
do služby DZR v zařízeních sociálních služeb. Dlouhodobě se v regionu ukazuje potřeba rozšířit
či vybudovat nová místa v DPS pro cílovou skupinu osob, které jsou trvale upoutány na lůžko. Vzhledem
ke zvyšujícímu se věku klientů nastupujících do této služby je mnohem větší podíl klientů zcela
imobilních. Zde je největší převis neuspokojené poptávky a celkově se jedná o neuspokojenou kapacitu
silně přes 100 klientů, kteří jsou zařazení do pořadníku. Restrukturalizace služeb v regionu je tématem
i pro následující plánované období.

Region Ústecko
Rozloha

404,45 km2

Počet obyvatel

118 651

Počet obcí celkem

23

Počet obcí III. typu

1

Region Ústecko zahrnuje správní obvod obce s rozšířenou působností (obec III. typu) Ústí nad Labem.
Administrativní mapa SO ORP Ústí nad Labem:
https://www.czso.cz/documents/11248/17829128/ORP4214a.png/8be82366-eb73-4495-82e482d86836002f?version=1.1&t=1466665004545
Zdroj: ČSÚ

Obec s rozšířenou působností Ústí nad Labem:
Obec pověřeným obecním úřadem Ústí nad Labem:
Chabařovice
Malečov
Chlumec
Povrly
Chuderov
Přestanov
Dolní Zálezly
Řehlovice
Habrovany
Ryjice

Stebno
Tašov
Telnice
Trmice
Ústí nad Labem

Obec pověřeným obecním úřadem Velké Březno:
Homole u Panny
Velké Březno
Malé Březno
Zubrnice
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Obec pověřeným obecním úřadem Libouchec:
Libouchec
Tisá
Petrovice
Velké Chvojno

Popis regionu Ústecko z pohledu sociálních služeb:
V okrese Ústí nad Labem k datu 30. 6. 2021 je nezaměstnanost 5 058 osob, což činí podíl
nezaměstnaných osob 6,3 % ve věku od 15-64 let. Průměr v Ústeckém kraji činí 5,6 %, průměr celé ČR
je 3,7 % (zdroj: portál MPSV).
Na území Ústecka se sociálně vyloučené lokality vyskytují v obcích Trmice, Ústí nad Labem (32
- Předlice, Krásné Březno, Mojžíř, Neštěmice a Střekov), Libouchec (3) a Velké Březno (1). Celkem je
dle sdělení obcí na Ústecku 36 sociálně vyloučených lokalit, ve kterých dohromady žije 7 416 osob.
Aktivní plánování rozvoje sociálních služeb v regionu probíhá ve Statutárním městě Ústí nad Labem.
V roce 2018 byl městem Ústí nad Labem vypracován 6. Komunitní plán péče správního obvodu ORP
Ústí nad Labem 2018–2021. Tento dokument určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb
a programů na území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem.
Krajské město nabízí širokou škálu sociálních služeb s působností v celém jeho správním obvodu.
Některé služby však v regionu nejsou zajištěny v dostatečné kapacitě. Na Ústecku není žádný
poskytovatel pobytové odlehčovací služby a zájemci se tedy musí obracet na poskytovatele v jiných
regionech. Na Ústecku stoupá procento osob s poruchami chování, u kterých v důsledku závislosti
na alkoholu či drogách dochází k invaliditě a závislosti na pomoci druhé osoby. Problematické je
u těchto osob dostupné bydlení, ve kterém by jim mohla být poskytována v počátcích rozvoje
onemocnění jen terénní služba.
V oblasti péče se do popředí dostává stoupající počet těch, kteří vykazují nejrůznější psychické
alternace, mnohdy způsobené civilizačními chorobami nebo způsobem života. U seniorů výrazně
narůstá výskyt různých druhů demencí, které se budou díky prodlužujícímu se věku v daném čase
násobit. V důsledku toho, že stále větší počet osob se zdravotním postižením či seniorů chce co nejdéle
setrvat ve svém domácím prostředí a také proto, že kapacita pobytových služeb v regionu není
dostatečná, se zvyšuje poptávka po terénních sociálních službách – osobní asistenci a pečovatelské
službě. Potřebné je pravidelné navyšování kapacit v oblasti služeb pro osoby s poruchami autistického
spektra. V rámci transformace psychiatrické péče vzniklo Centrum duševního zdraví, které nabízí
množství služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
V oblasti služeb prevence je v souvislosti s pandemií významně zvýšeno riziko dalšího rozšíření sociálně
vyloučených rodin a osob, které nedokáží sami bez pomoci překonat důsledky dopadu dlouhodobě
obtížné sociální situace. Navyšují se požadavky zejména ve službách odborného sociálního
poradenství, sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Chybějící jsou stále multidisciplinární
týmy pro děti s psychiatrickými diagnózami, které by s dětmi a jejich rodinným prostředím pracovaly
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již v začátku potíží, nabízely by včasná řešení a propojovaly by sociální, zdravotní služby a práci
školských zařízení.

2.1.2 OBYVATELSTVO, ZÁKLADNÍ SOCIODEMO GRAFICKÁ DATA

K 31. prosinci 2020 žilo v Ústeckém kraji 817 004 obyvatel, z toho 405 277 mužů a 411 727 žen. 1
Průměrný věk obyvatel kraje se meziročně zvýšil o 0,1 na 42,4 roků. Stejný nárůst jsme zaznamenali
jak u mužů, jejichž průměrný věk se zvýšil na 41,0 roku, tak i u žen, u nichž průměrný věk vzrostl
na 43,7 roku. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je průměrný věk obyvatelstva v Ústeckém
kraji nižší o 0,2 roku, z pohledu pohlaví nižší u mužů o 0,1 roku a u žen o 0,3 roku. Ústecký kraj byl
v roce 2020 s průměrným věkem obyvatel 42,4 roku třetím nejmladším krajem v ČR. Nejmladší obcí
nad 5 tis. obyvatel byl Jirkov, nejstarší Česká Kamenice.
Celkový počet obyvatel Ústeckého kraje stále klesá, od roku 2010 do roku 2020 poklesl o 19 041
obyvatel. Z níže uvedené tabulky je zřejmé, že mírně vzrostl počet dětí ve věku 0 – 14 let, velmi rapidně
poklesl početní stav obyvatel v produktivním věku, a to o 67 948 osob. Z hlediska sociálních služeb je
důležitým údajem početní nárůst věkové kategorie 65 a více let (o 45 963 osob), který s sebou nese
tlak na služby sociální péče.

Tab.: Vývoj počtu obyvatelstva v Ústeckém kraji od roku 2010 do roku 2020
0–14 let věku

15–64 let věku

65 a více let

Průměrný věk

Ústecký

Celkem počet

kraj

obyvatel k 31.12.

2010

836 045

128 212

590 843

116 990

40,0

2011

828 026

127 990

577 193

122 843

40,4

2012

826 764

128 524

568 628

129 612

40,6

2013

825 120

128 800

560 986

135 334

40,9

2014

823 972

129 480

553 949

140 543

41,2

2015

822 826

130 213

547 147

145 466

41,4

2016

821 377

130 785

540 254

150 338

41,6

2017

821 080

131 548

534 972

154 560

41,8

2018

820 789

131 642

531 098

158 049

42,0

2019

820 965

131 591

527 960

161 527

42,2

2020

817 004

131 156

522 895

162 953

42,4

věku

Zdroj: ČSÚ

1

Zdroj: Věková struktura obyvatel Ústeckého kraje v roce 2020 | ČSÚ v Ústí nad Labem (czso.cz)
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Porovnání jednotlivých okresů Ústeckého kraje vidíme v další tabulce. Pokles obyvatel se za uplynulých
10 let netýkal jedině okresu Litoměřice, kde zaznamenáváme lehký nárůst. K největšímu poklesu
obyvatel došlo v okresech Děčín a Most. Je zřejmé, že nejvíce osob ve věku 65 a více let žije v okrese
Děčín, a naopak nejméně osob v této věkové kohortě je v okrese Chomutov.

Tab.: Vývoj počtu obyvatelstva v jednotlivých okresech Ústeckého kraje – porovnání roku 2010 a 2020
Okresy ÚK

Roky

Celkem počet

0–14 let věku

obyvatel

15–64 let

65 a více let

Průměrný

věku

věku

věk

k 31.12.
Děčín

Chomutov

Litoměřice

Louny

Most

Teplice

Ústí n. L.

2010

135 238

15,5 %

70,4 %

14,1 %

40,1

2020

128 449

16,1 %

62,6 %

21,3 %

42,7

2010

127 2018

15,2 %

72,2 %

12,6 %

39,4

2020

124 600

15,8 %

65,7 %

18,5 %

42,0

2010

117 941

15,1 %

69,7 %

15,2 %

40,7

2020

119 177

16,3 %

63,2 %

20,5 %

42,5

2010

87 220

15,4 %

70,6 %

14,0 %

40,0

2020

86 364

16,2 %

64,0 %

19,8 %

42,3

2010

116 797

15,0 %

71,2 %

13,9 %

39,9

2020

110 933

15,8 %

64,8 %

19,4 %

42,5

2010

129 932

15,4 %

70,4 %

14,2 %

40,0

2020

128 830

15,8 %

64,5 %

19,7 %

42,4

2010

121 699

15,7 %

70,2 %

14,0 %

39,9

2020

118 651

16,4 %

63,3 %

20,3 %

42,2

2.1.2.1 SLOŽENÍ OBYVATELSTVA V JEDNOTLIVÝCH SPRÁVNÍCH OBVODECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU
PŮSOBNOSTÍ

Největším správním obvodem obce s rozšířenou působností v Ústeckém kraji, co do počtu obyvatel, je
Ústí nad Labem, nejmenším pak Podbořany. Nejmenší podíl obyvatel ve věku 0–15 let (14,7 %)
a současně i ve věkové skupině nad 65 let věku (17,9 %) má správní obvod ORP Bílina. Největší podíl
obyvatel ve věku 0–15 let je ve správním obvodu ORP Roudnice n. L. (17,0 %), největší podíl ve věku
nad 65 let je ve správním obvodu ORP Varnsdorf (21,8 %).
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Tab.: Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Ústeckém kraji – věková struktura
obyvatel k 31.12.2020

Kraj celkem

Počet obyvatel podle věkových skupin

Podíl obyvatel ve věkové skupině (%)

Celkem

0-14

15-64

65 a více

0-14

15-64

65 a více

817 004

131 156

522 895

162 953

16,1

64,0

19,9

v tom správní obvody obcí s rozšířenou působností:

Bílina

22 508

3 315

15 162

4 031

14,7

67,4

17,9

Děčín

76 131

12 160

47 567

16 404

16,0

52,5

21,5

Chomutov

81 553

13 080

53 635

14 838

16,0

65,8

18,2

Kadaň

43 047

6 623

28 184

8 240

15,4

65,5

19,1

Litoměřice

58 756

9 514

37 393

11 849

16,2

63,6

20,2

Litvínov

36 934

5 856

23 214

7 864

15,9

62,9

21,3

Louny

43 467

6 995

27 759

8 713

16,1

63,9

20,0

Lovosice

27 615

4 358

17 462

5 795

15,8

63,2

21,0

Most

73 999

11 668

48 622

13 709

15,8

65,7

18,5

Podbořany

15 649

2 544

9 953

3 152

16,3

63,6

20,1

Roudnice n. L.

32 806

5 568

20 494

6 744

17,0

62,5

20,6

Rumburk

32 529

5 370

20 507

6 652

16,5

63,0

20,4

Teplice

106 322

17 002

67 975

21 345

16,0

63,9

20,1

Ústí n. L.

118 651

19 484

75 138

24 029

16,4

63,3

20,3

Varnsdorf

19 789

3 181

12 291

4 317

16,1

62,1

21,8

Žatec

27 248

4 438

17 539

5 271

16,3

64,4

19,3

Zdroj: ČSÚ

Pro plánování sociálních služeb je důležité sledovat složení obyvatelstva ve věku 65+ v podrobnější
struktuře. Lze předpokládat, že senioři ve věku 80+ jsou nějakým způsobem závislí na péči druhé osoby
a že senioři ve věku 90+ jsou plně závislí na péči druhé osoby, pravděpodobně bude velká část
těchto osob v domovech pro seniory nebo domovech se zvláštním režimem.

Tab.: Vybrané údaje o správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Ústeckém kraji – věková struktura
obyvatel ve skupině 65 let věku a více k 31.12.2020 po 5 letých věkových skupinách
Počet obyvatel

Kraj celkem

Podíl obyvatel ve věkové skupině (%)

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95 a více

52 776

51 335

29 785

16 818

8 547

3 043

649

v tom správní obvody obcí s rozšířenou působností:

Bílina

1 344

1 324

731

423

150

52

7

Děčín

5 077

5 423

3 107

1 526

885

322

64

Chomutov

4 995

4 590

2 610

1 612

717

257

57
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Kadaň

2 806

2 642

1 442

830

374

117

29

Litoměřice

3 891

3 702

2 197

1 162

642

212

43

Litvínov

2 584

2 325

1 534

841

403

143

34

Louny

2 941

2 806

1 500

863

428

143

32

Lovosice

1 807

1 749

1 080

664

360

114

21

Most

4 394

4 255

2 546

1 517

704

240

53

Podbořany

1 125

933

532

327

181

47

7

Roudnice n. L.

2 231

2 052

1 232

649

399

153

28

Rumburk

2 300

2 077

1 178

630

315

116

36

Teplice

6 672

6 723

4 092

2 274

1 092

421

71

Ústí n. L.

7 311

7 714

4 435

2 548

1 383

511

127

Varnsdorf

1 505

1 374

672

422

239

88

17

Žatec

1 793

1 646

897

530

275

107

23

Zdroj: ČSÚ

2.1.2.2 VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH VČETNĚ PRÁCE KURÁTORŮ

Sociální práce na obcích je ukotvena v legislativě (§ 92 zákona o sociálních službách, § 7, 63 a 64 zákona
o pomoci v hmotné nouzi). Sociální práce je prováděna na obcích III. typu (obec s rozšířenou
působností) a obcích II. typu (obec s pověřeným obecním úřadem). V Ústeckém kraji jsou také 2 obce
I. typu (Dubí, Trmice), které taktéž provádějí sociální práci, i když zákonnou povinnost nemají. Sociální
práce na obcích i na kraji je výkon přenesené působnosti a stát (MPSV) poskytuje na výkon sociální
práce obcím i kraji dotaci.
Celková dotace na výkon sociální práce v Ústeckém kraji:
2019

53 453 822 Kč

2020

58 738 009 Kč

2021

67 161 462 Kč

Sociální pracovník je odborným pracovníkem obce, který dodržuje etický kodex sociálního pracovníka,
splnil povinnost odborného vzdělání podle § 110 zákona o sociálních službách a nadále se průběžně
odborně vzdělává v souladu s § 111 téhož zákona. Sociální pracovník obce vykonává2 sociální šetření
v přirozeném prostředí klienta, depistážní činnost, základní a odborné sociální poradenství,
poskytování krizové intervence, zjišťuje potřeby obce atd..

2

§ 109 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, v platném znění
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Tab.: Sociální pracovníci v oblasti sociální práce (bez pracovníků sociálně-právní ochrany dětí) na obcích
Ústeckého kraje
SOCIÁLNÍ PRÁCOVNÍCI OBCÍ
ÚSTECKÉHO KRAJE – ROK 2021

Počet sociálních
pracovníků
obce

Úvazky sociálních
pracovníků obce

Počet sociálně
vyloučených lokalit
(SVL)

Počet obyvatel
SVL

Celkem Ústecký kraj

150

107,523

218

53 205

Děčín

9

7,8

11

2 690

Rumburk

4

3,675

31

887

Varnsdorf

3

3,22

6

428

Benešov n. Pl.

1

0,85

15

186

Č. Kamenice

3

2,2

5

283

Šluknov

4

3,45

8

1 544

Celkem okres Děčín

24

21,195

76

6 018

Chomutov

11

8,2

12

3 197

Kadaň

5

2,6

3

2 330

Jirkov

5

4,1

3

2 950

Klášterec n. O.

4

2,2

3

338

Vejprty

2

1,2

4

75

Celkem okres Chomutov

28

18,3

25

8 890

Litoměřice

7

5

0

0

Roudnice n. L.

5

3,4

6

368

Lovosice

5

3,3

1

67

Libochovice

1

0,5

Štětí

5

3

2

204

Úštěk

2

1,5

1

11

Celkem okres Litoměřice

25

16,7

10

650

Louny

5

3,45

3

285

Podbořany

3

1,6

2

38

Žatec

6

4,658

13

1 362

4

2,2

12

642

Celkem okres Louny

18

11,908

30

2 327

Most

13

11,25

7

12 607

Litvínov

6

4,3

3

4 360

Celkem okres Most

19

15,55

10

16 967

Teplice

2

2

3

240

Bílina

5

4,3

10

7 508

Obec III. typu

Obec II. (I.) typu

Postoloprty

Dubí (I. typ)

1

Duchcov

3

2,67

17

951

Krupka

3

1,5

1

2 238

Celkem okres Teplice

15

10,47

31

10 937

Ústí n. L.

18

12,9

32

7 360
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Libouchec

1

Trmice (I.)

1

Velké Březno
Celkem okres Ústí n. L.
Zdroj: KÚ ÚK, výkazy 2021

DPP

3

40

1

0,5

1

16

21

13,4

36

7 416

2.1.2.3 NEZAMĚSTNANOST

O situaci obyvatelstva v Ústeckém kraji také vypovídá jeho nezaměstnanost. Tato oblast je řešena
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a je v gesci Úřadu práce ČR (dále jen ÚP
ČR). Nezaměstnanost sama o sobě je obvyklý jev, který provází jak změny ve společnosti, tak změny
v běžném životě lidí. Problematická je pak ale výše nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných osob
v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR na osobách ve věku 15–65 let věku) v daném území
a samozřejmě také dlouhodobá nezaměstnanost, a to z pohledu dopadů na společnost jako celku
a dopadu na samotného jedince či jeho rodinu. V případě prohlubujících se problémů vznikají
nepříznivé sociální jevy, osoby se mohou dostat do nepříznivé sociální situace, ze které už se pak
vlastními silami nemohou dostat. Společnost, kromě jiné pomoci, má k dispozici preventivní sociální
služby, které svou činností a podporou přispívají k řešení nepříznivé sociální situace konkrétních
jedinců nebo rodin.
Je zde tedy přímá úměra, čím je vyšší dlouhodobá nezaměstnanost, tím je vyšší potřebnost
preventivních sociálních služeb, což samozřejmě vytváří tlak na veřejné finance.

K 30. 6. 2021 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních
pracovištích celkem 273 302 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 12 520 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 je vyšší o 3 665 osob. Podíl
nezaměstnaných osob za celou ČR činí 3,7 %.
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Z hlediska jednotlivých krajů ČR zaujímá Ústecký kraj svou výší nezaměstnanosti k 30. 6. 2021 první
místo, což není příznivé postavení.

Podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR
k 30. 6. 2021
3,7

Celá ČR
Ústecký
Moravskoslezský
Karlovarský
Jihomoravský
Liberecký
Olomoucký
Praha
Středočeský
Zlínský
Plzeňský
Jihočeský
vysočina
Královéhradecký
Pardubický

5,6
5,4
5,2
4,0
4,0
3,5
3,4
3,3
2,9
2,9
2,8
2,8
2,8
2,4
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Zdroj: ÚP ČR
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K 30. 6. 2021 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Ústí n. L. celkem 31 099 uchazečů
o zaměstnání. Bylo to o 1 048 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím
minulého roku byl jejich počet vyšší o 1 733 osob. Meziměsíční pokles uchazečů byl zaznamenán
ve všech okresech Ústeckého kraje, přičemž nejvyšší byl v okrese Děčín (-7,1 %) a nejnižší v okrese
Louny (-0,1 %).

Tab.: Nezaměstnanost v okresech Ústeckého kraje k 30. 6. 2021
Okres

Počet nezaměstnaných

Volná pracovní
místa

Počet uchazečů
na 1 VPM

Podíl
nezaměstnaných
osob v %

celkem

z toho ženy

Děčín

4 589

2 401

1 531

3,0

5,4

Chomutov

5 411

2 899

6 284

0,9

6,3

Litoměřice

2 843

1 627

1 456

2,0

3,5

Louny

3 472

1 879

1 612

2,2

5,7

Most

5 567

3 007

1 140

4,9

7,3

Teplice

4 159

2 276

2 577

1,6

4,7

Ústí n. L.

5 058

2 567

1 039

4,9

6,3

Ústecký kraj

31 099

16 656

15 639

2,0

5,6

Česká
republika

237 302

142 733

355 612

0,8

3,7

Zdroj: ÚP ČR

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce v Ústí n. L. 16 656 žen. Jejich podíl
na celkovém počtu uchazečů činil 53,6 %. V evidenci bylo 4 777 osob se zdravotním postižením,
což představovalo 15,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno
1 146 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet meziměsíčně klesl o 112 osob
a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 141 osob. Na celkové nezaměstnanosti
se tak absolventi a mladiství podíleli 3,7 %. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 6 993 uchazečů
o zaměstnání, tj. 22,5 % všech uchazečů vedených v evidenci.
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Tab.: Vývoj podílu počtu nezaměstnaných v Ústeckém kraji v letech 2018–2021 (v %)
leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2018

5,5

5,5

5,2

5,0

4,7

4,6

4,7

4,7

4,5

4,3

4,3

4,5

2019

4,7

4,7

4,6

4,3

4,0

3,8

3,9

3,8

3,8

3,7

3,6

3,9

2020

4,3

4,3

4,3

4,7

5,0

5,2

5,4

5,4

5,4

5,2

5,2

5,5

2021

5,8

5,9

6,0

6,0

5,8

5,6

5,5

Zdroj: ÚP ČR

K řešení nezaměstnanosti je primárně určen Úřad práce ČR, a to prostřednictvím nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti, nicméně je důležité zapojení všech aktérů v Ústeckém kraji. Za účelem
vytvoření příznivého prostředí pro iniciaci a stimulaci tvorby integrovaných řešení pro trh práce
v Ústeckém kraji byl v roce 2013 uzavřen Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje, který je zaměřen na tři
základní strategické směry – ekonomický rozvoj, zaměstnanost a sociální inkluzi. Jde o široké
partnerství institucí a expertů s cílem vytvářet a implementovat do praxe soubor opatření/projektů
na podporu zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel Ústeckého kraje, inovačního potenciálu regionu
se specifikací podpory vzniku a udržení nových i stávajících pracovních míst, vytváření zázemí pro lidské
zdroje, podpory technického, profesního a řemeslného vzdělávání, podpory podnikání, podnikavosti a
kreativity, podpory změny kvalifikace a souvisejícího vzdělávání.

Přehled realizovaných projektů v období 2014 – 2020 v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - cílené výzvy na základě Usnesení vlády ČR č. 52
k řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu
vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a Ústeckém kraji:
Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce v Ústeckém
kraji (zkrácený název "Handicap nám nevadí"), registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00030
Prioritní osa: 2 Aktivní politiky trhu práce
Doba realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
Účel dotace: Zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček a
zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě zdravotního postižení, péče o děti
do 15 let věku nebo péče o osobu blízkou, a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití
komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
Finanční podpora grantového projektu

8 327 077,56 Kč
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Komplexní program podpory mladých lidí na trh práce v Ústeckém kraji (zkrácený název "Společně
to dokážeme"), registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00024
Prioritní osa: 2 Aktivní politiky trhu práce
Doba realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
Účel dotace: Zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny mladých lidí prostřednictvím efektivního a cíleného
komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
Finanční podpora grantového projektu

10 670 625,72 Kč

Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji, registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/E10004
Prioritní osa: 2 Aktivní politiky trhu práce
Doba realizace: 1. 12. 2014 – 31. 10. 2015
Účel dotace: Zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce
efektivním a cíleným využitím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
Finanční podpora grantového projektu

9 718 237,80 Kč

Operační program Zaměstnanost:
„Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER“, registrační
číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786
Prioritní osa OPZ: 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Realizace projektu: 1. 6. 2016 – 31. 12. 2018
Účel dotace: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob do 30 let věku žijících v regionu NUTS 2
Severozápad – Ústecký kraj (region se zvláště vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí),
a to především prostřednictvím kombinace aktivit a nástrojů ve vazbě na specifické potřeby této cílové
skupiny a regionální potřeby trhu práce.
Celkové způsobilé náklady projektu
Podíl Ústeckého kraje 5% (vlastní financování)
Dotace

99 378 864,60 Kč
4 968 943,23 Kč
94 409 921,37 Kč

„Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – CESTA“,
registrační číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001785
Prioritní osa OPZ: 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Realizace projektu: 1. 6. 2016 – 31. 12. 2018
Účel dotace: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob do 30 let věku žijících v regionu NUTS 2
Severozápad – Ústecký kraj (region se zvláště vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí), a to
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především prostřednictvím kombinace aktivit a nástrojů ve vazbě na specifické potřeby této cílové
skupiny a regionální potřeby trhu práce
Celkové způsobilé náklady projektu
Podíl Ústeckého kraje 5% (vlastní financování)
Dotace

23 683 116,00 Kč
1 184 155,80 Kč
22 498 960,20 Kč

INNOSTART – komplexní program podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje, registrační číslo
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654
Prioritní osa OPZ: 1- Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019
Účel dotace: Zvýšení míry zaměstnanosti podpořených osob z cílové skupiny (osoby posledních ročníků
středních škol).
Celkové způsobilé náklady projektu
Podíl Ústeckého kraje 5% (vlastní financování)
Dotace

8 931 640,00 Kč
446 582,00 Kč
8 485 058,00 Kč

Aktivně a s motivací najdeme si novou práci, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005657
Prioritní osa OPZ: 1- Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019
Účel dotace: Zvýšení míry zaměstnanosti podpořených osob z cílové skupiny (osoby zdravotně
postižené a osoby s nízkou úrovní vzdělanosti)
Celkové způsobilé náklady projektu
Podíl Ústeckého kraje 5% (vlastní financování)
Dotace

9 191 582,00 Kč
459 579,10 Kč
8 732 002,90 Kč

Změna je cesta, registrační číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009092
Prioritní osa: 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Doba realizace: 2. 5. 2018 – 31. 10. 2019
Účel dotace: Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 30 let věku, kteří nejsou zapojeni
na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji.
Celkové způsobilé náklady projektu
Podíl Ústeckého kraje 5% (vlastní financování)
Dotace

9 999 000,00 Kč
499 950,00 Kč
9 499 050,00 Kč
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Kompetence

pro

trh

práce

v Ústeckém

kraji

(zkráceně

KOMPET),

registrační

číslo

CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009720
Prioritní osa OPZ: 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 10. 2020
Účel dotace: Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných.
Celkové způsobilé náklady projektu

8 936 973,75 Kč

Podíl Ústeckého kraje 5% (vlastní financování)

446 848,69 Kč

Dotace

8 490 125,06 Kč

2.1.2.4 VYBRANÉ DÁVKY Z GESCE MPSV

O obyvatelstvu Ústeckého kraje, jeho životní úrovni, vypovídá také množství vyplacených některých
dávek. Sociální dávky jsou v gesci MPSV, rozhoduje o nich a vyplácí je Úřad práce České republiky.
Nejmarkantnějšími dávkami, ze kterých můžeme sledovat počet lidí (rodin nebo společně
posuzovaných osob), které ze svých příjmů, za pomoci příspěvků státní sociální podpory (opět ÚP ČR),
nejsou schopny financovat základní potřeby, jsou dávky podle zákona o pomoci v hmotné nouzi –
příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Z níže uvedené tabulky je
např. zřejmé, že v Ústeckém kraji v roce 2020 bylo vyplaceno 107 173 dávek příspěvku na živobytí,
což hrubým odhadem znamená, že měsíčně musí být podporováno dávkou příspěvek na živobytí 9 tisíc
domácností.

Tabulka: Přehled vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi za rok 2020 (dávka je jedna do domácnosti
– na samostatně žijícího jednotlivce nebo na rodinu či společně posuzované osoby)
2020

Příspěvek na
živobytí

Doplatek na
bydlení

Mimořádná
okamžitá pomoc

CELKEM

Počet dávek

Počet dávek

Počet dávek

Počet dávek

Ústí nad Labem

18 660

7 656

386

26 702

Děčín

7 238

2 898

116

10 252

Rumburk

6 479

4 335

128

10 942

Varnsdorf

2 741

1 456

100

4 297

Teplice

12 912

4 968

320

18 200

Most

17 183

5 538

253

22 974

Litvínov

6 080

3 214

214

9 508

Chomutov

8 960

3 227

177

12 364

Kontaktní
pracoviště ÚP
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Jirkov

2 444

1 246

103

3 793

Kadaň

4 813

1 964

83

6 860

Klášterec n./O.

2 121

820

34

2 975

Louny

4 485

3 109

80

7 674

Žatec

3 793

1 891

172

5 856

Podbořany

1 836

697

25

2 558

Litoměřice

2 468

1 899

58

4 425

Lovosice

1 365

608

82

2 055

307

106

8

421

Roudnice n./L.

1 517

1 233

54

2 804

Štětí

1 771

1 219

30

3 020

107 173

48 084

2 423

157 680

Libochovice

CELKEM
Zdroj: ÚP ČR

V další tabulce vidíme stejná čísla sloučená podle jednotlivých okresů Ústeckého kraje a pro rychlé
srovnání i počet obyvatel. Jednoznačně nejlépe (nejméně řešených dávek = nejméně chudé
obyvatelstvo) vychází okres Litoměřice. K tomuto lze vyslovit několik hypotéz: okres Litoměřice má více
obcí, žádné velké město, kde se hromadí negativní sociální jevy; je odtud kratší dojezdová vzdálenost
za prací do Středočeského kraje a Prahy, což je vidět i v nižší míře nezaměstnanosti; je zde nedostatek
volného bytového fondu (v problémových regionech je volný bytový fond, často v nedobrém
technickém stavu, což způsobuje migraci obyvatel z různých částí republiky, zejména z ubytoven).

Tab.: Dávky pomoci v hmotné nouzi (dávka je 1 do domácnosti – buď na samostatně žijícího jednotlivce, nebo
na rodinu či společně posuzované osoby) v jednotlivých okresech ÚK ve vztahu k počtu obyvatel
Rok 2020

Počet obyvatel

Počet dávek hmotné nouze

Okres Děčín

128 449

25 491

Okres Chomutov

124 600

25 992

Okres Litoměřice

119 177

12 725

Okres Louny

86 364

16 088

Okres Most

110 933

32 482

Okres Teplice

128 830

18 200

Okres Ústí nad Labem

118 651

26 702

CELKEM

817 004

157 680

Zdroj: ČSÚ, ÚP ČR

62

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024

Další dávkou, která vypovídá o zdravotním stavu obyvatelstva ve vztahu závislosti na péči druhé osoby,
je dávka příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Nárok
na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb.
Příspěvek na péči se poskytuje podle stupně závislosti: I. stupeň (lehká závislost), II. stupeň (středně
těžká závislost), III. stupeň (těžká závislost) a IV. stupeň (úplná závislost). Při posuzování stupně
závislosti se hodnotí základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání
a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče
domácnost. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich
rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb,
zdravotnické zařízení poskytující sociální služby, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické
zařízení hospicového typu.

Tab.: Počet dávek příspěvku na péči (PnP) v Ústeckém kraji dle správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
podíl osob s PnP na celkovém počtu obyvatelstva k 30. 6. 2021
Počet
obyvatel
k 31.12.2020

Ústecký kraj

817 004

Příspěvek na péči (PnP)

Celkový
počet
PnP

Podíl
osob
s PnP na
celkovém
počtu
obyvatel

Podíl
osob
s PnP
v III. a IV
st. na
celkovém
počtu
obyvatel

I. stupeň
závislosti

II. stupeň
závislosti

III. stupeň
závislosti

IV. stupeň
závislosti

8 682

9 997

6 889

3 571

29 139

4%

1%

v tom okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností:
Děčín

76 131

936

1 205

819

475

3 435

5%

2%

Rumburk

32 529

464

607

387

256

1 714

5%

2%

Varnsdorf

19 789

193

219

131

64

607

3%

1%

Celkem okres
Děčín

128 449

1 593

2 031

1 337

795

5 756

4%

2%

Chomutov

81 553

712

700

571

295

2 278

3%

1%

Kadaň

43 047

425

461

343

192

1 421

3%

1%

Celkem okres
Chomutov

124 600

1 137

1 161

914

487

3 699

3%

1%

Litoměřice

58 756

637

747

541

350

2 275

4%

2%

Roudnice n. L.

32 806

269

293

234

99

895

3%

1%

Lovosice

27 615

290

311

225

120

946

3%

1%

Celkem okres
Litoměřice

119 177

1 196

1 351

1 000

569

4 116

3%

1%

Louny

43 467

490

641

476

160

1 767

4%

1%

Podbořany

15 649

200

290

180

63

733

5%

2%

Žatec

27 248

316

384

309

162

1 171

4%

2%
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Celkem okres
Louny

86 364

1 006

1 315

965

385

3 671

4%

2%

Most

73 999

760

836

505

187

2 288

3%

1%

Litvínov

36 934

380

458

292

112

1 242

3%

1%

Celkem okres
Most

110 933

1 140

1 294

797

299

3 530

3%

1%

Teplice

106 322

1 280

1 448

1 024

599

4 351

4%

2%

Bílina

22 508

244

251

168

78

741

3%

1%

Celkem okres
Teplice

128 830

1 524

1 699

1 192

677

5 092

4%

1%

Ústí n. L.

118 651

1 086

1 146

684

359

3 275

3%

1%

Celkem okres
Ústí n. L.

118 651

1 086

1 146

684

359

3 275

3%

1%

Zdroj: zpracováno z podkladů ÚP ČR, KrP Ústí n. L. a ČSÚ

2.1.3 SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY, SPOLUPRÁCE S ODBOREM (AGENTUROU) SOCIÁLNÍHO
ZAČLEŇOVÁNÍ

Sociálně vyloučené lokality
Budeme-li vycházet z údajů Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 (tzv. Gabalovy
analýzy), je potřebnost cílové skupiny zřejmá. Výstupy analýzy poukazují na fakt, že v Ústeckém kraji
se nachází nejvíce sociálně vyloučených lokalit (dále také SVL), jež byly v rámci celé České republiky
identifikovány. Oproti roku 2006, kdy byla realizována první analýza vyloučených lokalit v ČR, vzrostl
počet sociálně vyloučených lokalit z 63 na 89. Současně s počtem sociálně vyloučených lokalit vzrostl
oproti roku 2006 také počet obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách, a to z 21 000–22 000
na 36 000–38 500 obyvatel. V absolutních číslech nejvíce přibylo sociálně vyloučených obyvatel
v Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji. V Ústeckém a Moravskoslezském kraji bydlí dohromady
více sociálně vyloučených obyvatel (58 000–64 000) než ve zbytku České republiky. Pro srovnání
s ostatními kraji níže uvádíme tabulky, které byly součástí publikace analýzy.
Tab: Změny počtu sociálně vyloučených lokalit v jednotlivých krajích
Kraj

Počet lokalit:

2006

2014

Index změny

Hl. město Praha

6

7

1,17

Jihočeský

16

38

2,38

Jihomoravský

11

28

2,55

Karlovarský

18

61

3,39

Královéhradecký

25

36

1,44

Liberecký

26

48

1,85

Moravskoslezský

28

72

2,57
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Olomoucký

27

62

2,30

Pardubický

15

24

1,60

Plzeňský

17

42

2,47

Středočeský

36

64

1,78

Ústecký

63

89

1,41

Vysočina

11

13

1,18

Zlínský

11

22

2,00

CELKEM

310

606

2,01

Tab: Změny počtu obyvatel sociálně vyloučených lokalit v jednotlivých krajích
Kraj

2006

Hl. město Praha

9000 – 9500

Jihočeský

2014

Index

2006

2014

Index

5400 – 7400

0,79

1433

971

0,68

1500 – 2000

2000 – 2600

1,05

131

58

0,44

Jihomoravský

5000 – 5500

8000 – 9500

0,31

491

61

0,12

Karlovarský

3500 – 4000

6000 – 8000

2,21

183

120

0,65

Královéhradecký

2000 – 2500

2500 – 3000

1,29

84

75

0,89

Liberecký

2000 – 2500

3000 – 4000

1,74

81

77

0,95

Moravskoslezský

10 000 – 10 500 19 000 – 23000

2,07

393

317

0,81

Olomoucký

4500 – 5000

3000 – 5000

0,91

159

63

0,39

Pardubický

1000 – 1500

1500 – 2000

1,36

93

79

0,85

Plzeňský

1500 – 2000

2000 – 3000

1,32

112

60

0,53

Středočeský

3000 – 3500

4000 – 5500

2,10

83

98

1,18

Ústecký

21 000 – 22 000

2,0

333

471

1,41

Vysočina

1500 – 2000

600 – 1000

0,75

145

92

0,63

Zlínský

500 – 1000

2000 – 2500

2,38

73

86

1,19

CELKEM ČR

60 000 – 80 000

1,56

271

188

0,77

36 000 – 38 500

95 000 – 115 000

Vývoj sociálně vyloučených lokalit je velmi dynamický, výsledky Analýzy sociálně vyloučených lokalit
z roku 2015 (v tabulkách je uveden rok 2014, kdy probíhalo měření) tak ne vždy reflektují aktuální
situaci v obcích Ústeckého kraje. Existují obce, na jejichž území došlo k přesunu, zániku či naopak
vzniku nových sociálně vyloučených lokalit. Obecně však stále platí, že se sociálně vyloučené lokality
nachází na území všech 16 obcí s rozšířenou působností Ústeckého kraje. Z žádostí obcí o dotaci
ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok
2020 vyplývá, že se sociálně vyloučené lokality nachází ve 43 obcích (z celkového počtu 354). Současně
bylo identifikováno celkem 259 sociálně vyloučených lokalit, v nichž žije zhruba 94 tisíc sociálně
vyloučených obyvatel (nárůst počtu sociálně vyloučených lokalit oproti výsledkům analýzy z roku 2015
může být způsoben odlišným přístupem k definici sociálně vyloučených lokalit).
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Dalším významným ukazatelem je vývoj nejen počtu sociálně vyloučených lokalit, ale zejména vývoj
počtu obyvatel v nich žijících. Průměr počtu osob žijících v SVL se snižoval, v Ústeckém kraji byl vývoj
opačný (v průměru to byl nárůst o 41 % na jednu SVL) – v Ústeckém kraji to bylo 471 obyvatel/1 lokalitu
(v roce 2006 to bylo 333 obyvatel/1 lokalitu). Republikový průměr činil 188 obyvatel/1 lokalitu,
tak počet osob žijících v jedné SVL v Ústeckém kraji je v průměru 2,5 x vyšší než činí průměr ČR. Druhý,
Moravskoslezský kraj, měl 317 obyvatel/1 lokalitu.
Z Analýzy sociálně vyloučených lokalit z roku 2015 dále vyplývá, že se v sociálně vyloučených lokalitách
zvyšuje poměr chudých lidí žijících na hranici chudoby (dlouhodobý příjemci dávek státní sociální
podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi). Analýza uvádí, že až 85 % obyvatel sociálně vyloučených
lokalit je nezaměstnaných.

Počet obyvatel v exekuci v Ústeckém kraji a ČR
Mezi další specifika obyvatel sociálně vyloučených lokalit patří vysoká míra zadlužení a nízké vzdělání
(drtivá většina dospělých obyvatel sociálně vyloučených lokalit dosáhla maximálně základního
vzdělání, přičemž úroveň jejich vzdělanosti se stále snižuje). Statistiky Exekutorské komory ČR jsou
pozitivní, neboť potvrzují dlouhodobý trend poklesu počtu exekucí i povinných. Dle tiskové zprávy
Exekutorské komory ČR bylo k 13. 11. 2020 evidováno celkem 720 tisíc povinných. I přes koronavirovou
krizi je celkový počet fyzických osob v exekuci meziročně o 70 497 nižší. Proti těmto osobám je vedeno
celkem 4 300 000 exekucí, i v tomto ohledu došlo k úbytku od začátku roku 2020 o 169 649 (viz tisková
zpráva na odkazu: https://www.kurzy.cz/zpravy/566525-exekutorska-komora-pocet-lidi-v-exekucimezirocne-klesl-o-70-000-povinnych-exekuci-je-720-000/). Ze statistik dále vyplývá, že v roce 2020
bylo zahájeno celkem 407 694 nových exekucí, což oproti předchozímu roku odpovídá poklesu o více
než 18 procent (z původních 499 512). Jedná se tak o historicky nejmenší počet nově zahájených
exekucí za posledních minimálně 11 let (viz tisková zpráva na odkazu: https://www.ekcr.cz/1/aktualitypro-media/2806-pocet-nove-zahajenych-exekuci-klesl-v-roce-2020-temer-o-petinu?w=).

Průměrná

vymáhaná částka na jistině na 1 povinného činila k 11. 11. 2020 441 202,- Kč. Průměrná vymáhaná
částka na jistině 1 exekuci činila k 11. 11. 2020 71 269,- Kč. K 11. 11. 2020 bylo evidováno 2 200
nezletilých v exekuci (statistika na odkazu: https://statistiky.ekcr.info/docs/statisticky-list-VII.pdf).
Tento sestupný trend pokračuje i v roce 2021: Nejnovější statistiky potvrzují, že dlouhodobý trend
poklesu počtu nových exekucí pokračuje. V lednu bylo nařízeno 30 457 exekucí. V lednu loňského roku
bylo evidováno 40 909 exekucí, meziroční pokles tak činí 25 %. 3
I přesto, že trend zadluženosti je klesající, v Ústeckém kraji je tomu naopak, k 11. 11. 2020 došlo
k navýšení podílu na celkovém počtu povinných (o 15%), k navýšení počtu povinných na 100 obyvatel

3

Exekutorská komora České republiky (ekcr.cz)
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(o 12,7 %), a také k navýšení podílu na celkovém počtu exekucí (o 15 %). Ze sledovaných oblastí tedy
vyplývá, že se situace zadlužených osob v Ústeckém kraji stále nelepší (statistika na odkazu:
https://statistiky.ekcr.info/docs/statisticky-list-VI.pdf).
Tab.: Statistiky exekucí
Celkový počet povinných za rok 2020 (k 13.11.2020)

720 000

Celkový počet exekucí za rok 2020 (k 13.11.2020)

430 000

Průměrný věk dlužníka (k 11.11.2020)

45,5

Zdroj: Exekutorská komora ČR (www.ekcr.cz)

Tab.: Geografické rozdělení exekucí dle okresů k 22. 2. 2020
Okresy

Počet povinných

Počet exekucí

Děčín

17 575

110 327

Chomutov

20 300

114 913

Litoměřice

11 135

58 321

Louny

10 547

58 510

Most

19 042

117 091

Teplice

18 779

104 841

Ústí nad Labem

18 392

123 053

Celkem

115 770

687 056

Zdroj: Exekutorská komora ČR

Rizikovost lokalit v Ústeckém kraji a v krajích v ČR
Na potřebnost cílové skupiny (sociální situaci v kraji) poukazuje také tzv. rizikovost vyšších územně
samosprávných celků – krajů za rok 2020, jež je sledována Odborem prevence kriminality Ministerstva
vnitra, a to pro účely sledování výskytu sociálně nežádoucích jevů. Pro stanovení rizikovosti byly
použity tři faktory:
-

počet nezaměstnaných v kraji předchozího kalendářního roku (tzv. index nezaměstnanosti),

-

počet trestných činů (přestupků i zločinů) v daném kraji ke konci předchozího kalendářního
roku (tzv. index trestné činnosti),

-

objem vyplacených sociálních dávek ke konci předchozího kalendářního roku (tzv. index
chudoby).

Z uvedených faktorů a níže uvedené tabulky vyplývá, že Ústecký kraj je v rizikovosti vyšších územně
samosprávných celků (krajů) za rok 2020 druhý nejrizikovější.
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Tab.: Rizikovost vyšších územně samosprávných celků – krajů za rok 2020

Odbor (Agentura) pro sociální začleňování
Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+) je nástroj vládní politiky určený
k podpoře vyšších a základních územně samosprávných celků vč. jejich sdružení (územní celky) a jejich
klíčových partnerů. Opírá se o meziresortní spolupráci a strategie zaměřené na sociální začleňování
s využitím prostředků národních či evropských fondů na podporu začleňování sociálně vyloučených
obyvatel a prevenci vzniku sociálního vyloučení. KPSV 2021+ zajišťuje podporu plánování, řízení
a realizace integračních a inkluzivních opatření v samostatné působnosti zapojených územních celků
(především obcí), přičemž jedním z primárních nástrojů realizace těchto opatření je sociální práce.
Implementací KPSV 2021+ je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), odbor (Agentura)
pro sociální začleňování (ASZ), ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
(MŠMT), Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a Úřadem vlády (ÚV) ČR. ASZ provádí plošný
monitoring intenzity a koncentrace projevů sociálního vyloučení včetně predikce jejich vývoje.
Vybraným územním celkům a klíčovým partnerům poskytuje na základě memoranda o spolupráci
expertní podporu. ASZ zpracovává na základě vyhodnocení poznatků z územní praxe doporučení
a podněty pro formulaci vládních politik a legislativních opatření v oblasti problematiky sociálního
vyloučení. Zároveň vládní politiky implementuje na lokální a regionální úrovni. KPSV 2021+ navazuje
na předchozí spolupráci v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL).
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Základním dokumentem upravujícím spolupráci v rámci KPSV 2021+ MMR s dalšími relevantními
partnery a institucemi je Metodika koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení (Metodika KPSV
2021+). Metodika KPSV 2021+ je členěna do dvou částí:
1) Obecná část Metodiky KPSV 2021+
Obsahuje popis základního procesního nastavení spolupráce mezi ASZ, poskytovateli veřejné podpory,
územními celky a dalšími spolupracujícími subjekty, základní postupy pro tvorbu politik sociálního
začleňování a jejich implementaci v území s podporou finančních prostředků z fondů EU a dalších
zdrojů.
2) Specifická část Metodiky KPSV 2021+
Specifická část Metodiky KPSV 2021+ představuje prováděcí metodický dokument, který zpracuje ASZ
v návaznosti na obecnou část Metodiky a následně ji schválí ministryně pro místní rozvoj. Specifická
část Metodiky KPSV 2021+ bude především konkretizovat a popisovat procesy, činnosti a výstupy
spolupráce ASZ s územními celky a jejich klíčovými partnery.

Hlavním cílem KPSV 2021+ je podpora sociálního začleňování s důrazem na zvyšování úrovně řízení,
koordinace a poskytování podpory sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním
vyloučením na úrovni územních celků dlouhodobou realizací komplexních opatření směřujících
ke zvyšování kvality veřejné správy a veřejných služeb v oblasti sociálního začleňování.
Pro zmírňování dopadů sociálního vyloučení využívá již ověřených nástrojů, činností a přístupů jako
jsou např. komunitní práce, sociální práce atp. Koordinovaný přístup uplatňuje princip občanské
participace a zmocňování (empowerment) obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Metodika je
zároveň postavena na ověřených a funkčních postupech, prevence a řešení sociálního vyloučení, nebo
jeho jednotlivých oblastí, tzv. dobré praxi.
Index sociálního vyloučení – pro posouzení rozsahu sociálního vyloučení v území byl Agenturou
sestrojen tzv. index sociálního vyloučení 4 , který souhrnně vyhodnocuje míru sociálního vyloučení
na základě údajů z pěti objektivních indikátorů pokrývajících dimenze chudoby (materiálního
nedostatku), vyloučení z bydlení, vyloučení z oficiálního trhu práce, vyloučení ze vzdělávání a dimenzi
zadluženosti. Konkrétně bylo využito těchto pět indikátorů: osoby v exekuci (data Exekutorské komory
ČR), předčasné odchody ze základních škol (data MŠMT), dlouhodobá nezaměstnanost, příspěvky
na bydlení a příspěvky na živobytí (data MPSV). Index sociálního vyloučení je měřen na škále 0 až 30
bodů, kdy 0 bodů indikuje žádné nebo minimální zatížení sociálním vyloučení, zatímco 30 bodů indikuje
maximální zatížení. Územní úroveň, k níž se index vztahuje, představují obce.

4

Lang, P. & Matoušek, R. 2020. Metodika pro posouzení míry a rozsahu sociálního vyloučení v území. Praha: MMR, Odbor pro sociální
začleňování.
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Index sociálního vyloučení – Ústecký kraj (2016-2020)
Území Ústeckého kraje je rozděleno na 354 samosprávných obcí, nahlédnuto prizmatem indexu
sociálního vyloučení byly výsledy v roce 2020 následující: 105 z těchto obcí (30 % obcí Ústeckého kraje)
obdrželo 0 až 1 bod, a lze je tak považovat za obce sociálním vyloučením neohrožené; 185 obcí (52 %
obcí Ústeckého kraje) získalo 2 až 7 bodů, a lze je proto z hlediska sociálního vyloučení považovat
za rizikové. Pokud lze hodnoty indexu 8 a vyšší považovat za ukazatel sociálním vyloučením ohrožených
obcí, pak se jich na území Ústeckého kraje vyskytuje 64 (18 % obcí Ústeckého kraje).

Tabulka: Index sociálního vyloučení v ULK od 2016 do 2020 – počty obcí v jednotlivých kategoriích

2016

2017

2018

2019

2020

0 až 1

24

45

81

101

105

2 až 7

219

218

199

187

185

8 až 11

54

42

36

28

28

12 až 30

57

49

38

38

36

CELKEM

354

354

354

354

354

Zdroj: ASZ MMR ČR

Zatížením sociálním vyloučením se napříč časem z hlediska indexu zlepšuje. Kupříkladu v roce 2016
bylo v kategorii 0 až 1 bod 24 obcí, v kategorii 2 až 7 bodů 219 obcí, zatímco v kategorii 8 a více bodů
101 obcí (v roce 2020 bylo takových obcí 64 obcí).

Index sociálního vyloučení – Ústecký kraj ve srovnání s dalšími kraji (2020)
Ústecký kraj platí za jeden z nejvíce zatížených krajů – viz následující tabulka.

Tabulka: Index sociálního vyloučení v krajích v roce 2020 – počty obcí v jednotlivých kategoriích

12 až 30

8 až 11

2 až 7

0 až 1

Ústecký kraj

36

28

185

105

Moravskoslezský kraj

33

23

81

163

Olomoucký kraj

26

19

146

211

Karlovarský kraj

22

11

74

27

Středočeský kraj

19

32

425

668

Liberecký kraj

18

15

79

103

Plzeňský kraj

17

34

240

210

Jihočeský kraj

15

28

265

316
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Jihomoravský kraj

6

27

275

365

Královéhradecký kraj

5

19

192

232

Pardubický kraj

4

9

185

253

Kraj Vysočina

4

13

229

458

Zlínský kraj

3

12

74

218

Hlavní město Praha

0

1

0

0

208

271

2450

3329

CELKEM
Zdroj: ASZ MMR ČR

Index sociálního vyloučení – mapa ČR
V roce 2020 dosáhlo 208 obcí hodnot indexu v rozmezí 12 až 30 bodů, 271 obcí 8 až 11 bodů, 2450 obcí
2 až 7 bodů a 3329 obcí 0 až 1 bod.

Zdroj: ASZ MMR ČR

Index sociálního vyloučení – další odkazy:
Web k indexu sociálního vyloučení – https://www.socialnizaclenovani.cz/index_socialniho_vylouceni/
Metodika – https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/metodika-pro-posouzeni-miry-arozsahu-socialniho-vylouceni-v-uzemi/
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Často kladené otázky – https://www.socialni-zaclenovani.cz/index_socialniho_vylouceni/castokladene-otazky-index-socialniho-vylouceni/
Role a zapojení krajů
Významnými aktéry na poli územních politik jsou také kraje (vyšší územně samosprávné celky). Kraje
představují v systému sociálních služeb instituce s nejširší působností a pravomocemi na svých
územích, především jsou správci sítě sociálních služeb. Prostřednictvím projektů naplňujících strategie
územních celků v rámci KPSV 2021+ dochází k podpoře kapacit a rozvoje kvality sociálních služeb
zařazených v krajské síti sociálních služeb, které představují důležitý nástroj sociálního začleňování.
Ve specifických případech může v rámci projektů navázaných na KPSV 2021+ docházet i k podpoře
vzniku nových sociálních služeb a následně k podpoře a zařazení nově vzniklých sociálních služeb
do krajské sítě. Není však vyloučena spolupráce i v dalších relevantních tématech souvisejících
se sociálním vyloučením na základě memoranda o spolupráci v rámci KPSV 2021+. V takovém případě
memorandum specifikuje vybrané oblasti vzájemné spolupráce. ASZ může s kraji spolupracovat také
v jiných režimech spolupráce mimo rámec KPSV 2021+.
Kraje se podle svých možností a nastavení spolupráce s územními celky a ASZ zapojují do partnerství
na místní úrovni zejména prostřednictvím pracovníků sociálních odborů zodpovědných za plánování,
řízení a financování sítě sociálních služeb a krajských koordinátorů pro romské záležitosti. V oblasti
sociálních služeb působí kraj jako zásadní konzultační místo. Podpořit v rámci finančních zdrojů
napojených na KPSV 2021+ lze pouze sociální služby zařazené do krajské sítě sociálních služeb
s platným pověřením pro výkon činností obecného hospodářského zájmu. V případě, že územní celek
lokalizovaný na území kraje (vyjma kraje samotného) podává přihlášku ke spolupráci s ASZ, vydávají
krajští romští koordinátoři stanovisko, ve kterém se vyjadřují k obsahu přihlášky a vydávají doporučení
pro spolupráci žádajícího územního celku a ASZ. Kraje jsou zřizovateli podstatné části speciálních
základních, středních a vyšších odborných škol a jsou odpovědné za tvorbu koncepce a rozvoj
základního a středního vzdělávání v kraji; do kompetence krajského úřadu v přenesené působnosti
spadá zpracování a implementace Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy na území kraje.

ASZ spolupracuje s kraji v rámci KPSV 2021+ na základě memoranda o spolupráci, a to zejména
v oblastech rozvíjejících síťování, podporujících dosahování výstupů systémových projektů ASZ,
koordinaci sdílení informací či dobrých praxí nebo poskytování odborných konzultací a vzdělávání.
V případě, že budou existovat výzvy v OP zaměřené na podporu KPSV 2021+ na úrovni krajů, bude
možné do KPSV 2021+ zapojit i kraje.
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Ústecký kraj se v rámci krajů v České republice řadí mezi kraje, které jsou nejvíce zatíženy sociálně
nežádoucími jevy – nezaměstnaností, nízkou vzdělanostní úrovní obyvatel, kriminalitou, sociálním
vyloučením. V obcích kraje se nachází také nejvíce sociálně vyloučených lokalit, ve kterých se kumulují
(a nejen v nich) výše uvedené problémy. Obce samy nebo ve spolupráci s partnery realizovaly aktivity,
které měly za cíl výše uvedené jevy snižovat nebo předcházet jejich vzniku. V roce 2021 vznikl Sborník
příkladů dobré praxe jako soubor aktivit (projektů), které realizovaly obce na svém území s cílem řešení
problematiky bezpečnosti, sociálního vyloučení a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.
Tento dokument bude zároveň průběžně doplňován o nové aktivity, které obce či partneři budou
realizovat.

2.1.4 PREVENCE KRIMINALITY V ÚSTECKÉM KRAJI

Systém prevence kriminality je v ČR řešen a na třech úrovních – republikové, krajské a lokální (místní).
Problematika krajské úrovně je řešena samostatným dokumentem: Strategie prevence kriminality
na území Ústeckého kraje na období 2017-2021, který je základním dokumentem rozvoje prevence
kriminality na území kraje. Strategie byla zpracována pracovní skupinou pro prevenci kriminality, která
byla složena ze zástupců institucí veřejné správy působících v oblasti sociální prevence a prevence
kriminality. Samotná strategie vychází z priorit Strategie prevence kriminality v České republice na léta
2016–2020 (prodloužena i do roku 2021), schválení nové strategie na republikové úrovni
se předpokládá koncem roku 2021 nebo začátkem roku 2022. Vzhledem k provázanosti dokumentů
i nová krajská strategie bude schvalována až v roce 2022.

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality každoročně vyhlašuje dotační program – Program
prevence kriminality na místní úrovni, v němž mohou žádat obce, kraje a dobrovolné spolky obcí
o finanční prostředky na projekty, které řeší bezpečnostní problém na území obcí či kraje.
Projektové aktivity Ústeckého kraje v rámci Programu prevence kriminality MV na místní úrovni
2020:
Projekt „Ústecký kraj – Vzdělávání seniorů – větší bezpečí pro seniory“ byl zaměřen na vzdělávání
seniorů s cílem předat této cílové skupině prostřednictvím vzdělávacích aktivit a materiálů informace,
které přispějí k většímu bezpečí pro seniory. Projekt se sestával ze dvou vzdělávacích aktivit. Aktivita 1
byla primárně zaměřena na posluchače univerzity třetího věku, byla plánována ve 4 městech
Ústeckého kraje (Ústí nad Labem, Lounech, Jílovém u Děčína a Kadani). V rámci této aktivity mělo
proběhnout celkem 6 vzdělávacích dní. Bylo předpokládáno, že se aktivity zúčastní 240 až 300 seniorů.
Aktivita 2 měla být realizována ve spolupráci s dotčenými městy (Šluknovem a Litoměřicemi). Bylo
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předpokládáno, že se aktivity zúčastní 40 až 60 seniorů. Na obou aktivitách senioři měli obdržet
materiály s probíranými tématy (brožury), které senioři mohou mezi své vrstevníky dále „šířit“.

Bohužel Ministerstvo vnitra nakonec všechny projekty na vzdělávání zrušilo, a tak Ústecký kraj
ve spolupráci s Policií ČR uspořádal, i přes složitosti s opatřeními souvisejícími s onemocněním COVID
– 19, tři semináře ve městech Litoměřice, Louny a Šluknov: „Dluhová problematika a s tím spojená
trestná činnost páchaná na seniorech“. Ústředním tématem vzdělávacího semináře byly situace, které
mohou „zastihnout“ každého člověka a následně jej „uvrhnout“ do svízelné situace dluhů. Cílem bylo
srozumitelně provést jeho účastníky nejčastějšími nástrahami, vysvětlit pojmy smluv uzavíraných
v rozporu s dobrými mravy, exekuční titul, veškeré opravné prostředky v exekučním řízení a možnosti
obrany v exekuci. Nadstavbou byla pak účast lektorů z řad policistů, kteří tuto problematiku doplnili
z pohledu vyšetřovatelů této trestné činnosti. Účastníkům semináře nabídli rychlý vhled do možných
nástrah a poučení, jak se jim vyvarovat. Součástí semináře bylo i představení konkrétních sociálních
služeb, které mohou seniorům pomoci řešit dluhovou problematiku.

Projektové aktivity Ústeckého kraje v rámci Programu prevence kriminality MV na místní úrovni
2021:
Ve spolupráci se členy Pracovní skupiny pro prevenci kriminality Ústeckého kraje a partnerskými
institucemi, které se problematikou prevence kriminality zabývají, byly předloženy 2 projekty:
Projekt „Ústecký kraj – Vzdělávání seniorů – větší bezpečí pro seniory – 2021“ byl zaměřen
na vzdělávání seniorů s cílem předat této cílové skupině prostřednictvím vzdělávacích aktivit
a materiálů informace, které přispějí k většímu bezpečí pro seniory. Projekt byl sestaven ze dvou
aktivit. Aktivita 1 byla primárně zaměřena na posluchače univerzity třetího věku, proběhla ve 3
městech Ústeckého kraje (Lounech, Jílovém u Děčína a Kadani). V rámci této aktivity šlo celkem o 4
vzdělávací dny. Aktivita 2 byla zaměřena na zajištění výukového materiálu s probíranými preventivními
tématy. Senioři obdrželi materiály, a to i za účelem šíření mezi své vrstevníky.
Projekt „Ústecký kraj – Podpora prevence kriminality v kraji – 2021“ byl zaměřen na vzdělávání
odborných pracovníků v kraji, kteří se věnují ve své praxi tématům z oblasti prevence kriminality
a sociální prevence. Projekt zahrnoval 7 vzdělávacích aktivit s devíti vzdělávacími dny: 1 celokrajskou
konferenci, 1 akreditovaný seminář k tématu domácího násilí, 2 akreditované semináře k tématu
drogové problematiky, 2 dvoudenní neakreditované semináře k tématu kyberprostoru a 1
neakreditovaný seminář k tématu dětských gangů.
Oba projekty byly schváleny a realizovány v 2. polovině roku 2021.
Další projekty v rámci prevence kriminality realizují samotné obce, soubor těchto projektů nalezneme
v již zmiňovaném Sborníku příkladů dobré praxe.
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2.2

ANALÝZA PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ÚSTECKÉHO KRAJE

Plánování sociálních služeb se zpravidla odehrává v určitém omezeném území, které bývá obvykle
řízeno konkrétní samosprávou. Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji má svou pevně danou
strukturu, která zahrnuje na jedné straně krajskou koordinační strukturu, která byla zmíněna již výše,
a dále informace od obcí, od poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zahrnuti také v krajské
koordinační struktuře, informace z dalších odborných zdrojů jako například Úřadu práce, Policie ČR,
Probační a mediační služby a dalších místních aktérů. V neposlední řadě se do plánování zapojuje
veřejnost, resp. existuje zde velká snaha, nicméně se to zatím příliš nedaří. V Ústeckém kraji je
momentálně snaha o získání co nejvíce analytických dat, na základě kterých dochází k co možná
nejplynulejšímu propojení všech stran tak, aby byly sociální služby na konci naplánovány efektivně.
Jedná se zejména o statistická data z Českého statistického úřadu, Úřadu práce a dalších relevantních
zdrojů. Je zde ovšem mnoho omezení, neboť ve většině případů se jedná o odhady dopadů konkrétních
demografických jevů, do procesu tedy vstupuje spousta proměnných. Na základě těchto proměnných
a kvalifikovaných odhadů je kraj nucen rozhodovat se, jaké kapacity jsou a budou v sociálních službách
potřeba tak, aby byla řešena a pokud možno i vyřešena nepříznivá sociální situace klientů.
Ústecký kraj se ve svých plánech opírá o plánování sociálních služeb na úrovni obcí, které jsou jedním
z nejdůležitějších aktérů v procesu plánování sociálních služeb s ohledem na znalost místních poměrů,
monitoruje jednotlivé plány a snaží se podporovat a spolupracovat s pracovníky obcí, v jejichž gesci
plánování sociálních služeb je. Samotné plánování v obcích prošlo vývojem – od neplánování
k plánování, od plánu pro pouze obec k plánu pro celé území obce s rozšířenou působností. Plánování
na místní úrovni je realizováno metodou komunitního plánování. Jedná se o participativní metodu,
kdy jsou zainteresovaní odborníci i veřejnost zapojeni do rozhodovacího procesu.

2.2.1 KOMUNITNÍ PLÁNY OBCÍ A OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Komunitní plánování v obcích se za uplynulá léta stalo opakujícím se procesem, ve kterém vzniká
strategický materiál, týkající se sociální oblasti. Konkrétní strategický dokument pak vyhodnocuje
minulé období, stanovuje nové cíle, reaguje na změny ve společnosti a potřeby obyvatel obce.
Obce vytváří komunitní plány s působností ideálně na celé území obce s rozšířenou působností,
což v Ústeckém kraji není pravidlem, máme i obec s rozšířenou působností, která tímto způsobem
neplánuje.
Většina obcí se shoduje v několika palčivých tématech, které na svém území řeší. Jedná se především
o kumulaci sociálních problémů u jednotlivců, kteří nemají domov. Tito lidé žijí bez přístřeší delší dobu,
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obvykle i několik desítek let a dostávají se do věku, kdy nejsou schopni se o sebe postarat sami.
K tomuto stavu se přidávají další patologie a výsledkem je špatný stav člověka, o kterého je nutné
se institucionálně postarat. Dalším častým problémem bývají senioři, kteří žijí osamoceně či mají velmi
nízký příjem.
Uplynulé roky 2020 a 2021 nebyly pro plánování sociálních služeb v obcích ideální, opakovaný nouzový
stav, různá epidemiologická opatření neumožnila se setkávat, společně posouvat tyto věci vpřed. Obce
prioritně sanovaly potřeby obyvatelstva, zajišťovaly ochranné pomůcky, dbaly na dodržování vládních
opatření atd. Přerušení pravidelných setkání však vůbec neznamenalo, že sociální služby a obce
nezajišťovaly potřeby pro osoby v nepříznivé sociální situaci, že neplnily stanovené cíle.

Kontinuální proces plánování v obcích je zřejmý z přehledu jednotlivých komunitních plánů obcí
v Ústeckém kraji:
ORP Bílina

Komunitní plán města Bílina na období 2008 – 2010
Komunitní plán města Bílina na období 2016 – 2018
Komunitním plánu sociálních služeb ORP Bílina 2020 – 2022

ORP Děčín

1. Komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2006 – 2008
2. Komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 – 2013
3. Komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018
4. Komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2020 – 2023

V ORP Děčín samostatně plánuje město Benešov nad Ploučnicí a Česká Kamenice:
1. Komunitní plán péče města Benešov nad Ploučnicí 2017 – 2019
Komunitní plán péče a rozvoje sociálních a návazných služeb 2020-2023 (2.)
1. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Česká Kamenice 2005 – 2007
2. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Česká Kamenice 2010 – 2015
3. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Česká Kamenice 2016 – 2020
4. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období 2021 – 2025 města Česká
Kamenice
ORP Chomutov Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Chomutova 2007 – 2008
Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Chomutova 2012 – 2013
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města
Chomutova 2014 – 2017
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Chomutov 2018 - 2021
ORP Kadaň

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012 - 2016 v regionu Kadaň Klášterec n. O.
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Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb na roky 2017 – 2020
pro města Kadaň, Klášterec n. O. a Vejprty
Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na roky 2021 – 2025 pro města Kadaň
a Klášterec nad Ohří.
ORP Litoměřice 1. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2004 – 2006
2. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2007 – 2009
3. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2010 – 2013
4. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2014 – 2017
5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018 - 2020
ORP Litvínov

2. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Litvínova na roky 2016 – 2018
Strategický plán sociálního začleňování Litvínov 2018 – 2021
Tematický akční plán pro Janov 2019 - 2022

ORP Louny

1. KPSS Louny 2009 – 2011
2. KPSS Louny 2012 – 2014
3. Komunitní plán sociální péče města Loun na období 2012 - 2016, revize 2014
4. Komunitní plán sociální péče města Loun na období 2017 - 2021

V ORP Louny samostatně plánuje město Postoloprty:
1. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v Postoloprtech na období 2013 – 2017
2. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a prorodinných aktivit v Postoloprtech na
období 2018 - 2022
ORP Lovosice 2. Komunitní plán péče města Lovosice na období let 2009 – 2013
3. Komunitní plán péče města Lovosice na období let 2014 – 2018
4. Komunitní plán péče města a ORP Lovosice 2019 - 2021
ORP Most

II. Komunitní plán sociálních služeb a navazujících služeb v Mostě 2011 – 2014
III. Komunitní plán sociálních služeb a navazujících služeb v Mostě 2015 – 2018
IV. Komunitní plán sociálních služeb a navazujících služeb pro region Mostecka 2019 2022

ORP Podbořany - jako jediné ORP v celém kraji, komunitně neplánuje.
ORP Roudnice 3. Komunitní plán sociálních služeb v regionu Roudnice n. L. a její spádové oblasti na
období 2013 – 2016
4. Komunitní plán sociálních služeb a péče ORP Roudnice n. L. na období 2017 - 2020
Komunitní plán sociálních služeb a aktivit ORP Roudnice nad Labem na období 2021 –
2024
ORP Rumburk, ORP Varnsdorf - v regionu komunitní plánování neorganizují obce, ale MAS Český
sever, z. s., obce byly tohoto procesu účastny.
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Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky
2013 - 2017 (2. KP)
Komunitní plán sociálních služeb pro oblast Šluknovsko na období 2019 - 2023 (3. KP)
ORP Teplice

Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých Statutárního města Teplice na
období 2016 – 2020 (1.)
Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých Statutárního města Teplice na
období 2021 – 2025 (2.)

V ORP Teplice samostatně plánuje město Duchcov:
3. Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Duchcova na roky
2018 – 2022
ORP Ústí n. L. 3. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2007 – 2009
4. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2010 – 2013
5. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2014 – 2017
6. Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 2018 - 2021
V ORP Ústí nad Labem samostatně plánovala obec Libouchec, nyní je již zahrnuta v ORP Ústí n. L.:
Komunitní plán sociálních služeb obce Libouchec, jeho spádového území a nejbližšího
okolí na období 2016 - 2019
ORP Žatec

III. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PRORODINNÝCH AKTIVIT MĚSTA ŽATCE
(2020 – 2023)

2.3

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI

Tato kapitola je věnována určitým cílovým skupinám obyvatelstva, vybraným z pohledu sociální práce.
Mají společné znaky, potřeby a ve vyšší míře se dostávají do nepříznivé sociální situace. Nepříznivou
sociální situací 5se rozumí oslabení nebo ztráta schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního
stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností,
sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo
z jiných závažných důvodů jejich řešení. Pomoc a podpora fyzickým osobám z jednotlivých cílových
skupin je zajišťována mimo jiné prostřednictvím sociálních služeb. Sociální službou6 se rozumí činnost
nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení.

5
6

§ 3 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
§ 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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2.3.1 CÍLOVÉ SKUPINY OBYVATEL, CHARAKTERISTIKA A NAVAZUJÍCÍ SOCIÁLN Í SLUŽBY

Pro potřeby plánování a zajištění sociálních služeb bylo přistoupeno na základě společných
charakteristik k rozdělení na 3 cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby
ohrožené sociálním vyloučením (osoby bez přístřeší, osoby ohrožené užíváním návykových látek
a rodiny s dětmi/ děti a mládež. Cílová skupina osoby se zdravotním postižením by v sobě mohla
obsahovat mnoho podskupin dle jednotlivých zdravotních postižení, samostatně jsou však
rozpracovány 3 specifické podskupiny – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s poruchou autistického spektra a osoby se specifickým onemocněním, kterým Ústecký kraj věnuje
zvýšenou pozornost, ať už z důvodu nových přístupů, informací či jedinečnosti při řešení uspokojování
individuálních potřeb.

2.3.1.1 SENIOŘI

Pojem a definice slova senior není právně ukotvena, obecně za seniory se pokládají osoby starší 65 let,
přičemž z hlediska různých ukazatelů (ekonomická aktivita, zdravotní stav, způsob života, úroveň
kognitivních funkcí atd.) jde o velmi různorodou skupinu obyvatel. Cílovou skupinou senioři jsou
pro tento dokument míněny osoby ve věku 65+, které jsou ohrožené sociálním vyloučením v důsledku
své nepříznivé sociální situace, která spočívá v oslabení nebo ztrátě schopností z důvodu věku nebo
nepříznivého zdravotního stavu.
Z pohledu demografie populace v Ústeckém kraji stárne, dochází k neustálému zvyšování podílu
seniorů v populaci.
Tab.: Ústecký kraj – podíl počtu obyvatel ve věku 65+ na celkovém počtu obyvatel v letech 2000-2020

2000

2005

2010

2015

2020

Celkem obyvatel

827 013

823 173

836 045

822 826

817 004

Obyvatelé 65+

100 695

103 559

116 990

145 466

162 953

12 %

13 %

14 %

18 %

20 %

Podíl
Zdroj: ČSÚ

Podle střední varianty prognózy ČSÚ o vývoji české populace bude podíl věkové kategorie 65+
na celkové populaci ČR v roce 2030 22 % a v roce 2050 29 %. Velmi významně se v letech proměňuje
i rozložení věkové struktury v rámci věkové kategorie 65+. Narůstá věková kategorie osob starších 80
let, která se v této době pohybuje kolem 4 % z celkového počtu obyvatel. Dle prognózy to v roce 2030
bude 6,6 % a v roce 2050 to bude 8,8 %.
V další tabulce je možné sledovat rozložení věkové kategorie 65 + po pětiletých kohortách. Je evidentní
nárůst seniorů a zvyšuje se jejich věk dožití. V roce 2020 mírně poklesl počet osob ve věku 85+,
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což může být ovlivněno slabšími ročníky, ale také zvýšenou úmrtností na onemocnění COVID–19
ve vyšších věkových kategoriích. Tento jev bude určitě později popsán, a je zřejmé, že ovlivní i statistiky
v roce 2021.

Tab.: Ústecký kraj – věkové pětileté kohorty obyvatel ve věku 65+ v letech 2000–2020 (stav k 31.12.)

2000

2005

2010

2015

2020

100 695

103 559

116 990

145 466

162 953

z toho 65 – 69

32 330

33 091

41 750

58 687

52 776

70 - 74

28 843

27 146

28 809

36 630

51 335

75 - 79

23 472

21 836

21 583

23 478

29 785

80 - 84

8 859

15 046

14 943

15 266

16 818

85 - 89

7 192

4 411

7 866

8 103

8 547

1 719

1 641

2 916

3 043

310

398

386

649

Celkem obyvatel
65 + věku

(85 a více)
90 - 94

95 a více

Zdroj: ČSÚ

Lidé se dožívají vyššího věku, ale význam pro život má také samotná kvalita života. Pokud senior
pozbývá svých schopností, a není v silách rodiny ani jiných služeb možné zabezpečit jeho potřeby
(nejsou, nemohou, nechtějí), nastupují sociální služby. Zde je na místě připomenout § 38 zákona
o sociálních službách: Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, a cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje jejich stav, zajistit jim
důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně
omezujícím prostředí.
Ústecký kraj v oblasti péče o seniory, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, vychází
z předpokladu, že základními terénními sociálními službami jsou pečovatelská služba a služba osobní
asistence. Služby podporují seniora v jeho přirozeném prostředí, doplňují rodinu či jiné běžně
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dostupné veřejné služby. Kvalitní a dostupná terénní služba dokáže udržet seniora co nejdéle
v domácím prostředí, tudíž nevzniká tak velký tlak na pobytové služby, kterých vzhledem
k demografickému vývoji bude nedostatek. Za účelem zajištění dostupnosti a efektivity služeb jsou
od roku 2019 na tyto vybrané dvě služby kladeny požadavky, a to zejména časová dostupnost
a nevymezující se cílová skupina. Služby byly v roce 2019 proškoleny a v roce 2020 proběhlo
23 metodických návštěv, rok 2021 byl rokem testování změn, pokračovalo se ještě v metodických
návštěvách a od 1. 1. 2022 je předpokládáno, že služby plní požadavky a vize Ústeckého kraje. Služby
dostaly prostor pro nastavení služby a vyhodnocení stavu personálu pro pokrytí potřeb v regionu.
Aby služby pokryly požadavek na časovou dostupnost (provoz 7 dní v týdnu, 7–21 hod.) využily nejprve
své vnitřní zdroje, a pak teprve mohly žádat o navýšení pracovníků v přímé péči. V roce 2020
si požádaly s účinností od 1. 1. 2021 celkem o navýšení 18 úvazků, i pro rok 2022 je předpoklad,
že dojde k dalšímu navýšení.

Tab.: Přehled kapacit u služeb – pečovatelská služby a osobní asistence
2019

2020

Okamžitá

Úvazky

Okamžitá

Úvazky

Okamžitá

Úvazky

individuální

v přímé péči

individuální

v přímé péči

individuální

v přímé péči

kapacita

Pečovatelská

2021

kapacita

kapacita

307

360,13

307

360,13

306

378,11

78

92,87

79

96,12

82

105,74

služba
Osobní
asistence

Na terénní služby navazují služby ambulantní, které vyplňují prostor mezi terénní službou a pobytovou
službou, kdy již senior nemůže zůstat doma sám a potřebuje pravidelnou pomoc druhé osoby nebo
stálý dohled. Jde o sociální služby denní stacionáře a centra denních služeb. Ambulantní služby
významně pomáhají zejména pečujícím osobám, které pak mohou po část dne „svěřit“ péči odborné
službě. Ústecký kraj mapoval potřeby v regionech: ústně je deklarována potřebnost, nedostatek míst,
ale fakticky pro nezájem např. byla zrušena k 31.12.2020 služba denní stacionář v Děčíně. Služba denní
stacionář, registrovaná pro cílovou skupinu senioři (zpravidla jde o více cílových skupin), je ve městech:
Litoměřice, Štětí, Lovosice, Roudnice, Teplice a Most, celkem s kapacitou 37 osob nejen seniorského
věku.
Ústecký kraj na svém území disponuje rovněž pobytovými službami pro cílovou skupinu senioři –
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby a sociální služby
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poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Pobytové služby poskytují 24 hodinovou péči
osobám s vysokou mírou podpory.
Obsazenost lůžek v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem je mezi 95–100 %, mírný
výkyv byl v období nouzového stavu a epidemiologických opatření v souvislosti s onemocněním
COVID-19. Celkový počet lůžek v domech pro seniory klesá, jeden z důvodů je humanizace pobytových
služeb (vícelůžkové pokoje se postupně rekonstruují na 1–2 lůžkové), druhý důvod je postupné horšení
zdravotního stavu, přibývání klientů s demenci, což vede k přelévání kapacit z domovů pro seniory
na domovy se zvláštním režimem. Zhoršování zdravotního stavu klientů je příčinou stále náročnější
péče, a má za následek velký tlak na navyšování počtu pracovníků v přímé péči.

Tab.: Základní síť sociálních služeb ÚK k 1. 7. 2021 – kapacity pobytových služeb pro seniory (DPS, DZR)
Kapacita - počet

Kapacita - počet

Úvazky pracovníků

Úvazky pracovníků

lůžek 2020

lůžek 2021

v přímé péči 2020

v přímé péči 2021

Domov pro seniory

3 141

3 119

1 176,59

1 181,56

Domov se zvláštním

1 897

1 909

989,974

1 013,044

režimem
Pozn.: u DZR jde o cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, některé služby mají i sníženou
věkovou hranici, tudíž nejde vždy jen o seniory.

Tab.: Rozložení kapacit pobytových služeb pro seniory (DPS, DZR) v jednotlivých okresech ÚK (základní síť
k 1. 1. 2021)
Pořadí okresů ÚK podle

Počet

Počet

Podíl počtu obyvatel

Celkem

Podíl počtu lůžek

počtu obyvatel

obyvatel

obyvatel

65+ na celkovém

lůžek pro

pro seniory na

65+

počtu obyvatel (%)

seniory

počet obyvatel

k 31.12.2020

okresu 65+ (%)
1

Okres Teplice

128 830

25 376

19,7

599

2,4

2

Okres Děčín

128 449

27 373

21,3

647

2,4

3

Okres Chomutov

124 600

23 078

18,5

828

3,6

4

Okres Litoměřice

119 177

24 388

20,5

773

3,2

5

Okres Ústí n. L.

118 651

24 029

20,3

989

4,1

6

Okres Most

110 933

21 573

19,4

764

3,5

7

Okres Louny

86 364

18 136

21,0

428

2,4

CELKEM ÚK

817 004

163 953

20,1

5 028

3,1

Pozn.: Okres Děčín se skládá z regionu Děčínsko (jižní část okresu), kde je 215 lůžek, a z regionu Šluknovský
výběžek (severní část okresu), kde je 432 lůžek.
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvíce lůžek pro seniory v přepočtu na počet obyvatel ve věku
65+ je v okrese Ústí nad Labem, následuje okres Chomutov a Most, přičemž v Chomutově a v Mostě je
současně nejmenší podíl obyvatel 65+. Naopak nejméně lůžek je v okrese Teplice, Děčín a Louny,
přestože největší podíl osob 65+ je v okresech Děčín a Louny. Celkový podíl počtu lůžek pro seniory
v základní síti sociálních služeb k počtu obyvatel ve věku 65+ je v Ústeckém kraji 3 %, což je nad
celorepublikovým průměrem, který při posledním sledování v roce 2019 byl 2,3 %.

Mimo Základní síť sociálních služeb ÚK (tzn., že nemohou žádat ÚK o finanční podporu) jsou v roce
2021 poskytovány v Ústeckém kraji i další registrované sociální služby – domovy pro seniory a domovy
se zvláštním režimem.
Tab.: Kapacity pobytových služeb pro seniory (DPD, DZR) mimo Základní síť sociálních služeb ÚK
Kapacita - počet lůžek 2021

Úvazky pracovníků v přímé péči
2021

Domov pro seniory

50

35

Domov se zvláštním režimem

614

316,4

Pozn.: 2 služby DZR s celkovou kapacitou 219 lůžek jsou určeny především pro občany Hlavního města Praha
(zřizovatel)

Cílová skupina senioři také největším dílem využívá sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče podle § 52 zákona o sociálních službách. Jde o situaci, kdy po medicínské
stránce již není potřeba akutní péče, ale vzhledem ke stavu osoby ji nelze vrátit ihned domů. Takových
lůžek máme v Ústeckém kraji 186.
Mimo pobytové sociální služby definované zákonem o sociálních službách obce na svých územích
provozují byty a bytové domy (nájemní byty či domy zvláštního určení, penziony pro seniory, domy
s pečovatelskou službou) určené zejména pro seniory. Vzhledem k tomu, že nejde o sociální služby,
nebylo toto krajem sledováno, nicméně v době vyhledávání seniorů pro prioritní očkování proti
onemocnění COVID-19 byly obce vyzvány ke spolupráci, a ze získaných dat je zřejmé, že na území ÚK
žije 3 321 seniorů v bytech, kde jim obec poskytuje sociálně únosné nájemné, péči o nemovitost
a společné prostory. A pokud jde současně o osoby v nepříznivé sociální situaci v kontextu zákona
o sociálních službách, které potřebují pomoc a podporu jiné osoby, dochází do těchto bytů či domů
terénní sociální služba, v tomto případě převážně pečovatelská služba.
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2.3.1.2 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Osoby se zdravotním postižením tvoří velkou diferenciovanou skupinu lidí, kteří se od sebe liší
jak typem a mírou postižení, tak svými potřebami. Podle článku 1 Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením je osobou se zdravotním postižením osoba mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální
nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému
zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Zákon o zaměstnanosti definuje osoby
se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce takto - osobami
se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:
a) invalidními ve třetím stupni, b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) zdravotně
znevýhodněnými. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením dokládá fyzická osoba posudkem
nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. Zdravotní postižení definuje také zákon o sociálních
službách, a to pro účely příspěvku na péči jako: „… tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo
kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.“
Cílovou skupinou jsou pro tento dokument míněny osoby s tělesným, smyslovým, mentálním
či kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s poruchou
autistického spektra a osoby se specifickým onemocněním.
Osoby se zdravotním postižením jsou odhadovány procentem v populaci, měřítkem počtu osoby
se zdravotním postižením v produktivním věku může být počet osob pobírajících invalidní důchod.
Osoby se zdravotním postižením samozřejmě najdeme jak mezi dětmi, tak mezi seniory.
V závislosti na zjištěném stupni invalidity se rozlišuje invalidita prvního, druhého a třetího stupně.
Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti občana (pokles
o 35 % až 49 % znamená invaliditu prvního stupně, o 50 % až o 69 % invaliditu druhého stupně a
o 70 % a více pak invaliditu třetího stupně).
Tab.: Invalidní důchody v okresech Ústeckého kraje k 31.12.2020
Území - okres

Invalidní důchodci

Z toho invalidita I.

Z toho invalidita II.

Z toho invalidita III.

celkem

stupně

stupně

stupně

Děčín

6 846

3 050

843

2953

Chomutov

5 558

2 098

1084

2 376

Litoměřice

5295

2043

932

2 320

Louny

5 448

2 659

1 029

1 760

Most

4 295

1 960

857

1 487

Teplice

9 300

4 543

2 085

2 672

Ústí nad Labem

4 536

1 912

799

1 825

Celkem ÚK

41 278

18 265

7 629

15 384

Zdroj: ČSÚ
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Osoby se zdravotním postižením v Ústeckém kraji dostávají podporu potřebnou pro zajištění potřeb
spojených s bydlením a životem v jejich přirozené komunitě, a to prostřednictvím terénních
a ambulantních služeb. Prioritou jsou služby osobní asistence a pečovatelské služby, které zabezpečují
každodenní pomoc v běžném životě. Dále pak centra denních služeb, denní stacionáře a podpora
samostatného bydlení. Svoji roli také z hlediska prevence sociálního vyloučení mají sociálně aktivizační
služby, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny.
Osobám se zdravotním postižením, kterým není možno zajistit pomoc v přirozeném prostředí,
je zabezpečována podpora v pobytových zařízeních, a to zejména ve službě chráněné bydlení, a tam,
kde je nutná 24 hodinová péče, v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v sociálních
službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Tab.: Kapacity pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením (domovy pro osoby se ZP a chráněné
bydlení) v Základní síti sociálních služeb ÚK k 1. 7. 2021
Domovy pro osoby se zdravotním

Chráněné bydlení

postižením
Kapacita - počet

Úvazky pracovníků

Kapacita - počet

Úvazky pracovníků

lůžek 2021

v přímé péči 2021

lůžek 2021

v přímé péči 2021

Děčínsko

110

67,57

76

41,94

Chomutovsko

349

176,51

67

25,65

Litoměřicko

319

201,07

129

61,39

Lounsko

76

44,25

13

9,1

Mostecko

172

114,4

75

18,93

Šluknovský

64

59,2

65

39,84

Teplicko

85

60,27

27

18,53

Ústecko

80

66,38

72

41,35

1 255

789,65

524

256,73

výběžek

Celkem ÚK

Mimo síť sociálních služeb jsou v Ústeckém kraji ještě 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením
(celková kapacita 137 lůžek, 110,25 úvazků pracovníků přímé péče), jejich zřizovatelem je Hlavní město
Praha a jsou určeny přednostně pro obyvatele z Prahy).
2.3.1.2.1 OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Duševní poruchy/onemocnění (psychické poruchy, duševní nemoci, duševní choroby) představují
skupinu onemocnění a poruch, které ovlivňují především lidské myšlení, prožívání nebo vztahy s okolím
(Hartl, Hartlová, Psychologický slovník 1. vydání). Mezi rozšířené duševní poruchy/onemocnění dnes
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patří deprese, bipolární porucha, demence, schizofrenie a další. Problémem, se kterým se lidé
s duševním onemocněním mimo jiné potýkají, jsou stigmatizace, diskriminace a sociální vyloučení.
Častěji také zneužívají alkohol a jiné návykové látky.
Skupinu osob s duševním onemocněním tvoří lidé, kteří nemohou z důvodu vzniku a trvání duševní
nemoci uspokojovat své bio-psycho-sociální potřeby. Může u nich docházet ke stavům, kdy kvůli
nemoci nejsou schopny rozpoznávat důsledky svého jednání, nejsou schopny toto jednání
bezprostředně korigovat a mnohdy jim schází náhled na závažnost svého stavu. Osoby s duševním
onemocněním často nejsou schopny hájit svá práva a zájmy. Onemocnění sebou přináší vysokou zátěž
pro rodinu a nejbližší okolí a také riziko stigmatizace (společenský předsudek, který člověku připisuje
zpravidla záporné vlastnosti).
Výskyt duševního onemocnění v české populaci dosahuje více než 10 % u poruch spojených s užíváním
alkoholu, více než 7 % u úzkostných poruch, přibližně 5,5 % u poruch nálady (4 % závažné deprese),
téměř 3 % u poruch spojených s užíváním nealkoholových a netabákových návykových látek a 1,5 %
u psychotických poruch (Winkler et al., 2018).

V Ústeckém kraji zajišťují služby pro osoby s duševním onemocněním služby sociální péče, zejména pak
pobytové služby (domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení), ale i terénní jako
např. pečovatelská služba a služby sociální prevence (sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením). Kapacita pobytových služeb
pro osoby s duševním onemocněním je aktuálně v kraji nedostatečná. Rovněž pak v souvislosti
s reformou psychiatrické péče může dojít k navýšení poptávky po ambulantních a terénních sociálních
službách. Přestože je od 1. 1. 2019 v Ústeckém kraji přistoupeno k zastavení rozšiřování základní sítě
sociálních služeb, byla pro poskytovatele sociálních služeb určených pro okruh osob s duševním
onemocněním schválena výjimka z tohoto opatření, neboť se jedná o specifickou cílovou skupinu,
pro kterou je zajištění služeb v kraji nedostatečné.
V návaznosti na část X. Bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje mohou sociální
služby žádat Ústecký kraj o vydání souhlasného stanoviska pro služby, které ještě nejsou zařazeny
do Základní sítě - naposledy se tak stalo u poskytovatele JURTA (Usnesení č. 089/29Z/2020 - Žádost
o vydání budoucího příslibu – JURTA, o. p. s.) - dojde tedy k navýšení počtu lůžek chráněného bydlení
pro osoby s duševním nemocněním. Stejně tak Zastupitelstvo ÚK odsouhlasilo vznik denního
stacionáře pro osoby s duševním onemocněním (SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO, z.ú.).
V souvislosti s reformou psychiatrické péče došlo v rámci příspěvkových organizací Ústeckého kraje
v oblasti sociální, poskytovatelů pobytových sociálních služeb domovy se zvláštním režimem
k vyčlenění 1–2 lůžek pro osoby s duševním onemocněním (cílová skupina: dospělí pacienti se SMI,
v dlouhodobé léčbě schizofrenie, s rizikem rozvoje SMI a akutní stavy nebo dekompenzace
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psychiatrických onemocnění), které v důsledku reformy psychiatrické péče opouštějí psychiatrické
léčebny, nicméně nejsou, ani za pomoci multidisciplinárních týmů v rámci Center duševního zdraví,
schopny samostatně fungovat a potřebují (byť na dobu nezbytně nutnou) nepřetržitou 24 hodinovou
podporu a péči druhé osoby, kterou jim CDZ nejsou schopna zajistit. Celkem je takto v příspěvkových
organizacích zřízeno 10 lůžek. Stejně tak je plánováno a průběžně realizováno vyčlenění 10 lůžek
i pro cílovou skupinu osob mladších dospělých a mladistvých u poskytovatelů sociální služby domovy
pro osoby se zdravotním postižením.
V další fázi péče o osoby s duševním onemocněním je plánováno se zaměřit na děti s potřebami
v oblasti duševního zdraví. Ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi je plánováno vytvořit stabilní multidisciplinární týmy, skládající se z řad odborníků
působících v těchto sociálních službách, které budou zaměřeny na včasné podchycení dětí s potřebami
v oblasti duševního zdraví. Pro zapojení do této aktivity se v roce 2021 rozhodly 4 služby, v 1. fázi je
nutné vzdělávání a rozšíření týmu o odborné pracovníky.
S účinností od 1. 1. 2020 došlo v návaznosti na reformu psychiatrické péče k registraci nové sociální
služby chráněné bydlení s kapacitou 11 lůžek v Chomutově.

Reforma psychiatrické péče
Reforma psychiatrické péče představuje zásadní a systémovou změnu. Je to dlouhodobý proces,
na kterém se již několik let pracuje a který ještě několik desítek let potrvá. Změny se netýkají jen
medicínského oboru psychiatrie, ale celého systému péče o lidi s duševním onemocněním. (Malý
průvodce reformou psychiatrické péče, 2017)
Co vše reforma psychiatrie zahrnuje?


podporu nových služeb



zavádění nových přístupů



budování nových vztahů



zapojování nových technologií



vytváření nového prostředí



nastavení nového financování

V roce 2013 byla Ministerstvem zdravotnictví schválena Strategie reformy psychiatrické péče. Reforma
psychiatrické péče je dlouhodobým procesem a změny se netýkají pouze medicínského oboru
psychiatrie, ale celého systému péče o lidi s duševním onemocněním. Obecným cílem reformy je
zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním, která úzce souvisí s naplňováním lidských práv lidí
s duševním onemocněním, proto je hlavním motivem reformy uplatňování, prosazování a naplňování
jejich práv obsažených v úmluvě OSN „O právech lidí se zdravotním postižením“. Základní změnou
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v systému péče o lidi s duševním onemocněním bude systematické poskytování koordinované,
vzájemně propojené péče zaměřené na zotavení (recovery) pacienta/klienta. 7)

Reforma psychiatrické péče v Ústeckém kraji
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje je reforma psychiatrické péče v gesci odboru zdravotnictví. V září
2014 byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/18Z/2014 schválena Implementace strategie
reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji, která je v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje
zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2020“.
Dne 4. 5. 2016 Rada Ústeckého kraje usnesením č. 14/110R/2016 vzala na vědomí informaci o národní
Strategii reformy psychiatrické péče (dále jen SRPP) a o aktuálním stavu její realizace a souhlasila
s Návrhem postupu implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji a s přípravou pilotních
projektů Center duševního zdraví. Cíli implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji na
období, kterou dne 26. 6. 2017 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením
č. 031/6Z/2017, jsou:
1. Reforma psychiatrické péče (a péče o duševní zdraví) v Ústeckém kraji v souladu s národní
strategií.
2. Vytvoření spolupracující sítě multidisciplinárních zdravotních a sociálních služeb v oblasti
duševního zdraví.
3. Rozvoj nových kapacit ve směru komunitní psychiatrie a cesty zotavování pro psychiatrické
pacienty/klienty ve všech regionálních oblastech.
Pro realizaci Implementace strategie reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji byla usnesením
č. 013/36R/2018 Rady Ústeckého kraje dne 21. 3. 2017 schválena koordinační a řídící struktura, která
má zajistit optimální řízení realizace procesu reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji.

Oblast péče o duševní zdraví je řešena samostatným dokumentem: Krajským plánem péče o duševní
zdraví pro Ústecký kraj, který byl zpracován v rámci projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně
nemocné“ a který je strategickým dokumentem kraje v rámci realizace implementace reformy
psychiatrické péče v Ústeckém kraji a péče o duševní zdraví.

7

) Malý průvodce reformou psychiatrické péče, duben 2017
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2.3.1.2.2 OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Poruchy autistického spektra jsou řazeny mezi neurovývojové poruchy, kdy ve strukturách mozku
a mozkových systémech dochází k patologickým změnám.8) Na rozdíl od mentální retardace je vývoj
dítěte nejen opožděn, ale liší se také v jednotlivých oblastech schopností, a to nejen rychlostí vývoje,
ale také hloubkou postižení.9)
Porucha autistického spektra je označována jako „chování náročné na péči“, „náročné chování“
či „chování vyžadující vysokou míru podpory“, je často definováno jako chování, jež se výrazně odlišuje
od společenské formy. Svou intenzitou, frekvencí či naléhavostí se odlišuje natolik, že toto chování
může ohrozit fyzické bezpečí dané osoby nebo dalších přítomných osob. Zásadním faktorem, který
může zproblematizovat pobyt či užívání sociálních služeb, jsou vážné formy fyzické agrese, autoagrese
a další významné stereotypní a ohrožující formy chování. 10 ) Nejúčinnější formou zmírnění chování
náročného na péči je prevence, tedy předcházení tomuto chování, především pak specializovanými
metodami práce a přístupu k osobám s poruchou autistického spektra. Základem je přizpůsobení
okolních podmínek osobě s poruchou autistického spektra, nikoliv naopak. 11 ) Výrazným znakem
poruchy autistického spektra je snížená schopnost adaptace na změny okolního prostředí,
jež se projevuje chováním, které je považováno za abnormální12. Zvládnutí tohoto adaptačního deficitu
je jedním ze základních předpokladů pro kvalitní poskytování sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu
klientů.
V posledních letech došlo v ČR k výraznému posunu v náhledu na problematiku PAS, především
co do informovanosti veřejnosti, zájmu médií a odborníků, dochází k celé řadě změn v možnostech
diagnostiky, terapie a poskytování sociálních služeb. V roce 2018 byla v ČR zpracována analýza
dostupnosti služeb pro osoby s PAS (Naděje pro děti úplňku, z. s., 2018: Dostupnost služeb pro lidi
s poruchou autistického spektra v ČR a Evropě – analýza a inspirace). Přesto vše je velmi obtížné najít

optimální a dlouhodobé řešení problematiky osob s kombinací PAS a problémového chování.

Plánování jednotlivých druhů a kapacit sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu je bez detailního
šetření potřebnosti velmi složité. Z praxe je známo, že se o dítě s tímto onemocněním snaží rodiče
postarat co nejdelší možnou dobu v domácím prostředí a až v momentě, kdy si uvědomí, že je péče
nad jejich síly, že je nutné naplánovat budoucnost jejich dítěte, že si musí odpočinout atd., začínají
hledat adekvátní sociální službu. Ústecký kraj prozatím nemá žádná data, z kterých by bylo možné

8

) THOROVÁ, Kateřina, 2016. Poruchy autistického spektra. Rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál.
) PEETERS, Theo, 1998. Autismus: od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha: Scientia.
10
) EMERSON, Eric, 2008. Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem. Vyd. 1. Praha: Portál.
11
) ČADILOVÁ, Věra, 2008. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami.
Vyd. 1. Praha: Portál.
12
Valenta, 2003
9
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vycházet pro potřeby procesu plánování. K základní orientaci, co do počtu osob s PAS, je možné získat
přehled z roku 2018 z Mapy autismu (spolek Děti úplňku), která vznikla na základě databáze vedené
Lékařskou posudkovou službou ČSSZ pro účely příspěvku na péči v období 2009–2018 pro diagnózu
F84 (zahrnuje jen ty, kteří prošli posudkovým řízením). V České republice je dle této databáze
evidováno celkem 8 677 osob s poruchou autistického spektra. Přehled počtů osob s PAS v Ústeckém
kraji udávají následující tabulky.

Tab.: Počet osob s PAS v Ústeckém kraji (Zdroj: Mapa autismu, 2018)
Věk

Počet

1-5

102

I (lehká)

110

6 - 10

244

II (středně těžká)

195

11 - 15

187

III (těžká závislost)

192

16 - 20

70

IV úplná závislost

83

21 - 25

13

Celkem

625

26 - 30

3

31 - 35

3

41 - 45

1

46 - 50

1

61 - 65

1

Celkem

625

Pohlaví

Počet

Region - okres

Počet

Stupeň závislosti

Počet

Děčín

102

ženy

104

Chomutov

91

muži

521

Litoměřice

77

Celkem

625

Louny

89

Most

122

Teplice

80

Ústí nad Labem

64

Celkem ÚK

625

Dalším informace o počtu osob s PAS v Ústeckém kraji byly získány z prezentace analýzy Pacienti
s poruchou autistického spektra v datech Národního registru hrazených zdravotních služeb (autor
analýzy a vlastník prezentace: Ústav zdravotnických informací a statiky České republiky a Institut
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biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity). V tomto zdroji se údaje o počtech osob s PAS liší oproti
Mapě autismu, což je pravděpodobně způsobeno jiným zdrojem dat a metodologií zkoumání.

Tab.: Počet osob (pacientů) s PAS s bydlištěm v Ústeckém kraji dle věkové skupiny
0-7 let věku

8-18 let věku

více jak 18 let věku

2016

194

407

107

2017

483

476

101

Do budoucna je nezbytné zpracovat analýzu potřebnosti sociálních služeb, zejména kvůli specifickým
cílovým skupinám, ke kterým PAS patří a které jsou pro Ústecký kraj prioritou.

V rámci registrovaných sociálních služeb na území Ústeckého kraje jsou osoby s poruchou autistického
spektra zajišťovány pomocí stávající sítě sociálních služeb, např. odborným sociálním poradenstvím,
ranou péčí, pečovatelskou službou, osobní asistencí, a pobytovými službami domovy pro osoby
se zdravotním postižením (dále jen „DOZP“), jejichž cílovou skupinou jsou osoby s mentálním
postižením a osoby s kombinovaným postižením. Od 1. 1. 2022 mají služby osobní asistence
a pečovatelské služby povinně (požadavky Ústeckého kraje) rozšířenu svou činnost na všechny cílové
skupiny včetně osob s PAS.
Pro cílovou skupinu osoby s PAS je v současné době v Ústeckém kraji registrována jedna pobytová
sociální služba v Domovech sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje,
domovy pro osoby se zdravotním postižením. V zařízení, kde je současně poskytována služba i osobám
s mentálním a kombinovaným postižením, je pro cílovou skupinu osoby s PAS vyčleněna domácnost
s kapacitou 6 lůžek, věková hranice přijímaných osob je od 3 let do 18 let věku s tím, že i po dovršení
věku 18 let jim je služba poskytována nadále. Cílový stav je 10 lůžek, k navýšení o další 4 lůžka dojde
po realizaci investiční akce v roce 2022–2023 (v uvolněném prostoru by měl být zřízen denní stacionář).
Dále je v Ústí nad Labem registrován denní stacionář a osobní asistence poskytovatele Helias Ústí
nad Labem, o. p. s., a to pro osoby od 3 do 64 let věku, a poskytovatel Centrum LIRA se sociální službou
raná péče – poskytovatel je registrován Libereckým krajem, ale má rozšířenu působnosti i na část
Ústeckého kraje, konkrétně Děčín a Šluknovský výběžek, nově od 1. 1. 2021 denní stacionář a sociální
rehabilitace poskytovatele Arkadie v Krupce, pro osoby od 16 do 64 let věku, a od 1. 3. 2021 služba
raná péče poskytovatele Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb, určena pro osoby
s kombinovaným, mentálním a tělesným postižením a pro rodiny s dětmi s mentálním,
kombinovaným, pohybovým postižením, s opožděným psychomotorickým vývojem a s poruchami
autistického spektra, ve věku od 0 do 7 let. Jedná se o poskytovatele se sídlem v Praze, který není
zařazen do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
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Dne 10. 9. 2018 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen příslib v rámci výzvy č. 82 IROP – Rozvoj
sociálních služeb v SVL II., budoucího poskytovatele sociálních služeb s názvem Sociální a zdravotní
služby Teplice, a zařazení služby domovy pro osoby se zdravotním postižením do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje. Služba bude zřízena s kapacitou 12 lůžek pro cílovou skupinu osoby
s PAS. Projekt byl schválen, v roce 2021/2022 proběhne realizace, od 1. 1. 2023 se předpokládá
zahájení provozu.

2.3.1.2.3 OSOBY SE SPECIFICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Do této cílové skupiny řadíme různá neurodegenerativní a autoimunitní onemocnění, jako
např. Parkinsonova nemoc, Huntingtonova choroba, roztroušená skleróza, Alzheimerova nemoc či jiné
demence. Není cílem v sociálních službách vyjmenovávat druhy onemocnění, to je oblast zdravotnictví,
ale vystihnout specifika cílové skupiny, která ji odlišují od ostatních osob se zdravotním postižením,
a to speciálními potřebami a požadavky na sociální služby. Lze předpokládat, že v populaci je určité
procento osob s těmito onemocněními, ale Ústecký kraj prozatím nemá relevantní data ze svého
území, ze kterých by vycházel, čímž nejsou jen statistické počty osob, ale zejména potřeby těchto osob.
Jistá specializace je u domovů se zvláštním režimem, které se vlivem přibývajících seniorů s různými
typy demence včetně Alzheimerovy, přeměnily z domova pro seniory právě na domov se zvláštním
režimem. Pro osoby s Huntingtonovou chorobou je vyčleněno 5 lůžek u poskytovatele v Ústeckém kraji
(JIPRO-CACH, s. r. o.), poskytovatel spolupracuje se Společností pro pomoc při Huntingtonově chorobě,
která zajišťuje v zařízení také pravidelná proškolení zaměstnanců. Tato lůžka jsou, právě
pro specifičnost onemocnění, využívána klienty z různých krajů.

Dosud se obracelo s žádostí o pomoc minimální množství osob, situace byla řešena pomocí stávajících
služeb, které jsou v základní síti Ústeckého kraje, na základě individuální potřeby člověka a s ohledem
na stádium onemocnění, ve kterém se osoba nacházela, od čehož se odrážela potřebná míra podpory
a pomoci od druhé osoby, a tím i nabídka vhodného druhu sociální služby. Teprve na základě analýzy
potřeb lze objektivně plánovat rozvoj či specializaci sociálních služeb, jejich rozložení v území a také
finanční zajištění. Potřeba analýzy je prioritou v plánovacím období 2022–2024.

2.3.1.3 OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Jde o velmi širokou skupinu osob, jedno mají ale společné, jsou ohroženy sociálním vyloučením,
což má mnoho příčin, a zpravidla se i kumulují. Negativní dopad na lidský organizmus, rodinu
a společnost je obsahem mnoha studií a odborných prací, pro sociální služby prevence je pak úkolem,
aby včas zasáhly, aby dokázaly svými odborným vedením pomoci ke stabilizaci, ideálně k nastavení
vhodných vzorců řešení problémů a cesty změny. Sama o sobě motivace klienta ke změně, pokud již
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setrvává v nepříznivé sociální situaci velmi dlouho, je někdy velmi těžký úkol. V praxi se setkáváme
se situací, že společnost tlačí na jedince, vyžaduje změnu, aktivizuje sociální pracovníky obcí a
sociálních služeb, ale sám jedinec nevyvíjí žádné úsilí, pouze konzumuje nabízenou pomoc
bez skutečných kroků ke změně. Samostatně se budeme věnovat osobám bez přístřeší, osobám
ohroženým užíváním návykových látek, rodinám s dětmi a dětem.
V některých případech je příčinou sociálního vyloučení předluženost jednotlivců nebo rodin.
Zadluženost způsobuje zejména ztrátu bydlení, z pohledu práce mnohdy přesun na nelegální pracovní
trh, dále pak má samozřejmě vliv na všechny složky života a v případě rodin s dětmi přímo ohrožuje
základní potřeby dětí. Neexistují přesná data, ze kterých bychom mohli čerpat, vycházíme z informace
Exekutorské komory ČR, která zachytila snižující se počet zahajovaných exekucí v ČR v roce 2020,
pokračující trend v roce 2021, nicméně tato informace se netýká Ústeckého kraje (více v kap.: 2.1.3
odstavec Počet obyvatel v exekuci v Ústeckém kraji a ČR). O zadluženosti osob a rodin hovoří sociální
pracovníci obcí, stejně tak pracovníci v sociálních službách. Finanční negramotnost v kombinaci
se snadností zadlužit se, následně neschopnost splácet dluhy, neschopnost aktivně řešit problém dluhů
je v Ústeckém kraji velký problém. Finanční gramotnosti se věnuje v určité formě již základní školství,
úřady práce finanční gramotnost zařadily jako standartní nabídku v rámci poradenské práce s uchazeči
o zaměstnání, sociální služby – odborné sociální poradenství rozšířily své služby o finanční a dluhové
poradenství, další sociální služby v rámci základního sociálního poradenství pomáhají s finančním
plánováním, hospodařením domácnosti. Od roku 2014 začaly fungovat dluhové porady, které poskytují
bezplatné poradenství a oddlužení dle insolvenčního zákona (podporováno a akreditováno
Ministerstvem spravedlnosti ČR). V Ústeckém kraji k 31. 8. 2021 působí 19 akreditovaných
osob/organizací pro poskytování služeb v oblasti oddlužení, a přesto nejsou výsledky uspokojivé.
Vzhledem k tomu, že odbornému sociálnímu poradenství se v Ústeckém kraji věnuje 130 úvazků
sociálních pracovníků, další stovky pracovníků poskytuje základní sociální poradenství, je na místě
se spíše věnovat kvalitě poskytovaných služeb. Tím je míněno finanční a dluhové poradenství, motivace
ke změně rizikových vzorců chování apod., nikoli akreditované služby v oblasti oddlužení.

2.3.1.3.1 OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Neexistence funkčního prostupného sociálního bydlení či nedostatečný počet tohoto typu bydlení
v obcích kraje a současně chybějící kompetence některých lidí k udržení si bytu způsobilo, že je nutné
bytovou politiku řešit skrz sociální službu azylový dům. I když se uživatelé služby snaží, je pro ně vstup
do standartního bydlení komplikovaný – naráží na nutnost složit kauci, platit vysoké nájemné, vysoké
zálohy na energie, absenci smlouvy o nájmu bytu, atd. Tím je služba dlouhodobě využívána a nedochází
k rychlému prostupu do dalšího typu bydlení. Je také obvyklé, že se klienti stěhují po kraji z jednoho
azylového domu do druhého. V Ústeckém kraji je registrováno 28 služeb (ID) azylový dům pro samotné
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ženy nebo muže, pro rodiče s dětmi, pro samotné ženy s dětmi s kapacitou 861 lůžek. Z nich 4 azylové
domy mají zřízena také lůžka pro těhotné nezletilé ženy či nezletilé matky od 17 let věku, jejich
obsazení je vázané na spolupráci s OSPOD. Azylové domy mají nastavená pravidla pro vstup do služby,
která se v poslední době změkčují, tudíž mohou službu využívat i lidé, kteří např. užívají alkohol,
nicméně jeho užívání nezpůsobuje žádné komplikace. Je to vítaný krok, ale je logické, že tam, kde se
pohybují děti, jsou služby obezřetnější.
Další sociální služnou, která je na pomyslném nejnižším stupni bydlení, je noclehárna, těch je
v Ústeckém kraji registrováno (ID) 12 s celkovou okamžitou kapacitou 108 lůžek. Jsou určené pro
samotné ženy, muže nebo muže i ženy. Klienty jsou zpravidla osoby, které žijí dlouho na ulici a pro
které je obtížné dodržovat pravidla azylového domu. Noclehárny slouží pouze pro poskytnutí hygieny
a přenocování a jejich vytíženost je velmi závislá na počasí. Jednou z dalších sociálních služeb, která se
cílové skupině věnuje, je nízkoprahové denní centrum, těch je v Ústeckém kraji registrováno (ID) 10
s individuální okamžitou kapacitou 17 uživatelů.
Mezi dlouhodobými klienty preventivních sociálních služeb jsou také osoby, u kterých je návrat do
běžné společnosti velmi obtížný. Zpravidla jde o kombinaci ztráty bydlení, zadlužení, zdravotního stavu,
invalidity, nedostatku financí a zejména dlouhodobé neschopnosti zapojit se do pracovního procesu.
Tito lidé dlouhodobě využívají službu azylový dům, která však není určena pro trvalé využití.
Po ukončení služby si pak vyhledají jiný azylový dům nebo žijí alternativně.
Poslední oficiální sčítání osob bez přístřeší/bez domova v ČR proběhlo v dubnu 2019, prováděl ho
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Praha.

Tab.: Počty osob bez domova v Ústeckém kraji - duben 2019
Celkový počet dospělých

2 005

Celkový počet dětí

258

Venku a v noclehárnách

853*

Azylové domy – dospělí

468*

Azylové domy – děti

225*

Obecní ubytovny – dospělí
Obecní ubytovny – děti

87**
33**

Domy na půl cesty - dospělí

9

Domy na půl cesty – pod 18 let

0

Věznice

132

Nemocnice - dospělí

456*

Nemocnice - děti

0

Pozn.:
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* Údaj byl získán extrapolací (tzn. reálně byla sečtena jen část populace, zbývající část byla získána projekcí získaných dat
na oblasti, v nichž sčítání fyzicky realizováno nebylo).
** V kategorii obecních ubytoven se v rámci kraje jedná o součet údajů pouze z těch obcí, které se do sčítání aktivně zapojily.
Počet osob v obecních ubytovnách z ostatních obcí je neznámý a na úrovni krajů nebyl pro nedostatek podkladů extrapolován.

Zdroj: VÚPSS, v. v. i. Praha – SČÍTÁNÍ OSOB BEZ DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE 2019

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v rámci tohoto výzkumu poskytl Ústeckému kraji údaje, které
získal z jednotlivých obcí kraje (nezapojily se všechny obce).

Tab.: Počty osob bez domova v Ústeckém kraji 4/2019 – jednotlivé obce
Název obce

Venku

Noclehárna

Azylový dům

Obecní

celkem

ubytovna
Benešov n. Pl.

5

0

0

0

5

Bílina

16

7

0

0

23

Č. Kamenice

3

0

0

0

3

Děčín

61

11

20

0

92

Hrobčice

1

0

0

0

1

Chomutov

46

13

31

0

90

Jirkov

21

0

20

0

41

Kadaň

16

0

0

0

16

Klášterec n. O.

15

12

37

0

64

Libochovice

5

0

0

0

5

Litoměřice

26

9

95

0

130

Litvínov

23

2

0

0

25

Louny

10

0

0

0

10

Lovosice

3

12

20

76

111

Most

49

12

64

1

126

Podbořany

14

0

0

0

14

Roudnice

9

0

0

0

9

Šluknov

2

0

0

0

2

Štětí

9

1

0

0

10

Ústí n. L.

124

17

77

0

218

Varnsdorf

38

3

0

44

85

Žatec

10

0

0

0

10

Celkem ÚK

506

99

364

121

1090

Doplňující informace: z celkového počtu sečtených osob bylo 31 % žen a 69 % mužů. Pokud se zaměříme pouze

na kategorii osob přespávajících venku, pak se jedná o 20 % žen a o 80 % mužů.
Zdroj: zpracováno z informací VÚPSS v. v. i. Praha, 2019
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Vzhledem k tomu, že většina osob žijících na ulici je závislá na užívání alkoholu (i drogová závislost),
což je zásadní překážka pro vstup do sociálních služeb, a tyto osoby v regionech přibývají, odbor
sociálních věcí KÚÚK a vybrané sociální služby se aktivně zajímaly o možná řešení problému, tzn.,
zda je možné otevřít některé služby pro tuto cílovou skupinu, hledaly příklady dobré praxe. Hledaná
řešení v ČR se inspirují v zemích Evropy – např. v Holandsku existují tzv. mokré domy. Společnost
Podané ruce zpracovala v roce 2018 na podnět Magistrátu města Brno analýzu potřeb lidí dlouhodobě
se zdržujících v denní dobu v exponovaných lokalitách (odkaz: SPR_Analyza_Lide_v_centru.pdf
(podaneruce.cz)), jejíž závěrem je návrh na zřízení mokrého centra. Dalším příkladem dobré praxe v ČR
je Domovy Přístav (Armáda spásy). Ústecký kraj situaci vnímá tak, že postupně nastal zlom, kdy je nutné
se tímto problémem vážně zabývat, a v následujících letech podpořit nějaké řešení.

Pro cílovou skupinu osoby bez domova se v Ústeckém kraji realizují 2 projekty, jejichž cílem je
vyzkoušet metodu Housing First – získat a udržet si bydlení:
1. Pilotní ověření přístupu Housing First ve městě Most, realizátorem projektu je Statutární město
Most, realizace projektu je od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022.
2. Bydlím a žiji v Ústí nad Labem, realizátorem je Dobrovolnické centrum z. s., realizace projektu je
od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022.

2.3.1.3.2 OSOBY OHROŽENÉ UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Užívání návykových látek a závislostní chování je komplexní problematikou, která zasahuje
potenciálními riziky do mnoha oblastí a může postihovat všechny cílové skupiny. Obecně se jedná
zejména o negativní dopady do oblasti zdravotní, sociální, ekonomické a bezpečnostní, které mohou
nepříznivě ovlivňovat jednotlivce i celou společnost.
Pomoc osobám ohroženým užíváním návykových látek je poskytována především v programech
poskytujících adiktologické služby 13 . V rámci registrovaných sociálních služeb je péče této cílové
skupině zabezpečena převážně nestátními neziskovými organizacemi. Obvykle jedna organizace
provozuje více služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené, případně pro jejich blízké osoby,
a to v oblasti nízkoprahových služeb, léčby nebo doléčování. Dle druhu služby je klientům nabízeno
široké spektrum podpory (např. poradenství, sociální servis, psychoterapie, výměnný program atd.).
Služby pracují s osobami ohroženými látkovou i nelátkovou závislostí, jedná se zejména o uživatele

13

Adiktologickými službami se rozumí mezioborové a multidisciplinární služby, především v síti sociálních,
zdravotních a školských služeb, které poskytují specializovanou péči osobám závislým nebo v riziku rozvoje
závislosti a jejich blízkým. Služby jsou poskytovány v oblastech prevence, včasné intervence, poradenství,
snižování rizik, léčby a resocializace.
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nelegálních omamných a psychotropních látek, uživatele alkoholu, v posledních letech přibyli uživatelé
hazardního hraní. Především ve službách léčby se nověji vyskytují také osoby nadužívající legální
psychoaktivní léčiva nebo osoby ohrožené závislostí na moderních technologiích (sociální sítě, telefony
apod.).
Nízkoprahovými službami se rozumí snadno dostupné služby bez potřeby doporučení nebo jiných
podmínek, jako jsou kontaktní centra a terénní programy, které působí v každém okrese Ústeckého
kraje. Věková hranice osoby pro vstup do služby je 15 let. Nízkoprahové služby realizují v rámci svých
činností strategii harm reduction (HR strategie), jejíž význam spočívá v předcházení a minimalizaci
zdravotních i sociálních rizik vyplývajících z užívání drog jak pro uživatele, tak pro společnost,
především z hlediska šíření infekčních chorob. Těžištěm strategie je výměnný program injekčního
materiálu a jeho bezpečná likvidace, distribuce materiálu k bezpečnější aplikaci (př. želatinové kapsle),
samozřejmou součástí je informační servis a motivace uživatelů. Služby v rámci své činnosti také
vyhledávají a sbírají použitý injekční materiál, který předávají k bezpečné likvidaci. V rámci některých
služeb probíhá testování na infekční choroby či jejich zprostředkování včetně informačního servisu.
Sociální služby s vyšším prahem pro podporu jsou poradenská, léčebná a doléčovací zařízení vymezená
zákonem o sociálních službách jako odborná sociální poradenství (v praxi se jedná o adiktologické
ambulance), služby následné péče a terapeutická komunita. Smyslem těchto služeb je podpora
a motivace klientů ke změně životního stylu, podpora při udržení nového životního stylu bez užívání
návykových látek nebo jiného závislostního chování a pomoc se zapojením se do běžného života. Věk
cílové skupiny je převážně 15 let, výjimku tvoří dětská a dorostová ambulance v Ústí nad Labem
pro děti již od 15 let nebo např. pobytové služby následné péče, kde je možná podpora osob od 18 let.
Některé organizace pracují také s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody nebo s vazebně stíhanými.
Někteří poskytovatelé protidrogových služeb realizují certifikované programy primární prevence
rizikového chování.
V Ústeckém kraji působí 6 poskytovatelů zajišťujících 30 sociálních služeb protidrogové prevence
– 9 kontaktních center, 9 terénních programů, 3 služby následné péče, 1 terapeutickou komunitu a
8 odborných sociálních poradenství pro cílovou skupinu závislých či závislostí ohrožených osob a jejich
blízkých. Téměř všechny služby splňují standardy kvality Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky Úřadu vlády ČR a disponují certifikáty odborné způsobilosti. Certifikace je podmínkou
financování programů z centrálních zdrojů.

Problematika závislostí je na úrovni kraje řešena samostatně v rámci protidrogové politiky. Základním
dokumentem protidrogové politiky Ústeckého kraje je Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje
na období 2020–2023, která vyjadřuje záměry v oblasti prevenci závislostí, kterých chce kraj dosáhnout
v rámci předcházení vzniku a rozvoje závislostního chování a snižování škod vyplývajících z užívání
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návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních technologií. Implementaci krajské
strategie zajišťuje Akční plán realizace na období 2020-2023, který vymezuje cíle protidrogové politiky
kraje a obsahuje soubor opatření směřující k dosažení stanovených cílů v oblastech primární prevence,
snižování rizik, léčby a resocializace a koordinace. Součástí dokumentu je popis současného stavu
v jednotlivých oblastech protidrogové politiky kraje.
Dokument je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci Sociální
péče a podsekci Protidrogová prevence. V této sekci jsou také k nalezení Výroční zprávy o realizaci
protidrogové politiky v Ústeckém kraji, které obsahují podrobné informace a aktuální data z oblasti
závislostí a protidrogové politiky kraje za jednotlivé roky. Dále jsou zde dostupné kontaktní údaje
na síť adiktologických služeb kraje a protidrogové koordinátory obcí. Přímý odkaz je zde: Protidrogová
politika: Sociální péče: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)
V Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v sekci Protidrogová prevence jsou v rámci mapy pomoci
dostupné kontakty na sociální služby protidrogové prevence, umístěné jsou zde filmové spoty
prezentující činnost jednotlivých druhů sociálních služeb. Přímý odkaz je zde: Protidrogová prevence
| Sociální služby ÚK (kr-ustecky.cz)

2.3.1.3.3 RODINY S DĚTMI / DĚTI A MLÁDEŽ

V tomto dokumentu je cílovou skupinou nikoli zdravě fungující rodina, ale rodina s dětmi nacházející
se v nepříznivé sociální situaci, potažmo pak samozřejmě i samotné děti a mládež z těchto rodin. Mezi
ohrožené rodiny s dětmi jsou zpravidla označovány rodiny s nižším sociálním statusem, které žijí
v sociálně nepříznivých podmínkách (chudoba, nezaměstnanost, dluhy, sociální vyloučení…). Dalším
příznakem je nižší vzdělání rodičů, kteří nedávají vysoký význam vzdělání ani u svých dětí, a stále
opakující se nefunkční model rodiny. Ohrožené děti však nalezneme i v jinak funkčních rodinách, které
si zakládají na svém společenském statusu. Příčinou ohrožení těchto dětí je například jak nedostatek
pozornosti ze strany rodičů a rozvodové konflikty rodičů, tak přílišný tlak na výkonnost dítěte. Vše může
vést k vývojovým problémům dítěte, problémům v oblasti chování, vzdělávání, užívání návykových
látek apod.
Péče o ohrožené rodiny s dětmi a děti je zejména v gesci sociálně-právní ochrany dětí. Svou roli hrají
i školská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, zařízení pro výkon ústavní péče) a
poskytovatelé zdravotních služeb (dětské domovy pro děti do 3 let a dětské psychiatrické léčebny).
Cílem celého systému je umožnit dětem vyrůstat v prostředí vlastní rodiny.
Sociální služby nabízejí podporu rodinám s dětmi a dětem/mládeži, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci. Cílem služeb je včasný záchyt rodin s dětmi a snaha zabránit prohlubování nepříznivé
sociální situace. Ústecký kraj má vzhledem ke své minulosti, způsobu osidlování, charakteru
zaměstnanosti a následnému útlumu v průmyslu, vzdělanostní struktuře, vysokému počtu exekucí, atd.
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poměrně velký počet rodin s dětmi žijících v sociálně nepříznivých podmínkách, ale také rodin s dětmi,
které si vytvořily závislost na pomoci úřadů a také sociálních služeb.

Na potřeby cílové skupiny reagují tyto sociální služby:


Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi)



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM)



Domy na půl cesty (pro mládež opouštějící ústavní výchovu)



Azylové domy – pro rodiče s dětmi, samostatné matky či otce s dětmi



Odborná sociální poradenství – rodinné poradny, dluhové poradny atd.

Tab.: Počet sociálních služeb v jednotlivých regionech Ústeckého kraje pro cílovou skupinu rodiny s dětmi a
děti/mládež v nepříznivé sociální situaci
Sociálně

Nízkoprahové

Domy na půl cesty

Azylové domy –

aktivizační služba

zařízení pro děti a

pro rodiče s dětmi,

pro rodiny s dětmi

mládež

samostatné matky
či otce s dětmi

Děčínsko

2

4

0

1

Chomutovsko

4

8

0

4

Litoměřicko

5

3

0

4

Lounsko

3

0

0

2

Mostecko

6

8

2

2

Šluknovský

4

6

0

3

Teplicko

7

6

1

2

Ústecko

8

7

0

1

Nadregionální

1

0

0

0

CELKEM

40

42

3

18

výběžek

Zdroj: Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 7. 2021

Služby SAS pro rodiny s dětmi a NZDM vznikly v rámci potřeby obcí řešit situaci zejména v sociálně
vyloučených lokalitách nebo v obcích, kde se situace s cílovou skupinou proměňovala v čase a kde
hrozil vznik sociálně vyloučené lokality. Některé obce kraje vycházely z analýz Odboru (Agentury)
pro sociální začleňování, která svou činnost zaměřila právě do problémových území.
Největším problémem v rodinách s dětmi se jeví nedostatečné kompetence rodičů/matek a včasný
záchyt pro práci s rodinou. Problémem celého systému je pak jeho neprovázanost.
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Terénní programy – pro děti a mládež, pro rodiny s dětmi

Další z velmi účinných sociálních služeb pro tuto skupinu jsou terénní programy. Dobře fungující
terénní sociální pracovníci jsou ti, kteří provádí mapování lokalit, depistáže, včasné podchycování
migrujících rodin a poskytují přímou pomoc v terénu i domácnostech klientů. S terénními pracovníky
velmi intenzivně spolupracují prakticky všechny organizace zabývající se sociální problematikou včetně
OSPODU a sociálních pracovníků měst a obcí, ale i základní a mateřské školy. Terénní pracovník umí
zacílit pomoc konkrétnímu klientovi v mnohem širším kontextu a propojit podporu př. více sociálních
služeb.
Mimo výše uvedené podskupiny je potřeba zmínit také osoby v krizi, osoby ohrožené domácím násilí,
oběti domácího násilí a oběti trestné činnosti, které mohou, ale také vůbec nemusí, být z prostředí,
kde se kumulují sociálně negativní jevy. Cílem těchto služeb je zklidnění klienta, zmírnění jeho
krizového stavu, stabilizace klienta, aktivizace jeho sil, zorientování se ve vlastní krizové situaci
a vytvoření reálného plánu řešení krizové situace. Služby spočívají také v odborných informacích
v právní, sociálně právní, emoční a psychologické pomoci.
V Ústeckém kraji fungují 2 služby telefonické krizové intervence, 4 služby krizové pomoci a 1 služba
intervenční centrum, které má svá pracoviště ve městech Ústí nad Labem, Děčín, Chomutov, Most,
Litoměřice, Louny, Rumburk.

2.3.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZABEZEPEČOVANÉ PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI ÚSTECKÉHO KRAJE

Ústecký kraj, jako orgán územní samosprávy, který je zadavatelem sociálních služeb, zajišťuje
dostupnost některých sociálních služeb prostřednictvím vlastních příspěvkových organizací. Za tímto
účelem zřizuje 13 příspěvkových organizací v oblasti sociální, které poskytují celkem 59 sociálních
služeb:
 Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
 Domov Brtníky, příspěvková organizace (Usnesením ZÚK č. 132/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 od
1. 1. 2021 sloučena s Domovem bez hranic Rumburk, příspěvkovou organizací)
 Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, příspěvková organizace
 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
 Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
 Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace
 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
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 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Dne 11. 6 2013 byla usnesením Rady Ústeckého kraje 244/19R/2013 jmenována pracovní skupina
strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje, která zpracovala materiály:


Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace
o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem),



Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje - situační přehled.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo tyto materiály na svém zasedání dne 11.12.2013 usnesením
č. 84/12Z/2013, a to vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících.
Materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje – situační
přehled obsahuje podrobné informace o jednotlivých příspěvkových organizacích, základní informace
o poskytovaných sociálních službách, o zařízeních, ve kterých jsou poskytovány, o jejich stavebně
technickém uspořádání, a záměrech a doporučeních do dalších let. V záměrech a doporučeních jsou
pak u jednotlivých zařízení uvedena konkrétní doporučení jak pro oblast sociálních služeb (jakou službu
nadále poskytovatel a jaké cílové skupině), tak i konkrétní doporučení pro stavebně technickou oblast.
Zastupitelstvo rovněž citovaným usnesením uložilo sledovat vývoj sociálních služeb zabezpečovaných
příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a informovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje o stavu
a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem. Každoročně je předmětný
materiál vyhodnocován, naposledy dne 16.12.2020, pod usnesením č. 020/2Z/2020. V roce 2018 byla
provedena aktualizace materiálu Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi
Ústeckého kraje (situační přehled) nejen o aktuální informace v jednotlivých příspěvkových
organizacích, nýbrž i o možnost zapracování chytrých řešení (Smart regiony).
V rámci individuálních projektů Ústeckého kraje „QUALITAS PRO PRAXIS“ a „QUALITAS PRO PRAXIS 2,
které byly realizovány v letech 2014-2015 a 2019, probíhala odborná podpora vybraných
příspěvkových organizací Ústeckého kraje při zavádění standardů kvality poskytování sociálních služeb
a při zpracování rozvojových plánů jednotlivých sociálních služeb poskytovaných organizacemi. Důraz
byl kladen na aplikaci dobré praxe a podporu přístupu zaměřeného na člověka. Cílem rozvojových
plánů organizací bylo přizpůsobení poskytování služeb skutečným potřebám a schopnostem jejich
uživatelů a potřebnosti v regionu. Plány rozvoje jsou zpracovávány na období 2 let, následně
vyhodnocovány a aktualizovány pro další období.
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2.3.3 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ PODLE DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLU ŽEB, POČTY ÚVAZKŮ
PRACOVNÍKŮ V PŘÍMÉ PÉČI, POČTY LŮ ŽEK A OKAMŽITÁ KAPAC ITA JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Kompletní přehled poskytovatelů sociálních služeb v ČR včetně základních informací o jejich činnosti je
veden v elektronickém Registru poskytovatelů sociálních služeb, který spravuje MPSV. Přímo
pro vyhledávání sociálních služeb v Ústeckém kraji (typ zařízení a jeho sociální služby; cílové skupiny;
veškeré kontakty; kapacita; fotografie; mapa; odkazy na webové portály dalších významných
organizací a institucí, jejichž činnost je s problematikou sociálních služeb úzce spjata apod.) je k využití
elektronický Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. Současně je tento portál nástrojem pro sběr
dat potřebných k následnému vyhodnocování efektivity poskytovaných služeb (benchmarking).

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2019 až do odvolání přistoupeno k zastavení rozšiřování Základní sítě
sociálních služeb v ÚK (výjimky z tohoto opatření jsou uvedeny v Metodice a jsou schvalovány
Zastupitelstvem ÚK), došlo od roku 2019 do roku 2021 k minimálním změnám co do počtu jednotlivých
druhů služeb. Vznik nových sociálních služeb souvisel zpravidla s působením Odboru (Agentury)
pro sociální začleňování ve vybraných obcích kraje, kde v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám (analýza lokality, návrh řešení, zapojení více aktérů, podpora při podání
projektů) byl podpořen vznik preventivních služeb, právě za účelem intenzivní sociální práce s cílovou
skupinou. Podpořen byl také vznik či rozvoj sociálních služeb reagujících na transformaci pobytových
sociálních služeb a na Reformu psychiatrické péče.
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Tab.: Porovnání roku 2021 a 2019 co do počtu jednotlivých druhů sociálních služeb zařazených do sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje.

Porovnání počtu jednotlivých druhů sociálních služeb zařazených v síti sociálních
služeb ÚK v roce 2021 a 2019
27
28

AZYLOVÉ DOMY
2
4

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

18
17

DENNÍ STACIONÁŘ

29
29

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

36
38
36
33

DOMOVY PRO SENIORY
DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
4
4

DOMY NA PŮL CESTY

28
25

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
1
1
9
9
4
4
10
7

INTERVENČNÍ CENTRA
KONTAKTNÍ CENTRA
KRIZOVÁ POMOC
NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

45
42

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
12
11

NOCLEHÁRNY

79
76

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENTSVÍ
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
OSOBNÍ ASISTENCE

14

21
19

25

48
49

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
11
9
1
1
6
6

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY
RANÁ PÉČE
SAS PRO RODINY S DĚTMI

41

46

16
16

SAS PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
3
3

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE

23
23

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

32
30

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
3
3
1
1

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
TERAPEUTICÉ KOMUNITY

44
41

TERÉNNÍ PROGRAMY
2
2
7
7
3
4

TÍSŇOVÁ PÉČE
TLUMOČNICNÉ SLUŽBY
TÝDENNÍ STACIONÁŘ
0
Řady2

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Řady1
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Pro ucelenou představu o sociálních službách v Ústeckém kraji nestačí jen udávat jejich počet, ale je
nutné sledovat kapacitu těchto služeb - u pobytových služeb je to počet lůžek a u ambulantních nebo
terénních služeb je to individuální okamžitá kapacita. Například u sociální služby chráněné bydlení
vidíme nárůst o 3 služby, ale ve skutečnosti nám přibylo 27 lůžek (v roce 2019 jich bylo v síti služeb 497,
v roce 2021 jich je 524). Nárůst souvisí s transformací a humanizací služby domovy pro osoby
se zdravotním postižením a nově také s Reformou psychiatrické péče, kdy služby rozšířily cílovou
skupinu o osoby s chronickým duševním onemocněním. Služby domovy pro osoby se zdravotním
postižením nezaznamenaly žádný pohyb co do počtu služeb, ale pokud se podíváme na kapacitu
udávanou v počtu lůžek, došlo k poklesu o 4 lůžka (v roce 2019 jich bylo 1259, v roce 2021 jich je 1255).
Masivní humanizace v posledních letech (nahrazování velkokapacitních zařízení menšími komunitními
typy, vícelůžkové pokoje se změnily na jednolůžkové či dvojlůžkové, uživatelé žijí v tzv. domácnostech)
měl velký vliv na personální zajištění služby domovy se zdravotním postižením. Zatímco v roce 2019
tuto službu zajišťovalo 766 pracovníků v přímé péči, v roce 2021 to je 790.

Tab.: Kapacita jednotlivých druhů sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje v roce 2021
DRUH SLUŽBY

POČET

INDIVIDUÁLNÍ

SLUŽEB

OKAMŽITÁ

POČET LŮŽEK

PRACOVNÍCI
PŘÍMÉ PÉČE

KAPACITA
AZYLOVÉ DOMY

26

811

163,22

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

2

9

11,2

DENNÍ STACIONÁŘ

18

50

65,185

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

29

1 255

789,65

DOMOVY PRO SENIORY

36

3 119

1 181,56

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

35

1 909

1 013,04

DOMY NA PŮL CESTY

3

15

6,35

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

26

524

256,73

INTERVENČNÍ CENTRA

1

3

6,9

KONTAKTNÍ CENTRA

9

28

KRIZOVÁ POMOC

4

5

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

9

16

29,48

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

41

90

154,74

NOCLEHÁRNY

11

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

66

114

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

24

27

OSOBNÍ ASISTENCE

15

82

105,74

PEČOVATELSKÁ SLUŽBY

46

300

378,11

32,05
10

94

10,2

20,23
129,33

145

94,57
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PODPORA SAMOSTANÉHO BYDLENÍ

9

26

28,85

PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY

1

1

1,8

RANÁ PÉČE

6

16

11,71

SAS PRO RODINY S DĚTMI

39

103

122,49

SAS PRO SENIORY A OSOBY SE ZDR. POSTIŽENÍM

16

34

29,87

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE

3

5

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

21

66

98,85

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

29

55

112,76

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

3

4

16,8

TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

1

TERÉNNÍ PROGRAMY

40

113

118,35

TÍSŇOVÁ PÉČE

2

4

13,6

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

7

14

10,92

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

3

CELKEM

18

15

581

1 162

6,44

8,1

29

17,61

7 947

5 046,43

Zdroj: Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 7. 2021

Pozn.: individuální okamžitá kapacita = počet klientů (uživatelů služby), se kterými je služba v 1 okamžiku individuálně
pracovat (1 klient = 1 pracovník); některé druhy služeb pracují s klienty i skupinově, např. 2 pracovníci v přímé péči s 15 klienty
najednou, tato skupinová kapacita není v tabulce zahrnuta.

Tab.: Kapacita jednotlivých druhů sociálních služeb zařazených do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje v roce 2021
DRUH SLUŽBY

POČET

INDIVIDUÁLNÍ

SLUŽEB

OKAMŽITÁ

POČET LŮŽEK

PRACOVNÍCI
PŘÍMÉ PÉČE

KAPACITA
AZYLOVÉ DOMY

1

50

7,61

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

1

10

5,38

DOMY NA PŮL CESTY

1

5

2

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

1

1

4,11

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

3

5

8,5

NOCLEHÁRNY

1

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

6

11

18,42

SAS PRO RODINY S DĚTMI

2

2

3

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

1

1

1,5

TERÉNNÍ PROGRAMY

3

10

10,5

CELKEM

20

30

12

77

2,4

63,42

Zdroj: Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 7. 2021
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2.4

EKONOMICKÁ ANALÝZA

Do roku 2014 se rozhodovalo o poskytování dotací na sociální služby na úrovni státu, tj. na MPSV.
S účinností od 1. 1. 2015 došlo na základě novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), ke změně poskytování dotací
ze státního rozpočtu na sociální služby s místní a regionální působností. O poskytování dotací
na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb
v rozsahu stanoveném základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb rozhodují dle § 101a
zákona o sociálních službách kraje. MPSV krajům hodnotí a schvaluje způsob rozdělení a čerpání
dotace, kraj plní informační povinnost při rozdělování dotací vůči MPSV.

V souvislosti se změnou režimu financování sociálních služeb se více propojila oblast financování
a plánování, kdy finanční prostředky na zajištění provozu služby lze poskytnout pouze těm
poskytovatelům sociálních služeb, jejichž služba je součástí Základní sítě kraje na dané období. Těmto
službám je v souladu se čl. 4 „Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu vydáno Pověření“, resp. Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních
služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Pověření“). Kraj
o finanční podpoře rozhoduje v samostatné působnosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a evropskými pravidly v oblasti veřejné
podpory.

Financování sociálních služeb probíhá v režimu tzv. vyrovnávací platby, čímž dochází k optimalizaci
služeb zařazených v Základní síti kraje. V režimu vyrovnávací platby je sociálním službám financována
jen tzv. provozní ztráta a jsou tak postupně vedeny k efektivnějšímu a hospodárnějšímu využívání
finančních prostředků, které na provoz obdrží. Sociální služby, které jsou v tomto režimu podpořeny,
pak musí mít vytvořeny předpoklady pro vícezdrojové financování. Veškeré informace o stanovení
vyrovnávací platby, optimální výše dotace, maximální a reálné výše dotace, pravidla a podmínky
pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení
rozpočtu, požadavku na dotaci upravuje Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále
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jen „Metodika financování“). Metodika financování je aktualizována každý rok ve spolupráci s Asociací
poskytovatelů sociálních služeb České republiky – Ústecký kraj.

Pro potřeby financování byly sociální služby rozděleny dle svého charakteru do 4 skupin, kdy
pro každou skupinu je aplikován shodný mechanismus výpočtu optimální výše dotace, resp.
vyrovnávací platby.
Skupiny sociálních služeb:
1. služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma služby,
2. služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba tísňové péče,
3. služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou,
4. služby sociální péče – pobytová forma služby.

Financování sociálních služeb je vícezdrojové, zdroje mohou být:
 úhrady od uživatelů za služby dle zákona o sociálních službách, které jsou poskytovány za
úhradu a jejich výše je regulována Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách;
 úhrady za výkony od zdravotních pojišťoven (fondy zdravotních pojišťoven);
 dotace ze státního rozpočtu – ostatní účelové dotace (Úřad vlády ČR, ministerstva);
 dotace z rozpočtů územních samosprávných celků (kraj, obec);
 dotace ze strukturálních fondů EU;
 příspěvky zřizovatele na provoz
 ostatní zdroje (dary aj.).

2.4.1 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI

Dotační tituly kraje lze rozdělit podle zdroje financování. U hlavního a zároveň největšího dotačního
programu se jedná o přerozdělování prostředků dotace ze státního rozpočtu (MPSV) prostřednictvím
kraje. Jedná se o dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“, tzv. velký dotační
program, který Ústecký kraj vyhlašuje na základě vyhlášeného dotačního řízení pro kraje a Hlavní město
Prahu na podporu poskytování sociálních služeb. Ostatní vyhlášené dotační tituly jsou podpořeny
finančními prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje
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Tab.: Přehled finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých Ústeckému kraji (v Kč)

Dotace celkem

2017

2018

2019

2020

2021

1 055 758 105

1 390 919 797

1 565 699 797

1 708 708 677

1 956 702 077 +
71 872 036

Pozn.: celková výše prostředků v daném roce nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky z předchozího roku
a vratky z předmětného roku.

V roce 2021 byla alokace v řádném termínu 1 956 702 077 Kč, další alokace k dofinancování sociálních
služeb byla 71 872 036 Kč.
Poskytnuté finanční prostředky byly přerozděleny prostřednictvím velkého dotačního programu
v příslušném kalendářním roce. Finanční podpora byla poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby,
která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních
služeb. Mohly být podpořeny pouze sociální služby uvedené v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na aktuální rok, tzn., mohlo být podporováno poskytování sociálních služeb,
které jsou zařazeny do Základní sítě kraje.

Dalšími uvedenými dotačními tituly (z rozpočtu kraje) plnil kraj svoji povinnost zajistit dostupnost
poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb ve smyslu § 101a odst. 2 a § 95 písm. g) zákona o sociálních službách.
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program“ - podpora byla poskytnuta
na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních činností sociálních služeb, registrovaných dle typologie služeb obsažené
v zákoně o sociálních službách (§ 37– 58, § 60–63, § 65–67 a § 69–70).

Tab.: Přehled finančních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem sociálním službám v rámci malého
dotačního programu (v Kč)

Dotace celkem

2017

2018

2019

2020

2021

10 500 000

10 499 999

10 498 608

10 498 050

11 246 570

„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky“ - podpora byla poskytnuta
registrovaným sociálním službám dle typologie služeb obsažené v zákoně o sociálních službách, jejichž
registrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.
Jednalo se konkrétně o služby odborné sociální poradenství (§ 37), kontaktní centra (§ 59), služby
následné péče (§ 64), terapeutické komunity (§ 68) a terénní programy (§ 69).
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Tab.: Přehled finančních prostředků poskytnutých Ústeckým krajem sociálním službám v rámci protidrogového
dotačního programu (v Kč)

Dotace celkem

2017

2018

2019

2020

2021

2 998 344

3 000 000

2 999 997

2 999 870

1 999 890

Malý dotační program ani protidrogový program nejsou určeny pro příspěvkové organizace Ústeckého
kraje v sociální oblasti.
Kromě výše uvedených dotačních programů Ústecký kraj vyhlásil dotační program „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2“ (POSOSUK 2), který byl financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Finanční podpora byla poskytnuta
na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních činností sociálních služeb. Podpořeny byly sociální služby: sociálně
aktivizační služba pro rodinu s dětmi, terénní programy pro uživatele návykových látek, intervenční
centra, které byly součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Realizace projektu byla
zahájena 1. 1. 2017 a byla ukončena 30. 4. 2021. Podpora služeb byla realizována v období 1. 4. 2017
– 31. 12. 2020. V roce 2020 bylo v rámci dotačního programu Ústeckého kraje „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2“ podpořeno 29 sociálních služeb v celkové výši 69 895 000 Kč.
Navazujícím dotačním programem Ústeckého kraje je „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“
(POSOSUK 3), který je opět financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost. Finanční podpora je poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací
platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností
sociálních služeb. Podpořeny mohou být pouze sociální služby: azylové domy, osobní asistence,
podpora samostatného bydlení a intervenční centra, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje. Realizace projektu byla zahájena 1. 10. 2019 a ukončení bylo původně plánováno
na 30. 6. 2022 s tím, že podpora služeb bude realizována v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021. V roce
2020 bylo v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“ podpořeno 47
sociálních služeb v celkové výši 184 726 300,- Kč, v roce 2021 bylo podpořeno 47 sociálních služeb
v celkové výši 224 576 000 Kč. Vzhledem k tomu, že nebyly vyčerpány veškeré finanční prostředky, bylo
požádáno o prodloužení projektu, díky čemuž dojde k maximálnímu čerpání finančních prostředků
vyčleněných pro projekt POSOSUK 3. Projekt byl prodloužen do 31. 10. 2022, podpora v roce 2022
(od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022) se týká sociálních služeb: azylové domy a intervenční centra.

V souvislosti s pandemií onemocnění COVOD-19 MPSV vyhlásilo v roce 2021 mimořádná dotační
řízení, tudíž kromě dotačních titulů Ústeckého kraje byly v roce 2021 sociální služby podpořeny dalšími
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finančními prostředky přímo z MPSV. Bylo v kompetenci každého poskytovatele sociálních služeb,
zda si o dotaci požádal.
1. Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (Program podpory C). Dotace
byla poskytnuta na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za výkon profese při probíhající
epidemii onemocnění COVID-19.

2. Dodatečné kolo mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19
(Program podpory C). Toto dodatečné kolo mimořádného dotačního řízení bylo určeno

pro ty poskytovatele sociálních služeb, kteří nestihli podat žádost o dotaci v kole prvním, nepodali
žádost o dotaci na všechny zaměstnance, případně v žádosti udělali chybu a nemohli tak
mimořádnou odměnu poskytnout všem zaměstnancům, kteří splňovali podmínky.

3. Mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů,
v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory
E). Jednalo se o náklady, které sociálním službám vznikly v souvislosti s řešením situace COVID-19
během období od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021. Dotace byla poskytnuta na 2 oblasti:
1) Na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření,
mimořádných opatření a krizových opatření (osobní náklady, provozní náklady).
2) Na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl službám v souvislosti s přijímáním karanténních opatření,
mimořádných opatření a krizových opatření, přičemž musí být doložitelné, že tento výpadek zdrojů
vznikl právě v důsledku těchto opatření.

V těchto mimořádných dotačních řízeních MPSV obdrželi poskytovatelé sociálních služeb, jejichž
zřizovatelem je Ústecký kraj, 138 039 363 Kč. Poskytovatelé, jejichž zřizovateli jsou obce a města
v Ústeckém kraji, obdrželi 182 168 400 Kč. Jmenovitý seznam, včetně ostatních poskytovatelů
sociálních služeb, kteří nemají veřejného zřizovatele, zveřejnilo MPSV na svých webových stránkách.

Kromě výše uvedených dotačních programů vyhlásilo MPSV ještě dotační řízení pro rok 2021 na
úhradu výdajů, které registrovaným poskytovatelům sociálních služeb vznikly v důsledku povinného
testování, a to návštěv (uznatelné období bylo od 5. 12. 2020 do 28. 2. 2021) nebo uživatelů sociálních
služeb (uznatelné období bylo od 16.12.2020 do 28. 2. 2021.
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2.4.2 FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝ CH ORGANIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI SOCIÁLNÍ

Z rozpočtu Ústeckého kraje bylo do konce roku 2020 podporováno 14 příspěvkových organizací,
od 1. ledna 2021 je podporováno 13 organizací (došlo ke sloučení 2 organizací). Financování
příspěvkových organizací kraje probíhá prostřednictvím účelové dotace – dotačního programu
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ a provozního příspěvku zřizovatele.

Tab.: Rekapitulace financování příspěvkových organizací Ústeckého kraje (v tis. Kč)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
upravený
rozpočet

PZ na provoz
bez odpisů

149 590

173 079

210 325

241 669

254 079

289 186

333 859

312 578

Odpisy
budov

31 765

30 301

26 324

26 510

29 582

30 167

30 854

32 014

PZ na provoz
včetně
odpisů nem.
majetku

181 355

203 380

236 649

268 179

283 661

319 353

364 713

344 592

Účelový
investiční
příspěvek

37 564

18 390

17 527

11 394

12 533

13 191

7 614

26 726

Účelový
neinvestiční
příspěvek

0

0

0

211

802

2 187

8 150

2 552

PZ na velkou
údržbu

9 354

2 800

1 585

13

3 763

3 210

14 065

4 337

Investiční
prostředky
kraje –
zajišťoval
odbor INV

60 163

37 892

7 063

10 245

53 917

10 561

29 204

117 516

CELKEM
nárok na
rozpočet ÚK

288 436

262 462

262 824

290 042

354 676

348 502

423 746

495 723

IOP (IROP
2017) z FR
ÚK

63 430

10 804

10 784

100 999

385 042

178 022

267 342

246 950

Pozn.: PZ = příspěvek zřizovatele

2.4.3 FINANČNÍ MODELY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Finanční modely nákladovosti sociálních služeb byly zpracovány finanční skupinou pro období SPRSS
2019-2021, do dalšího plánovacího období SPRSS 2022-2024 je finanční skupina aktualizovala.
Výchozím zdrojem informací pro tvorbu modelů byly dostupné přehledy MPSV (registr poskytovatelů,
žádosti o dotace), ale také zkušenosti poskytovatelů a podchycené změny ve fungování sociálních
služeb.
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Modely jsou sestaveny tak, aby počítaly s plným obsazení pracovních pozic. K tomuto postupu bylo
přistoupeno z důvodu, aby nedocházelo ke snížení kvality poskytované služby.
Při sestavování modelového rozpočtu bylo přihlíženo k běžně dostupným údajům o financování služeb
a každá služba byla navržena s optimálním personálním zajištěním, běžnou okamžitou kapacitou,
pro samostatně poskytovanou službu (tedy bez dalších služeb v objektu/zařízení) a v optimálním
prostorovém zajištění.
Mzdové náklady
Největší položkou rozpočtů sociálních služeb jsou mzdové náklady. Výše mzdových nákladů je
stanovena s přihlédnutím na běžně dostupné statistické přehledy Úřadu práce ČR a limity uvedené
v metodice MPSV pro dotační program podpory sociálních služeb. Z těchto statistik je stanovena
průměrná mzda pro jednotlivé pracovní pozice. Při výpočtu dále bylo přihlédnuto k limitům v rámci
Velkého dotačního programu.

Tab.: Výše průměrné hrubé mzdy jednotlivých pracovních pozic pro výpočet finanční nákladovosti
Pracovníci v přímé péči

Hrubá mzda v Kč

Sociální pracovník

44 950

Pracovník v sociálních službách

34 719

Zdravotnický pracovník

48 111

Další odborný pracovník (psycholog, pedagog, adiktolog apod.)

45 385

Pracovníci v nepřímé péči
Vedoucí pracovník (ředitel, vedoucí služby, právník apod.)

61 424

Administrativní pracovník

45 779

Ostatní pracovníci

35 513

Při zpracování finančních modelů jednotlivých druhů služeb se vycházelo z těchto popisů pracovních
pozic:
Přímá péče:


sociální pracovník - odborná sociální práce, individuální plánování, garant standardů kvality,



pracovník v sociálních službách - zajišťuje provoz služby, podpůrnou činnost, základní
poradenství, základní výchovné nepedagogické činnosti, sociálně-terapeutickou činnost,



zdravotnický pracovník – poskytování ošetřovatelské péče,



odborný pracovník - pedagogický pracovník, manželský a rodinný poradce - pedagogická
činnost pro rodiny/rodiče s dětmi, další odborný pracovník (psycholog, terapeut,
fyzioterapeut, ergoterapeut).
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Ostatní personál:


vedoucí služby – vedoucí organizace, vedoucí služby,



administrativní pracovník - administrativní pracovník (účetní, asistent apod.),



ostatní - obslužný personál (stravování, údržba, úklid apod.).

Personální zajištění sociálních služeb úzce souvisí s jejich kapacitou. Dále je ovlivněno společným
poskytováním více sociálních služeb v jednom zařízení. Výše úvazků je uváděna v potřebné výši vždy
konkrétně pro „samostatně stojící“ sociální službu, jde tedy o obecný model.
Ve finančních modelech jednotlivých druhů sociálních služeb je stanovena na každou pracovní pozici
pracovníků přímé péče konkrétní výše úvazku. Výše úvazku pracovníků nepřímé péče není
ve finančních modelech stanovena vzhledem k tomu, že Ústecký kraj jako garant Základní sítě
sociálních služeb na svém území sleduje a koriguje pouze úvazky pracovníků přímé péče, a stanovení
optimálního počtu úvazků ostatních pracovníků by bylo velmi obtížné. Proto jsou v jednotlivých
modelech určeny pouze celkové osobní náklady na pracovníky nepřímé péče, a počet úvazků
a rozložení pracovních pozic je na zvážení jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.

Daně a odvody
Další významnou položkou nákladů jsou zákonné odvody zaměstnavatele a daň z přidané hodnoty.
Např. v roce 2021 je DPH 21 %, sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele za zaměstnance je 33,8 %
z hrubé mzdy. Zejména u pobytových služeb s větším počtem personálu tvoří odvody zaměstnavatele
významnou část celkového rozpočtu. Dalším zákonným výdajem je také pojištění zaměstnance 4,2 ‰
z hrubé mzdy (tento náklad je zahrnut do ostatních nákladů).

Provozní náklady služeb
Při poskytování služby mají poskytovatelé každoročně obligatorní náklady na zajištění provozu.
Tyto náklady zůstávají i při kolísání počtu klientů zpravidla stejné. Významnou položkou rozpočtů jsou
náklady objektu (nájemné, údržba, náklady na energie). Tyto náklady jsou specifické pro jednotlivé
služby a jsou závislé na stavu objektu, nájemním vztahu k objektu, lokalitě a regionu, druhu vytápění,
zateplení objektu a také kapacitě služby. Významným nákladem služby je také nájem. Někteří
poskytovatelé mají objekty ve výpůjčkách nebo v režimu symbolického nájemného, někteří
poskytovatelé musí naopak hradit komerční nájem. Z tohoto důvodu může vznikat rozdíl v cenách
služeb. Cenu služby také výrazně ovlivňuje to, zda je v objektu poskytováno více sociálních služeb.
Položka provozních nákladů byla stanovena procentuálně ve vztahu k celkovým nákladům služby
a při jejím stanovení se přihlédlo k dostupným údajům z žádostí poskytovatelů a statistickým výkazům.
Jedná se o další standardní i nestandardní výdaje (např. poštovné, zajištění publicity, správa webu,
nákup softwaru, nutné opravy, členské poplatky, a jiné nezbytné výdaje).
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Náklady na supervizi ve výši 30 tis. Kč na službu a rok, průměrné náklady na vzdělávání ve výši
4,5 tis. Kč na pracovníka v přímé péči a rok a 1,8 tis. Kč na osobu a rok u ostatních pracovníků byly
stanoveny pro všechny sociální služby stejně. U zdravotnického personálu částka na vzdělávání není
zohledněna.
Dalším nákladem je příspěvek do fondu kulturních a sociálních potřeb, tento fond zřizují
ti zaměstnavatelé, kteří jsou organizační složkou státu, státní příspěvkovou organizací nebo
příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávnými celky. Pravidla, podle kterých
tito zaměstnavatelé FKSP vytvářejí, a základní rámec pro výdaje z tohoto fondu, upravuje Vyhláška
Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb č. 114/2002 Sb. Neziskové organizace typu
zapsaných spolků a církevních organizací nemají povinnost fond kulturních a sociálních potřeb vytvářet,
a s ohledem na omezené finanční zdroje ho většinou nevytvářejí.

V modelech optimálních rozpočtů jednotlivých druhů služeb není počítáno s náklady na zdravotnický
materiál. Poskytování zdravotní péče není základní činností vymezenou zákonem o sociálních službách,
výjimkou jsou však služby drogové prevence.
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§ 37 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1

Specifika služby ovlivňující náklady:


Pokud je služba specificky odborně zaměřena, zvyšuje se objem úvazků dalších odborných

pracovníků (např. manželský a rodinný poradce, právník apod.).
Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

78 000

26 364 1 252 373

85%

58 500

19 773

939 280

75%

44 950

51 693

17 472

829 975

pracovníci v sociálních službách

34 719

0

0

0

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

45 385

6 808

2 301

109 305

19 500

6 591

313 093

25%

221 007

15%

Celkem pracovníci v přímé péči

1,3

sociální pracovníci

1,15

další odborní pracovníci

0,15

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

8 190

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

1 473 380

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

1,3

78 000

26 364

1 252 373

221 007 1 473 380

2023

1,3

81 120

27 419

1 302 468

229 847 1 532 316

2024

1,3

84 365

28 515

1 354 567

239 041 1 593 608

2025

1,3

87 740

29 656

1 408 750

248 603 1 657 353
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§ 39 OSOBNÍ ASISTENCE

Forma poskytování

terénní

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

1

Specifika služby ovlivňující náklady:


Časově odlišné využívání služby dle požadavků klientů a jejich poměrně značná proměnlivost.

Kalkulováno je nepřetržité poskytování služby o kapacitě 1 klient (při maximální vytíženosti služby).


Vysoké nároky na dobrou koordinaci pracovníků a jejich činnosti. Maximální okamžitá kapacita

by měla být nastavena s ohledem na skutečnou potřebu služby v regionu (potřeba pomoci a podpory
jiné fyzické osoby v režimu 24/7). Při částečné vytíženosti služby (nižší kapacita v průběhu dne,
např. v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách), případně při nerovnoměrně rozdělené
kapacitě (různá kapacita služby v průběhu dne a o víkendech a svátcích), se nároky na personální
zajištění taktéž adekvátně snižují.


Vyšší náročnost na personální zajištění při poskytování služby osobám převážně či zcela

imobilním (zejména tehdy, pokud se jedná o osobu s vyšší tělesnou hmotností).


Ztížené dopravní podmínky při přejezdu mezi klienty, náročnost na pohonné hmoty.



Zvýšená náročnost na osobní ochranné pomůcky při zhoršeném stavu klientů.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

245 717

83 052 3 945 225

85%

196 573

66 442 3 156 180

80%

Celkem pracovníci v přímé péči

5,625

sociální pracovníci

0,125

44 950

5 619

5,5

34 719

190 955

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

49 143

16 610

789 045

20%

696 216

15%

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY

1 899

90 215

64 543 3 065 965

z toho:
vzdělávání

35 438

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

4 641 441

100%
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Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

2022

5,625

245 717

83 052

3 945 225

696 216 4 641 441

2023

5,625

255 545

86 374

4 103 034

724 065 4 827 099

2024

5,625

265 767

89 829

4 267 155

753 027 5 020 183

2025

5,625

276 398

93 422

4 437 842

783 149 5 220 990

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady
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§ 40 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Pracovní doba

98 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1

Specifika služby ovlivňující náklady:


Časově odlišné využívání služby dle požadavků klientů a jejich poměrně značná proměnlivost.

Kalkulováno je poskytování služby o kapacitě 1 klient v režimu 14/7 (při maximální vytíženosti služby).


Vysoké nároky na dobrou koordinaci pracovníků a jejich činnosti. Maximální okamžitá kapacita

by měla být nastavena s ohledem na skutečnou potřebu služby v regionu (požadavek ÚK na pomoc a
podporu 7 dní v týdnu včetně svátků od 7:00 do 21:00 hod.). Při částečné vytíženosti služby (nižší
kapacita v průběhu dne, např. v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách), případně
při nerovnoměrně rozdělené kapacitě (různá kapacita služby v průběhu dne a o víkendech a svátcích),
se nároky na personální zajištění adekvátně snižují.


Vyšší náročnost na personální zajištění při poskytování služby osobám převážně či zcela

imobilním (zejména tehdy, pokud se jedná o osobu s vyšší tělesnou hmotností).


Ztížené dopravní podmínky při přejezdu mezi klienty, náročnost na pohonné hmoty.



Zvýšená náročnost na osobní ochranné pomůcky při zhoršeném stavu klientů.



Poskytování péče bez úhrady podle § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách.



Vyšší náročnost na personální zajištění v případě, kdy je současně poskytována i ambulantní

forma (dříve tzv. středisko osobní hygieny).

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

148 069

50 047 2 377 402

85%

118 456

40 038 1 901 922

80%

Celkem pracovníci v přímé péči

3,375

sociální pracovníci

0,125

44 950

5 619

pracovníci v sociálních službách

3,25

34 719

112 837

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

29 614

10 009

475 480

20%

419 542

15%

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY

1 899

90 215

38 139 1 811 707

z toho:
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vzdělávání

21 263

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

2 796 943

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

2022

3,375

148 069

50 047

2 377 402

419 542 2 796 943

2023

3,375

153 992

52 049

2 472 498

436 323 2 908 821

2024

3,375

160 152

54 131

2 571 398

453 776 3 025 174

2025

3,375

166 558

56 297

2 674 254

471 927 3 146 181

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady
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§ 41 TÍSŇOVÁ PÉČE

Forma poskytování

nepřetržitá distanční hlasová a elektronická
komunikace

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

1 klient

Specifika služby ovlivňující náklady:


Nároky na personální zajištění jsou ovlivněny tím, zda daný poskytovatel při krizové situaci

poskytuje neodkladnou pomoc vlastními zaměstnanci či danou pomoc zprostředkovává (má
navázanou spolupráci s místními službami), tj. zda má či nemá k dispozici vlastní terénní tým, případně
týmy. Níže uvedený model obvyklých ročních nákladů je kalkulován bez nákladů na terénní tým.


Velikost regionu (obvykle nadregionální služby) ve vztahu k dojezdům za klientem, náročnost

na pohonné hmoty.


Náročnost na provozování koncových technických zařízení, která jsou nezbytná k provozu

služby.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

5,55

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

327 927

110 839 5 265 193

90%

213 152

72 046 3 422 376

65%

2

44 950

89 900

30 386 1 443 434

3,55

34 719

123 252

41 659 1 978 941

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY

114 774

38 794 1 842 818

35%

585 021

10%

z toho:
vzdělávání

34 965

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

5 850 215

100%
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Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

5,55

327 927

110 839

5 265 193

585 021 5 850 215

2023

5,55

341 044

115 273

5 475 801

608 422 6 084 224

2024

5,55

354 686

119 884

5 694 833

632 759 6 327 592

2025

5,55

368 873

124 679

5 922 627

658 070 6 580 696
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§ 42 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

2 klienti

Specifika služby ovlivňující náklady:


Náklady související se specifickými vzdělávacími potřebami zaměstnanců pro práci s klienty.



Převažuje terénní forma – zvýšené náklady na cestovné.



Kalkulována je maximální vytíženost služby, přičemž výše úvazků se v závislosti na skutečné

době poskytování služby adekvátně sníží.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

104 042

35 166 1 670 491

80%

83 233

28 133 1 336 393

80%

Celkem pracovníci v přímé péči

2,25

sociální pracovníci

0,5

44 950

22 475

7 597

360 859

pracovníci v sociálních službách

1,75

34 719

60 758

20 536

975 534

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

20 808

7 033

334 098

20%

417 623

20%

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

14 175

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

2 088 114

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

2,25

104 042

35 166

1 670 491

417 623 2 088 114

2023

2,25

108 203

36 573

1 737 311

434 328 2 171 639

2024

2,25

112 531

38 036

1 806 803

451 701 2 258 504

2025

2,25

117 033

39 557

1 879 076

469 769 2 348 844
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§ 43 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Forma poskytování

terénní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

2 klienti

Specifika služby ovlivňující náklady:


Podpora poskytování jednotlivých služeb může být odlišná vzhledem k velikosti lokalit (více

míst poskytování) a vzdálenosti jednotlivých bytů.


Vliv na poskytování může mít i samostatnost klientů. Výše úvazků SP/PSS se odvíjí

od skutečnosti, jaké základní činnosti klienti konkrétní služby budou převážně potřebovat.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

2,5

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

121 286

40 995 1 947 362

85%

97 029

32 796 1 557 890

80%

1

44 950

44 950

15 193

721 717

1,5

34 719

52 079

17 603

836 172

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

24 257

8 199

389 472

20%

343 652

15%

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

15 750

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

2 291 014

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

2,5

121 286

40 995

1 947 362

343 652 2 291 014

2023

2,5

126 137

42 634

2 025 256

357 398 2 382 655

2024

2,5

131 183

44 340

2 106 267

371 694 2 477 961

2025

2,5

136 430

46 113

2 190 517

386 562 2 577 079

123

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024

§ 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

15 lůžek

Specifika služby ovlivňující náklady:


Stanovení personálního obsazení podle náročnosti péče o klienty, např. klient s Alzheimerovou

chorobou vyžaduje větší časovou dispozici.


Služba nemá vlastní kuchyň, jídlo pouze dováží.



Specifické postavení mají hospice, které mají výrazně vyšší náklady než typické odlehčovací

služby.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

549 878

185 859

8 828 849

75%

357 421

120 808

5 738 752

65%

Celkem pracovníci v přímé péči

10

sociální pracovníci

1

44 950

44 950

15 193

721 717

pracovníci v sociálních službách

9

34 719

312 471

105 615

5 017 034

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

192 457

65 051

3 090 097

35%

2 942 950

25%

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

63 000

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

11 771 798

100%

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

10

549 878

185 859

8 828 849

2 942 950 11 771 798

2023

10

571 874

193 293

9 182 003

3 060 668 12 242 670

2024

10

594 749

201 025

9 549 283

3 183 094 12 732 377

2025

10

618 538

209 066

9 931 254

3 310 418 13 241 672
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Forma poskytování

terénní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1 klient

Specifika služby ovlivňující náklady:


Stanovení personálního obsazení podle náročnosti péče o klienty, např. klient s Alzheimerovou

chorobou vyžaduje větší časovou dispozici.


Ztížené dopravní podmínky při přejezdu mezi klienty, náročnost na pohonné hmoty.



Vyšší náročnost na personální zajištění při poskytování služby osobám převážně či zcela

imobilním (zejména tehdy, pokud se jedná o osobu s vyšší tělesnou hmotností).

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

65 357

22 091 1 049 367

75%

49 018

16 568

787 025

75%

Celkem pracovníci v přímé péči

1,375

sociální pracovníci

0,125

44 950

5 619

1 899

90 215

pracovníci v sociálních službách

1,25

34 719

43 399

14 669

696 810

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

16 339

5 523

262 342

25%

349 789

25%

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

8 663

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

1 399 156

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

1,375

65 357

22 091

1 049 367

349 789 1 399 156

2023

1,375

67 971

22 974

1 091 341

363 780 1 455 122

2024

1,375

70 690

23 893

1 134 995

378 332 1 513 327

2025

1,375

73 517

24 849

1 180 395

393 465 1 573 860
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Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

5 klientů

Specifika služby ovlivňující náklady:


Stanovení personálního obsazení podle náročnosti péče o klienty, např. klient s Alzheimerovou

chorobou vyžaduje větší časovou dispozici.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

115 251

38 955 1 850 465

75%

80 676

27 268 1 295 326

70%

Celkem pracovníci v přímé péči

2,25

sociální pracovníci

0,25

44 950

11 238

2

34 719

69 438

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

34 575

11 686

555 140

30%

616 822

25%

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci

3 798

180 429

23 470 1 114 897

PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

14 175

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

2 467 287

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

2,25

115 251

38 955

1 850 465

616 822 2 467 287

2023

2,25

119 861

40 513

1 924 484

641 495 2 565 979

2024

2,25

124 655

42 133

2 001 463

667 154 2 668 618

2025

2,25

129 641

43 819

2 081 522

693 841 2 775 363
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§ 45 CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

4 klienti

Specifika služby ovlivňující náklady:


Zajištění stravy ve vlastních stravovacích provozech zvyšuje náklady v personální a provozní

oblasti, stravu lze zajistit dodavatelsky.


Odborně personálně náročné v případě péče o osoby se specifickými potřebami.



Kapacita je stanovena s ohledem na skutečnost, že při poskytování sociální služby dochází

ke kombinaci individuální práce a práce s malou skupinou.
Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

3,25

Měsíční
hrubá mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

153 835

51 996 2 469 970

80%

123 068

41 597 1 975 976

80%

1

44 950

44 950

15 193

2,25

34 719

78 118

26 404 1 254 259

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

30 767

10 399

493 994

20%

617 492

20%

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY

721 717

z toho:
vzdělávání

20 475

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

3 087 462

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

3,25

153 835

51 996

2 469 970

617 492 3 087 462

2023

3,25

159 988

54 076

2 568 769

642 192 3 210 961

2024

3,25

166 388

56 239

2 671 519

667 880 3 339 399

2025

3,25

173 043

58 489

2 778 380

694 595 3 472 975
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§ 46 DENNÍ STACIONÁŘE

Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

60 hodin týdně

Okamžitá kapacita

10 klientů

Specifika služby ovlivňující náklady:


Zajištění stravy ve vlastních stravovacích provozech zvyšuje náklady v personální a provozní

oblasti, stravu lze zajistit dodavatelsky.


Odborně personálně náročné v případě péče o osoby se specifickými potřebami.



Snížení výnosů z titulu časově odlišného využívání služby dle požadavků klientů.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči

4

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

205 702

69 527 3 302 754

80%

143 992

48 669 2 311 928

70%

sociální pracovníci

0,5

44 950

22 475

pracovníci v sociálních službách

3,5

34 719

121 517

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

61 711

20 858

990 826

30%

825 688

20%

Celkem ostatní pracovníci

7 597

360 859

41 073 1 951 069

PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

25 200

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

4 128 442

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

4

205 702

69 527

3 302 754

825 688 4 128 442

2023

4

213 930

72 308

3 434 864

858 716 4 293 580

2024

4

222 487

75 201

3 572 258

893 065 4 465 323

2025

4

231 387

78 209

3 715 149

928 787 4 643 936
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§ 47 TÝDENNÍ STACIONÁŘE

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

Nepřetržitě (pondělí až pátek)

Okamžitá kapacita

10 klientů (lůžek)

Specifika služby ovlivňující náklady:


Za zajištění stravy ve vlastních stravovacích provozech zvyšuje náklady v personální a provozní

oblasti, stravu lze zajistit dodavatelsky.


Odborně personálně náročné v případě péče o osoby se specifickými potřebami.



Služba je poskytována nepřetržitě od pondělí do pátku.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči

6

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

284 573

96 186 4 569 099

80%

213 430

72 139 3 426 824

75%

sociální pracovníci

0,5

44 950

22 475

pracovníci v sociálních službách

5,5

34 719

190 955

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

Celkem ostatní pracovníci

71 143

7 597

360 859

64 543 3 065 965

24 046 1 142 275

25%

1 142 275

20%

PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

37 800

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

5 711 373

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

6

284 573

96 186

4 569 099 1 142 275 5 711 373

2023

6

295 956

100 033

4 751 863 1 187 966 5 939 828

2024

6

307 794

104 034

4 941 937 1 235 484 6 177 421

2025

6

320 106

108 196

5 139 615 1 284 904 6 424 518
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§ 48 DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

18 lůžek

Specifika služby ovlivňující náklady:


Závislost klientů na pomoci druhé osoby – vyšší míra závislosti s sebou nese i vyšší potřebu

odborného personálu a vyšší časovou dispozici pro poskytování služby.


Vyšší náklady při cílové skupině děti.



Uvedený model ročních nákladů je kalkulován pro transformovaná zařízení, v nichž je sociální

služba poskytována formou domácností. U netransformovaných stávajících zařízení se náklady
adekvátně zvýší.


Povinné revize zdravotnických zařízení



Provoz služby formou bytů s vyšší mírou podpory.



Snížení výnosů při umístění dětí z výchovných ústavů, klientů s nárokem na důchod bez výplaty

důchodu.


Splnění hygienicko-epidemiologických nařízení při infekčních nemocech.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči

17,5

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

864 337

292 146 13 877 793

75%

691 470

233 717 11 102 234

80%

sociální pracovníci

1

44 950

44 950

15 193

721 717

pracovníci v sociálních službách

11

34 719

381 909

129 085

6 131 931

zdravotničtí pracovníci

5,5

48 111

264 611

89 438

4 248 586

45 385

0

0

0

172 867

58 429

2 775 559

20%

4 625 931

25%

další odborní pracovníci
Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

110 250

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

18 503 724

100%
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Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

17,5

864 337

292 146

13 877 793

4 625 931 18 503 724

2023

17,5

898 910

303 832

14 432 905

4 810 968 19 243 873

2024

17,5

934 867

315 985

15 010 221

5 003 407 20 013 628

2025

17,5

972 261

328 624

15 610 630

5 203 543 20 814 173
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§ 49 DOMOVY PRO SENIORY

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

25

Specifika služby ovlivňující náklady:


Závislost klientů na pomoci druhé osoby – vyšší míra závislosti s sebou nese i vyšší potřebu

odborného personálu a vyšší časovou dispozici pro poskytování služby.


Zajišťování doprovodných provozních činností vlastními silami (stravovací a prádelenský

provoz aj.).


Povinné revize zdravotnických zařízení.



Splnění hygienicko-epidemiologických nařízení při infekčních nemocech.



Poskytování sociální služby při doporučené kapacitě max. 25 klientů.



Uvedený model ročních nákladů je kalkulován pro transformovaná zařízení, v nichž je sociální

služba poskytována formou domácností. U netransformovaných stávajících zařízení se náklady
adekvátně zvýší.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

1 236 774

418 030 19 857 641

70%

803 903

271 719 12 907 467

65%

Celkem pracovníci v přímé péči

20,5

sociální pracovníci

0,5

44 950

22 475

7 597

360 859

pracovníci v sociálních službách

13,5

34 719

468 707

158 423

7 525 552

zdravotničtí pracovníci

6,5

48 111

312 722

105 700

5 021 056

45 385

0

0

0

432 871

146 310

6 950 174

35%

8 510 418

30%

další odborní pracovníci
Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

129 150

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

28 368 058

100%
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Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

2022

20,5

1 236 774

418 030

19 857 641

8 510 418 28 368 058

2023

20,5

1 286 245

434 751

20 651 947

8 850 834 29 502 781

2024

20,5

1 337 695

452 141

21 478 024

9 204 868 30 682 892

2025

20,5

1 391 202

470 226

22 337 145

9 573 062 31 910 208

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady
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§ 50 DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

25

Specifika služby ovlivňující náklady:


Závislost klientů na pomoci druhé osoby – vyšší míra závislosti s sebou nese i vyšší potřebu

odborného personálu a vyšší časovou dispozici pro poskytování služby.


Zajišťování doprovodných provozních činností vlastními silami (stravovací a prádelenský

provoz aj.).


Povinné revize zdravotnických zařízení.



Splnění hygienicko-epidemiologických nařízení při infekčních nemocech.



Poskytování sociální služby při doporučené kapacitě max. 25 klientů.



Uvedený model ročních nákladů je kalkulován pro transformovaná zařízení, v nichž je sociální

služba poskytována formou domácností. U netransformovaných stávajících zařízení se náklady
adekvátně zvýší.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

1 247 630

421 699 20 031 947

75%

873 341

295 189 14 022 363

70%

Celkem pracovníci v přímé péči

22,5

sociální pracovníci

0,5

44 950

22 475

7 597

360 859

pracovníci v sociálních službách

15,5

34 719

538 145

181 893

8 640 448

zdravotničtí pracovníci

6,5

48 111

312 722

105 700

5 021 056

45 385

0

0

0

374 289

126 510

6 009 584

30%

6 677 316

25%

další odborní pracovníci
Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

141 750

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

26 709 263

100%
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Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

2022

22,5

1 247 630

421 699

20 031 947

6 677 316 26 709 263

2023

22,5

1 297 535

438 567

20 833 225

6 944 408 27 777 634

2024

22,5

1 349 437

456 110

21 666 554

7 222 185 28 888 739

2025

22,5

1 403 414

474 354

22 533 216

7 511 072 30 044 288

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady
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§ 51 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

Nepřetržitě/denní podpora

Okamžitá kapacita

4 klienti

Specifika služby ovlivňující náklady:


Závislost klientů na pomoci druhé osoby – vyšší míra závislosti s sebou nese i vyšší potřebu

odborného personálu a vyšší časovou dispozici pro poskytování služby.


Podoba poskytování jednotlivých služeb se výrazně liší podle lokality poskytování a ve formě

poskytování (jednotlivci v jednotlivých bytech x větší množství klientů v jednom objektu).


Služba je náročná na prostor a energie.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

5,5

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

236 689

80 001

3 800 276

75%

201 186

68 001

3 230 234

85%

1

44 950

44 950

15 193

721 717

4,5

34 719

156 236

52 808

2 508 517

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

35 503

12 000

570 041

15%

1 266 759

25%

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

34 650

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

5 067 034

100%

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

5,5

236 689

80 001

3 800 276

1 266 759 5 067 034

2023

5,5

246 156

83 201

3 952 287

1 317 429 5 269 716

2024

5,5

256 003

86 529

4 110 378

1 370 126 5 480 504

2025

5,5

266 243

89 990

4 274 793

1 424 931 5 699 725

136

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024

§ 52 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH LŮŽKOVÉ PÉČE

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

20 lůžek

Specifika služby ovlivňující náklady:


Vzdělávání zaměstnanců – např. paliativní péče, demence, péče o osoby se specifickými

potřebami.


Závislost klientů na pomoci druhé osoby – vyšší míra závislosti s sebou nese i vyšší potřebu

odborného personálu a vyšší časovou dispozici pro poskytování služby.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči

12,75

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

611 306

206 621

9 815 128

60%

489 045

165 297

7 852 103

80%

sociální pracovníci

1

44 950

44 950

15 193

721 717

pracovníci v sociálních službách

9

34 719

312 471

105 615

5 017 034

zdravotničtí pracovníci

2,5

48 111

120 278

40 654

1 931 176

další odborní pracovníci

0,25

45 385

11 346

3 835

182 175

122 261

41 324

1 963 026

20%

6 543 419

40%

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

80 325

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

16 358 547

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

12,75

611 306

206 621

9 815 128

6 543 419 16 358 547

2023

12,75

635 758

214 886

10 207 733

6 805 156 17 012 889

2024

12,75

661 189

223 482

10 616 043

7 077 362 17 693 404

2025

12,75

687 636

232 421

11 040 684

7 360 456 18 401 140
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§ 54 RANÁ PÉČE

Forma poskytování

terénní, popř. doplněna o ambulantní formu

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1 klient

Specifika služby ovlivňující náklady:


Vzdělávání zaměstnanců.



Velikost regionu ve vztahu ke specifikům cílové skupiny, ve vztahu k cestovním nákladům

(obvykle nadregionální služba).

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

77 938

26 343

1 251 365

80%

62 350

21 074

1 001 092

80%

44 950

5 619

1 899

90 215

pracovníci v sociálních službách

34 719

0

0

0

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

45 385

56 731

19 175

910 877

15 588

5 269

250 273

20%

312 841

20%

Celkem pracovníci v přímé péči

1,375

sociální pracovníci

0,125

další odborní pracovníci

1,25

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

8 663

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

1 564 206

100%

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

1,375

77 938

26 343

1 251 365

312 841 1 564 206

2023

1,375

81 055

27 397

1 301 419

325 355 1 626 774

2024

1,375

84 297

28 492

1 353 476

338 369 1 691 845

2025

1,375

87 669

29 632

1 407 615

351 904 1 759 519
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§ 55 TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

Forma poskytování

terénní

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

1 klient

Specifika služby ovlivňující náklady:


Jedná se o službu krizové pomoci – nutno zohlednit vyšší nároky na vzdělávání (kurz krizové

intervence).


Úvazky jsou pokryty větším množstvím pracovníků na dohody mimo pracovní poměr.



Dle potřeb klientů jsou do poskytování služby zapojeni i další odborníci (např. psycholog,

psychoterapeut, manželský a rodinný poradce).
Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

380 346

128 557

6 106 838

90%

247 225

83 562

3 969 445

65%

44 950

247 225

83 562

3 969 445

pracovníci v sociálních službách

34 719

0

0

0

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

133 121

44 995

2 137 393

35%

678 538

10%

Celkem pracovníci v přímé péči

5,5

sociální pracovníci

5,5

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

34 650

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

6 785 375

100%

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

5,5

380 346

128 557

6 106 838

678 538 6 785 375

2023

5,5

395 560

133 699

6 351 111

705 679 7 056 790

2024

5,5

411 382

139 047

6 605 156

733 906 7 339 062

2025

5,5

427 838

144 609

6 869 362

763 262 7 632 624
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§ 56 TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1 klient

Specifika služby ovlivňující náklady:


Náklady v souvislosti s poskytování služby v regionu (cestovní náhrady).



Vyšší nároky na odbornou způsobilost, účelové vzdělávací kurzy.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

60 894

20 582

977 719

85%

45 671

15 437

733 290

75%

Celkem pracovníci v přímé péči

1,125

sociální pracovníci

0,125

44 950

5 619

1 899

90 215

0,5

34 719

17 360

5 868

278 724

48 111

0

0

0

45 385

22 693

7 670

364 351

15 224

5 146

244 430

25%

172 539

15%

pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
další odborní pracovníci

0,5

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

7 088

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

1 150 258

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

1,125

60 894

20 582

977 719

172 539 1 150 258

2023

1,125

63 330

21 406

1 016 828

179 440 1 196 268

2024

1,125

65 863

22 262

1 057 501

186 618 1 244 119

2025

1,125

68 498

23 152

1 099 801

194 083 1 293 884
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§ 57 AZYLOVÉ DOMY

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

20 lůžek pro jednotlivce

Specifika služby ovlivňující náklady:


Služba je náročná na prostor a energie.



Služba je specifická nedobytností pohledávek za neuhrazené poplatky od klientů.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

6,5

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

294 881

99 670 4 734 603

70%

235 905

79 736 3 787 683

80%

1

44 950

44 950

5,5

34 719

190 955

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

58 976

19 934

946 921

20%

2 029 116

30%

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci

15 193

721 717

64 543 3 065 965

PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

40 950

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

6 763 719

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

6,5

294 881

99 670

4 734 603 2 029 116 6 763 719

2023

6,5

306 676

103 656

4 923 987 2 110 280 7 034 268

2024

6,5

318 943

107 803

5 120 947 2 194 692 7 315 638

2025

6,5

331 701

112 115

5 325 785 2 282 479 7 608 264
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Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

40 lůžek pro rodiny s dětmi

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách

8,5

Odvody
33,8 %

Roční náklady

%

407 799

137 836

6 547 627

70%

326 240

110 269

5 238 101

80%

2

44 950

89 900

30 386

1 443 434

5,5

34 719

190 955

64 543

3 065 965

48 111

0

0

0

45 385

45 385

15 340

728 702

81 560

27 567

1 309 525

20%

2 806 126

30%

zdravotničtí pracovníci
další odborní pracovníci

Měsíční
hrubá
mzda

1

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

53 550

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

9 353 753

100%

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

8,5

407 799

137 836

6 547 627

2 806 126

9 353 753

2023

8,5

424 111

143 350

6 809 532

2 918 371

9 727 903

2024

8,5

441 076

149 084

7 081 913

3 035 106 10 117 019

2025

8,5

458 719

155 047

7 365 190

3 156 510 10 521 699

142

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024

§ 58 DOMY NA PŮL CESTY

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

Nepřetržitě (denní podpora)

Okamžitá kapacita

2 lůžka v jedné BJ

Specifika služby ovlivňující náklady:


Služba je náročná na prostor a energie.



Služba je specifická nedobytností pohledávek za neuhrazené poplatky od klientů.

Služba je ve značném útlumu využívanosti. V Ústeckém kraji jsou 4 služby 3 poskytovatelů. Optimální
model podle poskytovatelů je ten, kdy tyto služby zajišťují první resocializační stupeň a v druhém
resocializačním stupni by v každé obci s rozšířenou působností bylo zajištěno podporované bydlení
(byty) pro klienty, kteří úspěšně projdou 1. stupněm.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči

1

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

49 793

16 830

799 478

75%

39 835

13 464

639 583

80%

sociální pracovníci

0,5

44 950

22 475

7 597

360 859

pracovníci v sociálních službách

0,5

34 719

17 360

5 868

278 724

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

9 959

3 366

159 896

20%

266 493

25%

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

6 300

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

1 065 971

100%
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Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

1

49 793

16 830

799 478

266 493 1 065 971

2023

1

51 785

17 503

831 458

277 153 1 108 610

2024

1

53 856

18 203

864 716

288 239 1 152 954

2025

1

56 010

18 932

899 304

299 768 1 199 073
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§ 59 KONTAKTNÍ CENTRA

Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

3 klienti

Specifika služby ovlivňující náklady:


KC se musí řídit Standardy odborné způsobilosti RVKPP a Doporučeným postupem MPSV

3/2017.


K zajištění služby je potřebný zdravotnický materiál.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

212 505

71 827

3 411 980

70%

170 004

57 461

2 729 584

80%

Celkem pracovníci v přímé péči

4

sociální pracovníci

2

44 950

89 900

30 386

1 443 434

pracovníci v sociálních službách

1

34 719

34 719

11 735

557 448

48 111

0

0

0

45 385

45 385

15 340

728 702

42 501

14 365

682 396

20%

1 462 277

30%

zdravotničtí pracovníci
další odborní pracovníci

1

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

25 200

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

4 874 258

100%

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

4

212 505

71 827

3 411 980

1 462 277 4 874 258

2023

4

221 005

74 700

3 548 459

1 520 768 5 069 228

2024

4

229 845

77 688

3 690 398

1 581 599 5 271 997

2025

4

239 039

80 795

3 838 014

1 644 863 5 482 877
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§ 60 KRIZOVÁ POMOC

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

5 lůžek

Specifika služby ovlivňující náklady:


Jedná se o službu krizové pomoci – nutno zohlednit vyšší nároky na vzdělávání (kurz krizové

intervence, jiné specifické kurzy).


V krizových situacích je připraven terénní tým (terénní forma). Potřeba této pomoci se nedá

plánovat (nutné náklady na udržování pohotovosti tohoto týmu).


Ambulantní forma nemusí být nepřetržitá.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

329 633

111 416 5 292 593

80%

247 225

83 562 3 969 445

75%

44 950

247 225

83 562 3 969 445

pracovníci v sociálních službách

34 719

0

0

0

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

Celkem pracovníci v přímé péči

5,5

sociální pracovníci

5,5

Celkem ostatní pracovníci

82 408

27 854 1 323 148

25%

1 323 148

20%

PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

34 650

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

6 615 741

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

5,5

329 633

111 416

5 292 593 1 323 148 6 615 741

2023

5,5

342 819

115 873

5 504 297 1 376 074 6 880 371

2024

5,5

356 531

120 508

5 724 468 1 431 117 7 155 585

2025

5,5

370 793

125 328

5 953 447 1 488 362 7 441 809
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Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

1 klient

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

329 633

111 416 5 292 593

80%

247 225

83 562 3 969 445

75%

44 950

247 225

83 562 3 969 445

pracovníci v sociálních službách

34 719

0

0

0

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

Celkem pracovníci v přímé péči

5,5

sociální pracovníci

5,5

Celkem ostatní pracovníci

82 408

27 854 1 323 148

25%

1 323 148

20%

PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

34 650

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

6 615 741

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

5,5

329 633

111 416

5 292 593 1 323 148 6 615 741

2023

5,5

342 819

115 873

5 504 297 1 376 074 6 880 371

2024

5,5

356 531

120 508

5 724 468 1 431 117 7 155 585

2025

5,5

370 793

125 328

5 953 447 1 488 362 7 441 809
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§ 60a INTERVENČNÍ CENTRA

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

6 lůžek

Specifika služby ovlivňující náklady:


Jedná se o službu krizové pomoci doplněnou o poskytování odborného sociálního poradenství

(právní, socioterapeutické činnosti) – nutno zohlednit vyšší nároky na vzdělávání (kurz krizové
intervence, jiné specifické kurzy zaměřené na domácí násilí, legislativu atp.).

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

398 564

134 714 6 399 337

80%

278 995

94 300 4 479 536

70%

44 950

247 225

83 562 3 969 445

pracovníci v sociálních službách

34 719

0

0

0

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

45 385

31 770

10 738

510 091

Celkem pracovníci v přímé péči

6,2

sociální pracovníci

5,5

další odborní pracovníci

0,7

Celkem ostatní pracovníci

119 569

40 414 1 919 801

30%

1 599 834

20%

PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

39 060

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

7 999 171

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

6,2

398 564

134 714

6 399 337 1 599 834 7 999 171

2023

6,2

414 506

140 103

6 655 310 1 663 828 8 319 138

2024

6,2

431 086

145 707

6 921 523 1 730 381 8 651 903

2025

6,2

448 330

151 535

7 198 383 1 799 596 8 997 979
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Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1 klient ambulantně, 1 klient v terénu

Specifika služby ovlivňující náklady:


Jedná se o službu krizové pomoci doplněnou o poskytování odborného sociálního poradenství

(právní, socioterapeutické činnosti) – nutno zohlednit vyšší nároky na vzdělávání (kurz krizové
intervence, jiné specifické kurzy zaměřené na domácí násilí, legislativu atp.).


Významným faktorem, který ovlivňuje nákladovost služby, je velikost lokality – územní

působnost IC, počet kontaktních míst ve spádové oblasti.


Upřesnění kapacity: služba je specifická souběžným poskytováním individuální i skupinové

formy. Skupinová kapacita u modelové služby je uvažována na 10 klientů.


Služba je specifická svou využívaností v jednotlivých ročních obdobích – v zimních měsících

stoupá poptávka.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

150 123

50 742 2 410 380

80%

112 593

38 056 1 807 785

75%

44 950

89 900

30 386 1 443 434

pracovníci v sociálních službách

34 719

0

0

0

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

45 385

22 693

7 670

364 351

37 531

12 685

602 595

25%

602 595

20%

Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

další odborní pracovníci
Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY

2,5
2

0,5

z toho:
vzdělávání

15 750

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

3 012 975

100%
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Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

2,5

150 123

50 742

2 410 380

602 595 3 012 975

2023

2,5

156 128

52 771

2 506 795

626 699 3 133 494

2024

2,5

162 373

54 882

2 607 067

651 767 3 258 834

2025

2,5

168 868

57 077

2 711 350

677 837 3 389 187
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§ 61 NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

4 klienti

Specifika služby ovlivňující náklady:


Upřesnění kapacity: souběžné poskytování individuální i skupinové formy.



Služba je specifická svou využívaností v jednotlivých ročních obdobích – v zimních měsících

stoupá poptávka.


Služba je modelována jako ambulantní, v případě současného poskytování také terénní formy

lze předpokládat, že dojde ke zvýšení nákladů.
Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

3,25

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

175 811

59 424 2 822 823

85%

123 068

41 597 1 975 976

70%

1

44 950

44 950

15 193

2,25

34 719

78 118

26 404 1 254 259

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

52 743

17 827

846 847

30%

498 145

15%

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY

721 717

z toho:
vzdělávání

20 475

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

3 320 968

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

3,25

175 811

59 424

2 822 823

498 145 3 320 968

2023

3,25

182 844

61 801

2 935 735

518 071 3 453 806

2024

3,25

190 157

64 273

3 053 165

538 794 3 591 959

2025

3,25

197 764

66 844

3 175 291

560 346 3 735 637
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§ 62 NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

30 klientů

Specifika služby ovlivňující náklady:


Podoba poskytovaných služeb se výrazně liší podle lokality poskytování a věkové struktury

klientů.


Služba je prostorově náročná.



Nově (v rámci zavedení opatření spojených s novým koronavirem) se služby rozšířily o terénní

formu.
Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

255 904

86 495 4 108 791

80%

204 723

69 196 3 287 032

80%

Celkem pracovníci v přímé péči

5

sociální pracovníci

2

44 950

89 900

30 386 1 443 434

pracovníci v sociálních službách

2

34 719

69 438

23 470 1 114 897

48 111

0

0

0

45 385

45 385

15 340

728 702

51 181

17 299

821 758

20%

1 027 198

20%

zdravotničtí pracovníci
další odborní pracovníci

1

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

31 500

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

5 135 988

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

5

255 904

86 495

4 108 791 1 027 198 5 135 988

2023

5

266 140

89 955

4 273 142 1 068 286 5 341 428

2024

5

276 785

93 553

4 444 068 1 111 017 5 555 085

2025

5

287 857

97 296

4 621 831 1 155 458 5 777 288
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§ 63 NOCLEHÁRNY

Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

každodenní noční provoz, 7 x 12 hodin

Okamžitá kapacita

10 lůžek

Specifika služby ovlivňující náklady:


Služba je specifická svou využívaností v jednotlivých ročních obdobích – v zimních měsících

stoupá poptávka.


Služba je náročná na prostor, energie a hygienu.



Službě navyšují mzdové náklady noční příplatky.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

136 839

46 252 2 197 092

80%

95 788

32 376 1 537 964

70%

Celkem pracovníci v přímé péči

2,7

sociální pracovníci

0,2

44 950

8 990

pracovníci v sociálních službách

2,5

34 719

86 798

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

41 052

13 876

659 127

30%

549 273

20%

Celkem ostatní pracovníci

3 039

144 343

29 338 1 393 621

PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

17 010

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

2 746 364

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

2,7

136 839

46 252

2 197 092

549 273 2 746 364

2023

2,7

142 313

48 102

2 284 975

571 244 2 856 219

2024

2,7

148 005

50 026

2 376 374

594 094 2 970 468

2025

2,7

153 926

52 027

2 471 429

617 857 3 089 287
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§ 64 SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE

Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1 klient

Specifika služby ovlivňující náklady:


Ambulantní a pobytová forma služby se většinou prolínají, především v nákladech na personál

a prostory.


Zvýšená náročnost služby na vzdělávání pracovníků (krizová intervence, psychoterapeutické

výcviky…).


Služby NP se musí řídit Standardy odborné způsobilosti RVKPP.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

67 309

22 750 1 080 714

80%

53 847

18 200

864 571

80%

Celkem pracovníci v přímé péči

1,25

sociální pracovníci

0,5

44 950

22 475

7 597

360 859

pracovníci v sociálních službách

0,25

34 719

8 680

2 934

139 362

48 111

0

0

0

45 385

22 693

7 670

364 351

13 462

4 550

216 143

20%

270 179

20%

zdravotničtí pracovníci
další odborní pracovníci

0,5

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

7 875

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

1 350 893

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

1,25

67 309

22 750

1 080 714

270 179 1 350 893

2023

1,25

70 001

23 660

1 123 943

280 986 1 404 929

2024

1,25

72 801

24 607

1 168 901

292 225 1 461 126

2025

1,25

75 714

25 591

1 215 657

303 914 1 519 571
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Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

10 lůžek

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

131 853

44 566 2 117 037

70%

98 890

33 425 1 587 778

75%

44 950

98 890

33 425 1 587 778

pracovníci v sociálních službách

34 719

0

0

0

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

32 963

11 142

529 259

25%

907 302

30%

Celkem pracovníci v přímé péči

2,2

sociální pracovníci

2,2

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

13 860

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

3 024 339

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

2,2

131 853

44 566

2 117 037

907 302 3 024 339

2023

2,2

137 127

46 349

2 201 719

943 594 3 145 312

2024

2,2

142 613

48 203

2 289 787

981 337 3 271 125

2025

2,2

148 317

50 131

2 381 379 1 020 591 3 401 970
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§ 65 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1 klient (rodina)

Specifika služby ovlivňující náklady:


Převažuje terénní práce, dojezdová vzdálenost v závislosti na velikosti regionu nese s sebou

zvýšené náklady na dopravu.


Potřeba dalších odborníků (psycholog, právník, speciální pedagog) – doporučeno dodavatelsky.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

1,125

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

65 720

22 213 1 055 198

85%

49 290

16 660

791 398

75%

1

44 950

44 950

15 193

721 717

0,125

34 719

4 340

1 467

69 681

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

16 430

5 553

263 799

25%

186 211

15%

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

7 088

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

1 241 409

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

1,125

65 720

22 213

1 055 198

186 211 1 241 409

2023

1,125

68 349

23 102

1 097 406

193 660 1 291 065

2024

1,125

71 083

24 026

1 141 302

201 406 1 342 708

2025

1,125

73 926

24 987

1 186 954

209 462 1 396 416
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§ 66 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1 klient

Specifika služby ovlivňující náklady:


Provozní náklady úzce souvisejí se specifickými potřebami dané služby – prostory na nácvik

sebeobsluhy, dílny pro aktivizaci.


Potřeba odborných pracovníků podle specifik cílové skupiny.



Při poskytování terénní formy náklady na dopravu.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

72 319

24 444 1 161 150

80%

50 623

17 111

812 805

70%

44 950

44 950

15 193

721 717

pracovníci v sociálních službách

34 719

0

0

0

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

45 385

5 673

1 918

91 088

21 696

7 333

348 345

30%

290 287

20%

Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

další odborní pracovníci

1,125
1

0,125

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

7 088

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

1 451 437

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

1,125

72 319

24 444

1 161 150

290 287 1 451 437

2023

1,125

75 212

25 421

1 207 596

301 899 1 509 495

2024

1,125

78 220

26 438

1 255 900

313 975 1 569 875

2025

1,125

81 349

27 496

1 306 136

326 534 1 632 670
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§ 67 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Forma poskytování

ambulantní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1 klient/5 klientů ve skupině

Specifika služby ovlivňující náklady:


Počet pracovníků je přímo závislý na materiálně technickém zajištění poskytované služby

(členitost prostor) a množství nabízených aktivit.


Kapacita se mění v průběhu poskytování s okamžitým přihlédnutím na potřeby klientů.



Většinově je služba souběžně s individuální kapacitou poskytována i skupinově, kalkulována je

malá skupina 5 klientů na 1 pracovníka.
Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY
Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

2,5

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

129 371

43 728 2 077 186

80%

97 029

32 796 1 557 890

75%

1

44 950

44 950

15 193

721 717

1,5

34 719

52 079

17 603

836 172

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

32 343

10 932

519 297

25%

519 297

20%

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

15 750

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

2 596 483

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

2,5

129 371

43 728

2 077 186

519 297 2 596 483

2023

2,5

134 546

45 477

2 160 274

540 068 2 700 342

2024

2,5

139 928

47 296

2 246 685

561 671 2 808 356

2025

2,5

145 525

49 188

2 336 552

584 138 2 920 690
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§ 68 TERAPEUTICÉ KOMUNITY

Forma poskytování

pobytová

Pracovní doba

nepřetržitě

Okamžitá kapacita

15 lůžek

Specifika služby ovlivňující náklady:


Náročnost služby na prostory, energie, administrativu.



Zvýšená náročnost služby na vzdělávání pracovníků (krizová intervence, psychoterapeutické

výcviky…).


Služby TK se řídí Standardy odborné způsobilosti RVKPP.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční náklady

%

482 285

163 012

7 743 568

70%

385 828

130 410

6 194 854

80%

Celkem pracovníci v přímé péči

9

sociální pracovníci

3

44 950

134 850

45 579

2 165 152

pracovníci v sociálních službách

2

34 719

69 438

23 470

1 114 897

48 111

0

0

0

45 385

181 540

61 361

2 914 806

96 457

32 602

1 548 714

20%

3 318 672

30%

zdravotničtí pracovníci
další odborní pracovníci

4

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

56 700

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

11 062 240

100%

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

9

482 285

163 012

7 743 568

3 318 672 11 062 240

2023

9

501 576

169 533

8 053 311

3 451 419 11 504 730

2024

9

521 639

176 314

8 375 443

3 589 476 11 964 919

2025

9

542 505

183 367

8 710 461

3 733 055 12 443 515
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§ 69 TERÉNNÍ PROGRAMY

Forma poskytování

terénní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1 klient

Specifika služby ovlivňující náklady:


Z důvodu bezpečnosti chodí vždy 2 pracovníci současně.



Velikost lokality.



Adiktologické TP se musí řídit Standardy odborné způsobilosti RVKPP a Doporučeným

postupem MPSV 3/2017.


K zajištění adiktologického TP je potřebný zdravotnický materiál, který zvyšuje provozní

náklady.


Potřeba dalších odborníků (psycholog, právník, speciální pedagog) – doporučeno dodavatelsky.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

113 633

38 408 1 824 493

85%

90 907

30 726 1 459 595

80%

Celkem pracovníci v přímé péči

2,25

sociální pracovníci

1,25

44 950

56 188

18 991

902 147

1

34 719

34 719

11 735

557 448

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

další odborní pracovníci

45 385

0

0

0

22 727

7 682

364 899

20%

321 969

15%

pracovníci v sociálních službách

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

14 175

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

2 146 463

100%
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Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

2022

2,25

113 633

38 408

1 824 493

321 969 2 146 463

2023

2,25

118 178

39 944

1 897 473

334 848 2 232 321

2024

2,25

122 906

41 542

1 973 372

348 242 2 321 614

2025

2,25

127 822

43 204

2 052 307

362 172 2 414 479
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§ 70 SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Pracovní doba

40 hodin týdně

Okamžitá kapacita

1 klient

Specifika služby ovlivňující náklady:


Cílová skupina a způsob realizace služby (např. na více kontaktních místech).



Při terénní formě cestovní náklady.



Modelováno pouze na ambulantní a terénní formu, při souběžného poskytování pobytové

formy se náklady adekvátně zvýší.

Model obvyklých ročních nákladů

Úvazky

měsíční
hrubá
mzda / 1
úvazek

PERSONÁLNÍ NÁKLADY

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
náklady

%

75 062

25 371 1 205 190

80%

56 296

19 028

903 893

75%

44 950

44 950

15 193

721 717

pracovníci v sociálních službách

34 719

0

0

0

zdravotničtí pracovníci

48 111

0

0

0

45 385

11 346

3 835

182 175

18 765

6 343

301 298

25%

301 298

20%

Celkem pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci

další odborní pracovníci

1,25
1

0,25

Celkem ostatní pracovníci
PROVOZNÍ NÁKLADY
z toho:
vzdělávání

7 875

supervize

30 000

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY

1 506 488

100%

Roční
provozní
náklady

Celkové
roční
náklady

Model aktuální nákladovosti služeb
Úvazky
(přímá
péče)

Měsíční
hrubá
mzda

Odvody
33,8 %

Roční
mzdové
náklady

2022

1,25

75 062

25 371

1 205 190

301 298 1 506 488

2023

1,25

78 064

26 386

1 253 398

313 349 1 566 747

2024

1,25

81 187

27 441

1 303 534

325 883 1 629 417

2025

1,25

84 434

28 539

1 355 675

338 919 1 694 594
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2.4.4 PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE CELKOVÁCH NÁKLADŮ NA ROZPOČTOVÝ ROK 2022, 2023 A 2024

Níže uvedené tabulky obsahují plány nákladovosti pro roky 2022-2024 jednotlivých druhů sociálních
služeb a uvedení předpokládané výše (v Kč) vybraných zdrojů.

Druhy sociálních
služeb

Celkové
předpokládané
náklady

Požadovaná výše
dotace z kapitoly
313-MPSV

Předpokládaná
spoluúčast kraje

Odborné sociální
poradenství

Výše nákladů poradenství

Výše dotace
MPSV poradenství

Výše prostředků
Výše prostředků
kraje-poradenství obcí - poradenství

Předpokládaná
spoluúčast obce

Celkem odborné
sociální
poradenství

130 871 527 Kč
82 140 842 Kč
6 831 494 Kč
7 786 856 Kč
Výše nákladů –
Výše dotace
Výše prostředků
Výše prostředků
Služby sociální péče služby sociální
MPSV – služby
kraje- služby
obcí - služby
péče
sociální péče
sociální péče
sociální péče
Osobní asistence

Rozpočtový rok 2022

Pečovatelská služba

88 643 800 Kč

69 232 996 Kč

17 196 897 Kč

815 523 Kč

293 224 374 Kč

167 802 006 Kč

5 072 782 Kč

50 434 592 Kč

Tísňová péče*
Průvodcovské a
předčitatelské
služby

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

1 464 641 Kč

586 720 Kč

0 Kč

52 288 Kč

Podpora
samostatného
bydlení

26 695 084 Kč

24 642 253 Kč

4 596 893 Kč

339 028 Kč

Odlehčovací služby
Centra denních
služeb

87 421 168 Kč

46 350 904 Kč

725 596 Kč

6 180 677 Kč

14 245 000 Kč

8 272 756 Kč

82 621 Kč

585 470 Kč

Denní stacionáře

59 223 545 Kč

31 096 176 Kč

1 770 784 Kč

7 260 807 Kč

Týdenní stacionáře

13 142 832 Kč

8 214 084 Kč

1 340 569 Kč

94 628 Kč

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

911 921 280 Kč

403 663 567 Kč

163 781 062 Kč

17 052 928 Kč

1 518 885 103 Kč

584 666 780 Kč

58 932 742 Kč

65 615 836 Kč

1 232 798 821 Kč

499 005 616 Kč

72 858 410 Kč

18 985 102 Kč

259 218 523 Kč

168 388 726 Kč

22 137 262 Kč

6 117 557 Kč

52 666 433 Kč

22 588 732 Kč

84 266 Kč

168 533 Kč

Domovy pro seniory
Domovy se
zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové
péče
Celkem služby
sociální péče
Služby sociální
prevence
Raná péče

4 559 550 604 Kč 2 034 511 316 Kč
348 579 884 Kč
173 702 968 Kč
Výše nákladů –
Výše dotace
Výše prostředků
Výše prostředků
služby sociální
MPSV – služby
kraje – služby
obcí – služby
prevence
sociální prevence sociální prevence sociální prevence
48 481 836 Kč

9 387 525 Kč

3 427 666 Kč

3 064 052 Kč
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Telefonická krizová
pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra

10 517 148 Kč

7 627 364 Kč

1 097 990 Kč

522 702 Kč

8 703 639 Kč

7 334 004 Kč

105 314 Kč

180 165 Kč

194 379 474 Kč

192 444 259 Kč

4 645 669 Kč

6 822 720 Kč

5 370 108 Kč

3 520 322 Kč

88 070 Kč

405 980 Kč

39 437 088 Kč

22 295 371 Kč

1 940 305 Kč

3 640 043 Kč

Krizová pomoc

9 171 609 Kč

7 627 364 Kč

171 509 Kč

658 522 Kč

Intervenční centra
Nízkoprahová denní
centra
Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
Noclehárny
Služby následné
péče
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
Sociálně
terapeutické dílny
Terapeutické
komunity**
Terénní programy

7 353 500 Kč

7 334 004 Kč

186 779 Kč

349 291 Kč

28 609 973 Kč

26 695 774 Kč

738 137 Kč

1 233 090 Kč

136 485 077 Kč

125 264 784 Kč

2 634 162 Kč

4 067 255 Kč

20 046 842 Kč

15 254 728 Kč

280 656 Kč

1 754 099 Kč

4 574 336 Kč

2 874 929 Kč

392 935 Kč

1 235 071 Kč

119 242 858 Kč

93 875 248 Kč

1 681 324 Kč

4 316 591 Kč

29 689 207 Kč

26 402 414 Kč

866 925 Kč

754 106 Kč

100 573 646 Kč

83 607 643 Kč

11 083 216 Kč

2 071 817 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

104 613 150 Kč

87 127 965 Kč

2 531 638 Kč

8 034 290 Kč

112 500 423 Kč

98 275 650 Kč

3 645 014 Kč

3 577 513 Kč

979 749 914 Kč

816 949 347 Kč

35 517 309 Kč

42 687 308 Kč

5 670 172 045 Kč

2 933 601 506 Kč

390 928 687 Kč

224 177 131 Kč

Sociální rehabilitace
Celkem služby
sociální prevence
CELKEM ZA
VŠECHNY SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
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Druhy sociálních
služeb

Celkové
předpokládané
náklady

Odborné sociální
poradenství

Výše nákladů poradenství

Požadovaná výše
dotace z kapitoly
313-MPSV
Výše dotace
MPSV poradenství

Předpokládaná
spoluúčast kraje

Předpokládaná
spoluúčast obce

Výše prostředků
Výše prostředků
kraje-poradenství obcí - poradenství

Celkem odborné
sociální
poradenství

143 958 680 Kč
90 354 926 Kč
7 514 643 Kč
8 565 541 Kč
Výše nákladů –
Výše dotace
Výše prostředků
Výše prostředků
Služby sociální péče služby sociální
MPSV – služby
kraje- služby
obcí - služby
péče
sociální péče
sociální péče
sociální péče
Osobní asistence

Rozpočtový rok 2023

Pečovatelská služba

97 508 180 Kč

76 156 295 Kč

18 916 587 Kč

897 075 Kč

322 546 811 Kč

184 582 207 Kč

5 580 060 Kč

55 478 052 Kč

Tísňová péče*
Průvodcovské a
předčitatelské
služby

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

1 611 105 Kč

645 392 Kč

0 Kč

57 516 Kč

Podpora
samostatného
bydlení

29 364 592 Kč

27 106 478 Kč

5 056 583 Kč

372 930 Kč

Odlehčovací služby
Centra denních
služeb

96 163 285 Kč

50 985 994 Kč

798 155 Kč

6 798 744 Kč

15 669 500 Kč

9 100 032 Kč

90 883 Kč

644 016 Kč

Denní stacionáře

65 145 900 Kč

34 205 794 Kč

1 947 862 Kč

7 986 887 Kč

Týdenní stacionáře

14 457 115 Kč

9 035 493 Kč

1 474 626 Kč

104 091 Kč

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

1 003 113 408 Kč

444 029 924 Kč

180 159 168 Kč

18 758 221 Kč

1 670 773 613 Kč

643 133 458 Kč

64 826 016 Kč

72 177 420 Kč

1 356 078 703 Kč

548 906 178 Kč

80 144 251 Kč

20 883 612 Kč

285 140 375 Kč

185 227 599 Kč

24 350 988 Kč

6 729 313 Kč

57 933 076 Kč

24 847 605 Kč

92 693 Kč

185 386 Kč

Domovy pro seniory
Domovy se
zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové
péče
Celkem služby
sociální péče
Služby sociální
prevence
Raná péče
Telefonická krizová
pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty

5 015 505 664 Kč 2 237 962 448 Kč
383 437 873 Kč
191 073 264 Kč
Výše nákladů –
Výše dotace
Výše prostředků
Výše prostředků
služby sociální
MPSV – služby
kraje – služby
obcí – služby
prevence
sociální prevence sociální prevence sociální prevence
53 330 020 Kč

10 326 277 Kč

3 770 432 Kč

3 370 457 Kč

11 568 863 Kč

8 390 100 Kč

1 207 789 Kč

574 972 Kč

9 574 003 Kč

8 067 404 Kč

115 845 Kč

198 182 Kč

213 817 421 Kč

211 688 685 Kč

5 110 236 Kč

7 504 991 Kč

5 907 119 Kč

3 872 354 Kč

96 877 Kč

446 578 Kč

Kontaktní centra

43 380 797 Kč

24 524 909 Kč

2 134 335 Kč

4 004 048 Kč

Krizová pomoc

10 088 770 Kč

8 390 100 Kč

188 660 Kč

724 374 Kč
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Intervenční centra
Nízkoprahová denní
centra
Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
Noclehárny
Služby následné
péče
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
Sociálně
terapeutické dílny
Terapeutické
komunity**
Terénní programy
Sociální rehabilitace
Celkem služby
sociální prevence
CELKEM ZA
VŠECHNY SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

8 088 850 Kč

8 067 404 Kč

205 457 Kč

384 220 Kč

31 470 970 Kč

29 365 351 Kč

811 951 Kč

1 356 399 Kč

150 133 585 Kč

137 791 263 Kč

2 897 578 Kč

4 473 981 Kč

22 051 526 Kč

16 780 201 Kč

308 721 Kč

1 929 509 Kč

5 031 770 Kč

3 162 422 Kč

432 229 Kč

1 358 578 Kč

131 167 144 Kč

103 262 773 Kč

1 849 457 Kč

4 748 251 Kč

32 658 128 Kč

29 042 655 Kč

953 617 Kč

829 516 Kč

110 631 011 Kč

91 968 407 Kč

12 191 537 Kč

2 278 999 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

115 074 465 Kč

95 840 761 Kč

2 784 802 Kč

8 837 719 Kč

123 750 465 Kč

108 103 215 Kč

4 009 515 Kč

3 935 265 Kč

1 077 724 905 Kč

898 644 282 Kč

39 069 040 Kč

46 956 038 Kč

6 237 189 250 Kč

3 226 961 656 Kč

430 021 556 Kč

246 594 844 Kč
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Druhy sociálních
služeb

Celkové
předpokládané
náklady

Odborné sociální
poradenství

Výše nákladů poradenství

Požadovaná výše
dotace z kapitoly
313-MPSV
Výše dotace
MPSV poradenství

Předpokládaná
spoluúčast kraje

Předpokládaná
spoluúčast obce

Výše prostředků
Výše prostředků
kraje-poradenství obcí - poradenství

Celkem odborné
sociální
poradenství

Rozpočtový rok 2024

158 354 548 Kč
99 390 419 Kč
8 266 107 Kč
9 422 096 Kč
Výše nákladů –
Výše dotace
Výše prostředků
Výše prostředků
Služby sociální péče služby sociální
MPSV – služby
kraje- služby
obcí - služby
péče
sociální péče
sociální péče
sociální péče
Osobní asistence

107 258 998 Kč

83 771 925 Kč

20 808 246 Kč

986 783 Kč

Pečovatelská služba

354 801 493 Kč

203 040 427 Kč

6 138 066 Kč

61 025 857 Kč

Tísňová péče*
Průvodcovské a
předčitatelské
služby

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

1 772 216 Kč

709 932 Kč

0 Kč

63 268 Kč

Podpora
samostatného
bydlení

32 301 052 Kč

29 817 126 Kč

5 562 241 Kč

410 223 Kč

105 779 613 Kč

56 084 594 Kč

877 971 Kč

7 478 619 Kč

17 236 450 Kč

10 010 035 Kč

99 971 Kč

708 418 Kč

Denní stacionáře

71 660 489 Kč

37 626 373 Kč

2 142 649 Kč

8 785 576 Kč

Týdenní stacionáře

15 902 827 Kč

9 939 042 Kč

1 622 088 Kč

114 500 Kč

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

1 103 424 749 Kč

488 432 916 Kč

198 175 085 Kč

20 634 043 Kč

1 837 850 975 Kč

707 446 804 Kč

71 308 618 Kč

79 395 162 Kč

1 491 686 573 Kč

603 796 796 Kč

88 158 676 Kč

22 971 973 Kč

313 654 413 Kč

203 750 359 Kč

26 786 087 Kč

7 402 244 Kč

63 726 384 Kč

27 332 365 Kč

101 962 Kč

203 924 Kč

Odlehčovací služby
Centra denních
služeb

Domovy pro seniory
Domovy se
zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové
péče
Celkem služby
sociální péče
Služby sociální
prevence
Raná péče
Telefonická krizová
pomoc
Tlumočnické služby
Azylové domy
Domy na půl cesty

5 517 056 231 Kč 2 461 758 693 Kč
421 781 660 Kč
210 180 591 Kč
Výše nákladů –
Výše dotace
Výše prostředků
Výše prostředků
služby sociální
MPSV – služby
kraje – služby
obcí – služby
prevence
sociální prevence sociální prevence sociální prevence
58 663 022 Kč

11 358 905 Kč

4 147 476 Kč

3 707 503 Kč

12 725 749 Kč

9 229 110 Kč

1 328 568 Kč

632 470 Kč

10 531 403 Kč

8 874 145 Kč

127 430 Kč

218 000 Kč

235 199 164 Kč

232 857 553 Kč

5 621 260 Kč

8 255 491 Kč

6 497 831 Kč

4 259 589 Kč

106 564 Kč

491 236 Kč

Kontaktní centra

47 718 876 Kč

26 977 399 Kč

2 347 769 Kč

4 404 452 Kč

Krizová pomoc

11 097 647 Kč

9 229 110 Kč

207 526 Kč

796 811 Kč
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Intervenční centra
Nízkoprahová denní
centra
Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
Noclehárny
Služby následné
péče
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
Sociálně
terapeutické dílny
Terapeutické
komunity**
Terénní programy
Sociální rehabilitace
Celkem služby
sociální prevence
CELKEM ZA
VŠECHNY SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

8 897 735 Kč

8 874 145 Kč

226 002 Kč

422 642 Kč

34 618 067 Kč

32 301 886 Kč

893 146 Kč

1 492 039 Kč

165 146 943 Kč

151 570 389 Kč

3 187 336 Kč

4 921 379 Kč

24 256 679 Kč

18 458 221 Kč

339 594 Kč

2 122 459 Kč

5 534 947 Kč

3 478 665 Kč

475 452 Kč

1 494 436 Kč

144 283 858 Kč

113 589 050 Kč

2 034 402 Kč

5 223 076 Kč

35 923 940 Kč

31 946 920 Kč

1 048 979 Kč

912 468 Kč

121 694 112 Kč

101 165 248 Kč

13 410 691 Kč

2 506 899 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

126 581 912 Kč

105 424 837 Kč

3 063 282 Kč

9 721 491 Kč

136 125 512 Kč

118 913 537 Kč

4 410 467 Kč

4 328 791 Kč

1 185 497 396 Kč

988 508 710 Kč

42 975 944 Kč

51 651 642 Kč

6 860 908 174 Kč

3 549 657 822 Kč

473 023 712 Kč

271 254 329 Kč

*Sociální službu tísňová péče v Ústeckém kraji poskytují pouze 2 poskytovatelé sociálních služeb,
kteří čerpají finanční prostředky z dotačního programu MPSV z oblasti poskytování sociálních služeb
s nadregionální či celostátní působností, tudíž Ústecký kraj nemá žádná data o celkové nákladovosti
těchto služeb.
**Sociální služba terapeutické komunity není součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
Pozn. Ústecký kraj plánuje v novém programovém období zapojení do výzev OPZ a realizaci
individuálních projektů na podporu vybraných druhů sociálních služeb. Finanční podpora sociálních
služeb v rámci připravovaných projektů by byla možná nejdříve od 1. 7. 2022. Vzhledem k tomu,
že Ústecký kraj v současnosti nedokáže určit jaké druhy sociálních služeb a v jakém rozsahu
se do plánovaných projektů zapojí, není se snížením požadavku dotace z kapitoly 313 – MPSV na
případně zapojené druhy sociálních služeb v modelu kalkulováno.
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3.

STRATEGICKÁ ČÁST

Strategická část dokumentu obsahuje nejdůležitější sdělení, což jsou vize a cíle, kterých chce Ústecký
kraj dosáhnout. Zasahuje jak do oblasti sociálních služeb, které reagují na potřeby osob v nepříznivé
sociální situaci, tak do oblastí, která stojí mimo sociální služby, ale chápeme je jako zaměřené na život
lidí v kraji.

3.1

SWOT ANALÝZA STAVU S OCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI

V rámci plánování sociálních služeb pracovní skupiny regionů provedly SWOT analýzu současného
stavu sociálních služeb v jednotlivých regionech, tyto analýzy se staly základem pro SWOT analýzu
stavu sociálních služeb Ústeckého kraje. Analýza je zaměřena na identifikaci silných a slabých stránek,
příležitosti a hrozby systému sociálních služeb a je v podstatě východiskem pro priority a cíle v dalším
plánovacím období.

Silné stránky

Slabé stránky

Dobrá spolupráce aktérů komunitního Nedostatek kvalifikovaného personálu
plánování
Široká síť sociálních služeb

Chybějící služby/kapacity pro specifické cílové skupiny

Zvyšující se kvalita služeb

Nepropojení sociální a zdravotní sféry
Uzavřená základní síť služeb
Nedostatek kapacity pečovatelských služeb a osobní
asistence
Chybí zmapování potřeb pro osoby se zdravotním
postižením
Chybí sociální bydlení
Nedostatek služeb pro nízkopříjmové klienty
Zadluženost klientů sociálních služeb

Příležitosti

Hrozby

Dobrá praxe

Nepředvídatelnost financování

Fondy EU, dotace

Administrativní zátěž

Podpora pečovatelské služby a osobní Nedostatek odborníků – psychologové, psychiatři,
asistence

terapeuti

Reforma psychiatrické péče

Špatná bytová politika

Dobrovolnictví

Nízkopříjmoví klienti/ zadluženost
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Rozvoj sociální práce na obcích

Systém, který nemotivuje klienta ke změně
Odchody pracovníků do zahraničí
Sociální vyloučení řešeno pouze pomocí sociálních
služeb
Příspěvek na péči - nakládání, návratnost
Neuspokojivá úroveň materiálně technické základny
pobytových zařízení
Eskalace problému bezdomovectví a uživatelů drog
Služby jsou poskytovány bez náležité potřeby kvality,
jen na základě registrace
Neinformovanost napříč společností o lidech s
duševním onemocněním

Údaje z 16 SWOT analýz vytvořených v jednotlivých regionech (pracovní skupiny dle regionů) jsou
shrnuty na obecnou úroveň, která se týká celého kraje, není tedy možné postihnout v ní drobné
regionální odlišnosti. Konkrétní problémy na úrovni regionu jsou řešeny individuálně.

3.2

VIZE ÚSTECKÉHO KRAJE

Základní vizí Ústeckého kraje je udržitelnost a rozvoj stávajícího systému, přičemž je tím míněna
jak dostupnost sociálních služeb, tak jejich finanční nákladovost.
Důležitým prvkem v systému péče o osoby v nepříznivé sociální situaci a péče o osoby závislé na péči
druhé osoby je prosazování principu subsidiarity, tzn.:
 co může vyřešit a zvládnout rodina, necháme na rodině, přičemž systém ji podporuje (stejně
tak blízké osoby, komunitu);
 co mohou vyřešit a zvládnout terénní a ambulantní sociální služby, necháme na nich a
neřešíme to službami pobytovými, přičemž systém podporuje terénní a ambulantní služby;
 v pobytových službách sociální péče jsou umísťovány osoby, které potřebují vysokou míru
podpory, kterou mu už nedokáží rodina ani terénní či ambulantní služby dát.

V souvislosti se sociálními službami Ústecký kraj deklaruje nutnost zapojení obcí do řešení problémů
jejich občanů. Sociální služby vykonávají činnosti určené zákonem, a nemohou být využívány v rámci
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standartní činnosti obce v péči o občany, v péči o majetek obce či obstarávání volnočasových aktivit
občanů. Vizí je tedy zrušit stereotyp, že sociální služby pomohou všem a se vším.

Následující zpracované vize pro dílčí cílové skupiny a následné požadavky na sociální služby postihují
žádoucí procesy a kvalitativní směřování dostupnosti sociálních služeb v rámci sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje. Společné cíle pak představují průřezová témata společná pro všechny sociální služby.

3.2.1 STRATEGICKÉ CÍLE PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI

Vize pro cílovou skupinu senioři
Umožnit lidem v seniorském věku co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, být součástí
přirozené komunity, zachovat si své sociální vazby a co nejvíce si řídit svůj život i ve své závěrečné
etapě.
Pro zajištění potřeb seniorů s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, jejíž podpora
v domácím prostředí již není možná, jsou k dispozici pobytová zařízení, která poskytují odbornou péči.
Vize v oblasti služeb péče
Terénní služby jsou základní a dostupnou sociální službou na celém území Ústeckého kraje. Jsou
nastaveny tak, aby umožňovaly seniorům v nepříznivé sociální situaci co nejdéle setrvat ve svém
přirozeném prostředí.
Ambulantní služby jsou poskytovány seniorům v nepříznivé sociální situaci, jejichž stav vyžaduje
intenzivní podporu v průběhu dne, a kteří nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí
sami v době nepřítomnosti pečující osoby. Ambulantní služby a terénní služby se mohou doplňovat.
Ambulantní služby umožnují setrvání pečujících osob v pracovním procesu nebo umožnují jejich
odpočinek.
Pobytové služby jsou určené pro osoby s vysokou mírou podpory, které nemohou žít ve svém
přirozeném domácím prostředí s podporou terénních a ambulantních sociálních služeb a dalších zdrojů
a které potřebují nepřetržitou 24 hodinovou podporu, péči a dohled druhé osoby. Jedná se především
o osoby, jejichž stav odpovídá III. a IV. stupni závislosti. Síť služeb je tvořena pobytovými službami s nižší
kapacitou a rozložena tak, aby umožňovala zachování vazeb s komunitou, ve které senioři žili, a setrvání
v lokalitě, ke které mají vztah. Pobytové služby poskytují péči v krizových situacích, kdy není schopna
péče pečující osoba - zajišťují tzv. krizová lůžka, a poskytují služby i na dobu určitou, zejména pro osoby,
u kterých je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.
Obce a místní komunita doplňují sociální služby zejména v oblasti aktivního trávení volného času
a prevence osamělosti. Obce se spolupodílejí na plánování financování sociálních služeb.
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Prostředky k naplnění vizí: sociální služby - osobní asistence, pečovatelská služby, tísňová péče,
odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

A: Strategické cíle pro cílovou skupinu senioři
A 1: Podpora setrvání seniorů v domácím prostředí.
Opatření:
O 1: Rozvoj zejména pečovatelských služeb a dále služeb osobní asistence s ohledem na dostupnost
a odbornou připravenost.
O 2: Podpora krátkodobých pobytů a vznik krizových lůžek v pobytových zařízeních služeb péče.
O 3: Podpora domácích pečujících.
A 2: Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu seniorům s vysokou mírou
závislosti odpovídající III. a IV. stupni příspěvku na péči (16 – 18 hodin denně).
Opatření:
O 1: Podpora služeb, které zajišťují péči seniorům s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby.
O 2: Podpora personálního zajištění služeb pro seniory s vysokou mírou závislosti na péči druhé
osoby.
A 3: Podpora pobytových sociálních služeb péče, které realizují kroky deinstitucionalizace a
humanizace.
Opatření:
O 1: Podpora vzniku jednolůžkových, max. dvoulůžkových pokojů, podpora menších (do 25 lůžek)
nebo komunitních zařízení péče.
O 2: Podpora všech kroků vedoucích k humanizaci zařízení.
Stanovená opatření budou rozpracována v rámci prováděcího dokumentu Akční plán rozvoje
sociálních služeb Ústeckého kraje na daný kalendářní rok.

3.2.2 STRATEGICKÉ CÍLE PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Vize pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením
Umožnit osobě se zdravotním postižením žít život obdobným způsobem jako jeho vrstevníci, tzn. žít
ve svém přirozeném domácím prostředí, příp. ve službě, která se co nejvíce přibližuje domácímu
prostředí, navazovat vztahy v komunitě, mít možnost seberealizace, sebeuplatnění atd. Osoby
se zdravotním postižením, jejich blízcí a osoby pečující, žijí v přirozeném rytmu týdne složeného
z pracovních a volných dnů.
Vize v oblasti sociálních služeb
Sociální služby pro dospělé osoby se zdravotním postižením jsou voleny vždy s ohledem na podporu
možnosti života v co nejméně omezujícím prostředí, zachování rodinných a blízkých vztahů a sociální
začlenění osoby.
Terénní služby podporují osoby v oblastech běžného života v domácím prostředí.
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Ambulantní služby přispívají k seberealizaci, sebeuplatnění a rozvoji schopností a dovedností osob
včetně zajištění péče o osobu v době pobytu v dané službě. Ambulantní služby umožnují setrvání
pečujících osob v pracovním procesu nebo umožňují jejich odpočinek.
Pobytové služby jsou určené pro osoby s vyšší mírou závislosti, které nemohou žít s podporou
terénních a ambulantních sociálních služeb a dalších zdrojů ve svém přirozeném domácím prostředí
a které potřebují nepřetržitou 24 hodinovou podporu, péči a dohled jiné osoby. Jedná se především
o osoby, jejichž stav odpovídá III. a IV. stupni závislosti. Jedná se o zařízení členěná do domácností
blížící se svým charakterem běžnému bydlení. Pobytové služby poskytují péči v krizových situacích,
kdy není schopna péče pečující osoba - zajišťují tzv. krizová lůžka.

Sociální služby podporující rodiny s dítětem se zdravotním postižením jsou dostupné na celém území
Ústeckého kraje. Při poskytování sociálních služeb je kladen důraz na přirozený život rodiny a její
podporu při zvládání situace a jeho sociální začleňování včetně integrace do škol a jiných školských
zařízení.
Terénní služby se zaměřují na poradenství při zvládání dané situace a podpoře rodičů při péči
a v oblasti rozvoje schopností a dovedností dítěte. Dále umožňují pečujícím osobám úlevu
od každodenní péče, popř. účast na pracovním životě.
Ambulantní služby pro děti se zdravotním postižením umožňují účast pečujících osob v pracovním
životě a poskytují pečujícím osobám prostor pro vlastní záležitosti. Tomu je přizpůsobena provozní
doba služeb.
Pobytové služby jsou určené pro děti s vyšší mírou závislosti, které nemohou žít s podporou terénních
a ambulantních sociálních služeb a dalších zdrojů ve svém přirozeném domácím prostředí
a které potřebují nepřetržitou 24 hodinovou podporu, péči a dohled jiné osoby. Pobytové služby
poskytují péči v krizových situacích, kdy není schopna péče pečující osoba - zajišťují tzv. krizová lůžka.
Prostředky k naplnění vizí: sociální služby – sociální rehabilitace, raná péče, podpora samostatného
bydlení, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, denní
stacionáře, týdenní stacionáře, sociálně terapeutické dílny, domovy pro osoby se zdravotním
postižením.

3.2.2.1 OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Vize pro cílovou osoby s chronickým duševním onemocnění
Zajistit osobám s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinám běžný způsob života,
v jeho přirozeném rytmu složeného z pracovních a volných dní. Umožnit osobám s chronickým
duševním onemocněním být součástí své komunity a co nejvíce ovlivňovat svůj život s ohledem
na duševní onemocnění.
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Zajistit podporu při uspokojování potřeb – tzn. podporu soběstačnosti, sebeobsluhy, podporu
při pracovním uplatnění, podporu v bydlení, podporu v rozhodování, podporu při sociálním
začleňování – potřeba v souvislosti s potřebou sebeuplatnění, osamostatnění a potřebou sociálních
kontaktů.
Zajistit celodenní péči, a to bez ohledu na věk, v případě, že osoba s chronickým duševním
onemocněním již nemůže žít ve svém přirozeném prostředí za podpory rodiny či ambulantních
a terénních služeb.
Prostředky k naplnění vizí: sociální služby – sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení,
chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, denní
stacionáře, sociálně terapeutické dílny, domovy se zvláštním režimem; Centra duševního zdraví
v jednotlivých regionech.

Problematice osob s chronickým duševním onemocněním se samostatně věnuje strategický dokument
Krajský plán péče o duševní zdraví pro Ústecký kraj.

3.2.2.2 OSOBY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Vize pro cílovou skupinu osoby s poruchou autistického spektra jsou stejné jako u ostatních osob
se zdravotním postižením, stejně tak prostředky k naplnění vizí.
Pobytové služby zohledňují specifické potřeby charakteristické pro celé spektrum PAS, individuální
situaci, míru potřeby podpory konkrétního člověka s respektem jeho přání a vůle, služby jsou
komunitního typu.

3.2.2.3 OSOBY SE SPECIFICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Vize pro cílovou skupinu osoby se specifickým onemocněním jsou stejné jako u ostatních osob
se zdravotním postižením, stejně tak prostředky k naplnění vizí.
Problematice osob se zdravotním postižením ve všech oblastech života se samostatně věnuje
strategický dokument Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
2021 - 2025. Strategické cíle tohoto dokumentu (SPRSS 2022-2024) jsou orientované na řešení potřeb
osob se zdravotním postižením, které jsou v nepříznivé sociální situaci, prostřednictvím sociálních
služeb.

174

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022-2024

B: Strategické cíle pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením
B 1: Podpora setrvání osob se zdravotním postižením v domácím prostředí.
Opatření:
O 1: Rozvoj zejména služeb osobní asistence a dále pečovatelských služeb s ohledem na dostupnost
a odbornou připravenost.
O 2: Podpora krátkodobých pobytů a krizových lůžek v pobytových zařízeních služeb péče.
O 3: Podpora domácích pečujících.
B 2: Zajištění přenosu informací a relevantních dat ze zdrojů (odborné skupiny, podpůrné skupiny,
organizace, jednotlivci) z oblasti řešení potřeb osob se specifickými onemocněními a osob
s poruchou autistického spektra do procesu plánování sociálních služeb.
Opatření:
O 1: Zjišťování a přenos informací do komunitních plánů na úrovni obcí s rozšířenou působností.
O 2: Zapojení zástupců skupin/organizací do pracovních skupin dle regionů.
B 3: Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními.
Opatření:
O 1: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.
O 2: Podpora rozvoje sociálních služeb zaměřených na podporu osob v oblasti bydlení (chráněné
bydlení, podpora samostatného bydlení a služeb komunitního typu bydlení).
B 4: Podpora služeb v oblasti duševního zdraví.
Celá oblast péče o duševní zdraví je obsažena v samostatném dokumentu Krajský plán péče o
duševní zdraví pro Ústecký kraj.
Opatření:
O 1: Rozvoj multidisciplinárních týmů v jednotlivých regionech kraje.
O 2: Podpora služeb, které spolupracují s dalšími službami ve včasném podchycení dětí a mladých
lidí v riziku ohrožení duševního zdraví.
B 5: Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu osob se zdravotním postižením
s vysokou mírou závislosti odpovídající III. a IV. stupni příspěvku na péči (16 – 18 hodin denně).
Opatření:
O 1: Podpora služeb, které zajišťují péči osob se zdravotním postižením s vysokou mírou závislosti
na péči druhé osoby.
O 2: Vyčlenění lůžek pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s poruchou
autistického spektra a osob se specifickými onemocněními.
O 3: Posoudit možnosti, jak při stávající úpravě odměňování lépe zacílit finanční prostředky
poskytované prostřednictvím dotací zejména na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních
službách, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty s chováním náročným na péči.
B 6: Podpora pobytových sociálních služeb péče, které realizují kroky deinstitucionalizace a
humanizace.
Opatření:
O 1: Podpora vzniku zařízení komunitního typu.
O 2: Podpora všech kroků vedoucích k humanizaci zařízení.
Stanovená opatření budou rozpracována v rámci prováděcího dokumentu Akční plán rozvoje
sociálních služeb Ústeckého kraje na daný kalendářní rok.
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3.2.3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Cílovou skupinou jsou míněny osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu chudoby, rizikového
způsobu života, závislosti na návykových látkách (cílová skupina je řešena samostatným strategickým
dokumentem), konfliktu se společností, ohrožení společensky nežádoucími jevy, problémů
souvisejících se ztrátou zaměstnání, příjmů a bydlení, včetně osob žijících v sociálně vyloučených
lokalitách. Patří sem také osoby v obtížné krizové situaci a děti či rodiny s dětmi v nepříznivé sociální
situaci. Dále osoby propuštěné z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, osoby propuštěné
ze školského zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy a osoby odcházející z pěstounské péče
z důvodu dosažení zletilosti.
V Ústeckém kraji přibývají osoby bez domova, kteří svým několik let trvajícím způsobem života
v kombinaci se závislostí na alkoholu, drogovou minulostí a komorbiditami s tím spojenými, často
bez letité lékařské péče, potřebují pomoc druhé osoby, které se jim však nedostává. Stávající sociální
služby nejsou na takové uživatele připraveni, a to ani odborně a ani materiálně.

Vize pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením
Osobám ohroženým sociálním vyloučením je v daném území, za účelem minimalizace rizik, poskytnuto
řešení konkrétní nepříznivé sociální situace.
Vize v oblasti služeb prevence
Sociální služby prevence mapují situaci osob ohrožených sociálním vyloučením v místě a dle druhového
zaměření své služby, vyhledávají rizikové osoby, rozkrývají vznik nepříznivé sociální situace a nabízejí
pomoc při řešení nepříznivé sociální situace v celém jejím rozsahu, za tímto účelem mají navázánu
spolupráci s dalšími odborníky. Sociální služby jsou poskytovány v takových časech, které umožňují
jejich využívání osobami v nepříznivé sociální situaci a zajišťují prevenci krajních řešení životní situace.
S ohledem na efektivitu řešení daného jevu, spolupracují sociální služby s návaznými službami, dalšími
subjekty (OSPOD, Policie ČR, školy, úřad práce atd.) a dalšími odborníky dle zjištěných potřeb uživatelů.

C: Strategické cíle pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním vyloučením
C 1: Podpora opatření vedoucích ke snižování prahu služeb sociální prevence (zejména zmírňování
podmínek pro uživatele).
Opatření:
O 1: Otevření tohoto tématu s vybranými druhy sociálních služeb.
O 2: Ustanovení platformy pro sdílení a přenos dobré praxe.
C 2: Otevření některých stávajících služeb pro cílovou skupinu osob bez domova.
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Opatření:
O 1: Zmapování situace a potřeb jednotlivých regionů kraje.
O 2: Vyčlenění stávajících kapacit nebo vznik nových kapacit – lůžek v pobytových zařízení péče.
O 3: Nastavení podpory pro vybrané služby, které se zaměří na okruh těchto osob.
C 3 Podpora rodičovských kompetencí a podpora dětí či mladistvých do 26 let věku.
Opatření:
O 1: Sjednocení role a řešení potřeb ve službách sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
O 2: Sjednocení role a řešení potřeb ve službách nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
O 3: Proškolení těchto dvou služeb, nastavení metodické podpory a harmonogramu plnění
požadavků Ústeckého kraje.
Stanovená opatření budou rozpracována v rámci prováděcího dokumentu Akční plán rozvoje
sociálních služeb Ústeckého kraje na daný kalendářní rok.

3.2.4 SPOLEČNÉ STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ

D: Společné strategické cíle
D 1: Metodická podpora služeb.
Kvalita sociálních služeb je v současné době pojímána jako schopnost služby efektivně řešit
nepříznivou sociální situaci uživatelů, a zabránit tak vzniku sociálního vyloučení, a dále schopnost
podporovat setrvání člověka co nejdéle v jeho přirozeném prostředí.
Opatření:
O 1: Podpora vzdělávání ve službách.
O 2: Postupná implementace vizí a požadavků na jednotlivé druhy sociálních služeb.
O 3: Metodická setkání poskytovatelů vybraných druhů sociálních služeb – přenos dobré praxe.
D 2: Hodnocení efektivity služeb.
Opatření:
O 1: Monitoring služeb dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb ÚK.
O 2: Kontrola plnění role služby v Základní síti sociálních služeb ÚK, včetně toho, jak služba reaguje
na potřeby osob.
D 3: Zapojení studentů a absolventů do sociální oblasti.
Opatření:
O 1: Prohloubení spolupráce s VŠ a VOŠ.
O 2: Zapojení studentů v rámci praxe v sociální službě.
D 4: Prohloubení spolupráce s obcemi.
O 1: Pravidelná setkání s pracovníky obcí za účelem vyhodnocení stavu služeb na jejich území,
podpora plánování a zapojení obcí do pracovních skupin regionů.
O 2: Proškolení pracovníků obcí v oblasti plánování služeb a vyhodnocení potřeb na území obce
s rozšířenou působností za účelem sjednocení výstupů pro potřeby kraje.
D 5: Zmapování a analýza potřeb cílových sociálních skupin, kvantifikace potřebnosti sociálních
služeb (druh, forma, kapacita) pro jednotlivé cílové skupiny na území obcí s rozšířenou působností
ÚK (i služeb s přesahem na území kraje).
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Opatření:
O 1: Průběžné zjišťování v rámci aktualizace Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb ÚK.
O 2: Revize stávajícího systému plánování.
O 3: Vypracování analýzy potřeb cílových skupin a potřebnosti sociálních služeb.
D 6: Podpora vytváření, testování, ověřování a poskytování služeb inteligentní péče 14 , podpora
inovativních aktivit ve službách15.
Opatření:
O 1: Podpora vzdělávání 16v inovativních řešení ve službách.
O 2: Podpora obnovy, budování a rozvoje materiálně technických požadavků na služby s využitím
nových řešení.
O 3: Podpora vývoje a implementace chytrých řešení v sociálních službách.
O 4: Podpora rozvoje regionální, nadregionální a mezinárodní spolupráce pro přenos poznatků a
hledání řešení.
D 7: Revize stávajících administrativních požadavků na služby.
Opatření:
O 1: Prověření všech požadavků na služby v rámci odboru sociálních věcí ÚK a jejich vyhodnocení.
O 2: Předložení návrhů řešení a jejich možné implementace.
Stanovená opatření budou rozpracována v rámci prováděcího dokumentu Akční plán rozvoje
sociálních služeb Ústeckého kraje na daný kalendářní rok.

14

Vymezení pojmu Inteligentní péče
Inteligentní péče (také též chytrá péče, Smart care) navazuje na principy Smart cities a má společné body
s eHealth, propojuje oblast sociálních a zdravotních služeb. Může být chápána jako je termín zahrnující komplexní
využití aktiv na podporu aktivního a zdravého života a stárnutí. Tato aktiva zahrnují např. inovativní technologie,
digitální produkty, služby nebo data, ale jsou také často doplněna nebo podporována využitím dalších aktiv
a podmínek, např. osobní aktiva občanů (např. dovednosti, rodina, přátelé, atd.), kulturní, environmentální
a ekonomické podmínky. Měla by poskytovat účinná řešení, která přispívají ke zlepšování kvality života
zranitelných skupin, vyšší efektivnosti, efektivity a kvalitě poskytované služby. Vychází z principů otevřenosti
systému, integrovatelnosti, inovativnosti, participativní tvorby a orientace na problémy uživatelů
a poskytovatelů, při zachování soukromí a bezpečnosti.
Doplňující informace: v prostředí ČR existuje soukromý poskytovatel služby se stejným názvem Chytrá péče.
15

Inovace - např. využití tzv. chytré péče, širší škály inovací, digitalizace a nových technologií jako jsou,
robotizace, umělá inteligence, velká data aj., ale i inovativních způsobů spolupráce, např. quadruple helix
a dalších kreativních a participativních metod (design thinking, human centred design, co-creation atd.). Jejich
uplatnění vytváří příležitosti k efektivnějšímu řešení mnoha situací.
16

Vzdělávání - osvojování nových dovedností jak možných uživatelů (klientů), poskytovatelů péče a jejich
pracovníků, případně i potenciálních nových pracovníků. To vytváří předpoklady pro úspěšné nasazení nových
řešení do praxe.
Zpracovali: T. Siviček, D. Štyvarová, A. Petrů (FSE UJEP) s využitím výstupů projektu D-Care Interreg Danube
DTP656 kofinancovaného fondy Evropské unie (ERDF, IPA, ENI).
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3.3

PODPORA NAVAZUJÍCÍCH SL UŽEB PRO OBČANY ÚSTECKÉHO KRAJE

V širším slova smyslu pod pojmem sociální oblast si většina lidí představí vše, co se obyvatel týká.
Sociální služby se zabývají osobami v nepříznivé sociální situaci a řešením této situace, avšak hranice
mezi nepříznivou sociální situací a zdravým, samostatně fungujícím jedincem, rodinou či komunitou je
někdy velmi tenká. Podpora zdravě fungující rodiny, pomoci mezi lidmi či podpora jednotlivých typů
bydlení stojí samostatně mimo systém sociálních služeb (definovaných zákonem o sociálních službách),
ale mnohdy jsou podpůrné, provázející a často i navzájem provázané, tudíž je v tomto strategickém
dokumentu také zmíníme.

3.3.1 PODPORA PRORODINNÉ POLI TIKY ÚSTECKÉHO KRAJE A AKTIVIT PRO SENIOR Y

Hlavním a největším cílem rodinné politiky je to, aby se rodinám v Ústeckém kraji žilo dobře.
Cílovou skupinou rodinné politiky je obecně rodina. Tento termín zdaleka nemusí znamenat pouze dva
rodiče a dítě či děti. Rodin existuje celá řada, a pokud hovoříme o rodinné politice, měla by se zde najít
jakákoli rodina. Rodinu vnímáme od narození až po smrt, tedy jak děti, tak seniory, osoby se zdravotním
postižením atd. Je ale potřeba říci, že rodinná politika se může odehrávat na více úrovních a každá
tato úroveň má své limity. Hovoříme tedy o rodinné politice na obecní, krajské a státní úrovni.
Koncepce rodinné politiky obecně jsou určitým nástrojem samospráv, pomocí něhož mohou ovlivňovat
a zlepšovat podmínky pro život rodin na svém území. Tématu je věnován samostatný dokument
Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje, kde jsou uvedena jednotlivá opatření.

Ústecký kraj by také rád od roku 2022 na svém území zavedl projekt Audity Family Friendly
Community, který by byl novým nástrojem na podporu rodinné politiky v Ústeckém kraji. Cílem Auditu
Family Friendly Community je podpořit pro-rodinné klima v obci, klima, které je přátelské rodině, které
podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako
místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad
na hodnocení obce jako ekonomického aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic
a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování
občanské společnosti. Název Auditu Family Friendly Community (rodině přívětivá obec) vychází
z latinského slova audire (slyšet, naslouchat, konzultovat). Nejedná se tedy o audit v pravém slova
smyslu, ale o vzájemné naslouchání mezi občany a zástupci obce.
Celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how převzatého z Rakouska (poskytovatelem
licence pro Jihomoravský kraj je Familie & Beruf Management GmbH, Vídeň, Jihomoravský kraj
by poskytl Ústeckému kraji podlicenční smlouvu).
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3.3.2 PODPORA DOBROVOLNICTVÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Cílem je zajistit dostupnější a kvalitnější služby poskytované dobrovolníkům, přijímajícím organizacím
a jejich klientům na území Ústeckého kraje, podpořit místní dobrovolnická centra a dobrovolníky; získat
přesný přehled o poskytovaném dobrovolnictví na svém území. Jedním z nástrojů je prosíťování území
tak, aby docházelo k pravidelné informovanosti a aktivizaci občanů formou strukturovaného
dobrovolnictví a vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení
uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti Ústeckého kraje obecně. Opatření pro oblast
dobrovolnictví jsou uvedena ve strategickém dokumentu Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví
Ústeckého kraje 2021 - 2022.

3.3.3 PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

Pro řešení bytové politiky v Ústeckém kraji je nutná celá škála druhů bydlení, včetně bydlení pro osoby,
které nedosáhnou na běžný typ bydlení. I do dalšího plánovacího období vstupujeme bez právní normy,
upravující bydlení pro osoby v bytové nouzi. Řešení problému je na samotných obcích, které k tomuto
přistupují dle svých podmínek, vůle a možností.
Sociální bydlení je chápáno jako nástroj v boji s chudobou a také jako nástroj na podporu rozvoje
kompetencí v oblasti bydlení. I nadále budou podporovány aktivity, které koncepčně rozšiřují možnosti
zajištění vhodného a dostupného bydlení, včetně propojení na sociální služby, které v určitém stupni
bydlení hrají důležitou roli.

E: Podpora sociálního bydlení
E 1: Podpora všech forem sociálního bydlení.
Opatření:
O 1: Sdílení dobré praxe a zvýšení informovanosti o již fungujícím sociálním bydlení.
O 2: Podpora udržitelnosti sociálního bydlení v obci.
O 3: Podpora vzniku nového sociálního bydlení v obci.
O 4: Podpora formy vhodného a dostupného bydlení.
Stanovená opatření budou rozpracována v rámci prováděcího dokumentu Akční plán rozvoje
sociálních služeb Ústeckého kraje na daný kalendářní rok.
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4.

ZAJIŠTĚNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Povinnost zajistit dostupnost poskytování sociálních služeb a určení sítě sociálních služeb na svém
území je kraji uložena § 95 zákona o sociálních službách. Sítí sociálních služeb rozumíme souhrn
sociálních služeb, které jsou v souladu se zjištěnými potřebami na území kraje a dostupnými finančními
a jinými zdroji. Síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu sociálních služeb.

4.1

KRAJSKÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Ústecký kraj prostřednictvím efektivně fungující sítě sociálních služeb, kterou tvoří registrované
sociální služby, v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a odpovídající místní dostupnosti napomáhá
řešit nepříznivou sociální situaci obyvatel. Krajská síť sociálních služeb je součástí prováděcího
dokumentu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na příslušný kalendářní rok.
4.1.1 OBECNÉ PRINCIPY, TVORBA, METODIKA

Do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje jsou zařazeny pouze sociální služby poskytované v souladu
se zákonem o sociálních službách na území Ústeckého kraje. Poskytovatelům sociálních služeb
zařazeným do sítě sociálních služeb Ústeckého kraje je vydáno pověření k poskytování služeb obecně
hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise (2012/12/EU) ze dne 20. prosince 2011
o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecně
hospodářského zájmu.
Krajská síť sociálních služeb je řízena a aktualizována podle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje (dále jen Metodika síťování). Metodika síťování stanovuje podmínky vstupu do sítě
služeb, úpravy rozsahu nebo výstup ze sítě, dále pak způsob monitoringu a hodnocení sociálních služeb.
Síť je aktualizována 2 x ročně dle časového harmonogramu uvedeném v Metodice síťování. Metodiku
síťování schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
4.1.2 ZÁKLADNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽE B

Do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje jsou zařazeny pouze sociální služby poskytované
v souladu se zákonem o sociálních službách a musí splňovat hodnotící parametry uvedené v Metodice
síťování. Zařazení služby do základní sítě Ústecký kraj deklaruje, že sociální služba je potřebná
a financovatelná z veřejných zdrojů s ohledem na výši finanční podpory stanovené v rámci přidělené
dotace.
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Od 1. 1. 2019 je přistoupeno Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/17Z/2019 ze dne
28. 1. 2019 až do odvolání k zastavení rozšiřování základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání
nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb, navyšování individuálních kapacit,
skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Výjimky z opatření
zamezujícímu změnám v základní síti jsou uvedeny v Metodice síťování.
4.1.3 ROZVOJOVÁ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V návaznosti na realizace projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu
Zaměstnanost a jiných zdrojů kraj zřídil tzv. rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje.
Do rozvojové sítě jsou zařazeny služby poskytované v souladu se zákonem o sociálních službách, pouze
po dobu trvání finanční podpory z výše uvedených zdrojů. Sociálním službám je vydáno tzv. Podmíněné
pověření, které obsahuje rozsah a obsah služby a je platné po dobu trvání projektu.
V novém programovacím období 2021+ předpokládáme, že opět budou vyhlašovány výzvy
(např. OP Zaměstnanost+) pro sociální služby. Rozvojová síť Ústeckého kraje bude sloužit v návaznosti
na projekty poskytovatelů sociálních služeb v rámci evropských, národních nebo jiných finančních
zdrojů – sociální služby budou zařazeni do rozvojové sítě po dobu trvání projektu a obdrží Podmíněně
pověření.

4.2

POŽADAVKY ÚSTECKÉHO KRAJE NA POS KYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÁMCI

KRAJSKÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V návaznosti na stanovené vize pro jednotlivé cílové skupiny definuje Ústecký kraj požadavky
na poskytovatele sociálních služeb, které postihují žádoucí procesy a kvalitativní směřování
dostupnosti sociálních služeb v rámci sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
4.2.1 OBECNÉ POŽADAVKY

Pro zadavatele sociálních služeb, Ústecký kraj, který spravuje a financuje Základní síť sociálních služeb,
je důležité, aby zajistil odpovídající péči pro lidi v nepříznivé sociální situaci na svém území. Z tohoto
důvodu klade na sociální služby zařazené do krajské sítě sociálních služeb své požadavky, které nejsou
ničím jiným, než připomenutím některých požadavků vyplývajících ze zákona o sociálních službách:

 Sociální služby jsou poskytovány pouze osobám v nepříznivé sociální situaci, kterou není
možné řešit vlastními silami, pomoci veřejně dostupných služeb či jiných přirozených zdrojů.
 Každá sociální služba poskytuje základní sociální poradenství (základní sociální poradenství
poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace).
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 Sociální pracovník mapuje potřeby zájemců/uživatelů, poskytování sociálních služeb je řízeno
potřebami uživatelů.
 Na základě identifikovaných potřeb je formulována zakázka a jsou popsány možné zdroje
řešení zjištěných potřeb (které řeší daná služba a které ostatní zdroje – např. rodina, jiná
služba, komerční dodavatel).
 Služba spolupracuje se sociálními pracovníky obecních úřadů, se sociálními službami a veřejně
dostupnými

službami, které

mohou

přispět

k řešení

nepříznivé

sociální

situace

zájemce/uživatele.
 Pomoc služby je aktivní, služba podporuje rozvoj samostatnosti, motivuje k takovým
činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální
situace, vede k sociálnímu začleňování.

4.2.2 POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Prostředkem pro naplnění vizí, strategických a dílčích cílů jsou zejména jednotlivé druhy17 sociálních
služeb. Cílem Ústeckého kraje je sjednotit požadavky na služby tak, aby naplňovaly své role a účel.
Zpřesňování účelu jednotlivých druhů sociálních služeb a způsobu plnění role považuje Ústecký kraj
za významný proces v rámci plánování efektivní sítě sociálních služeb. Správa Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje je doplněna kontrolou naplňování očekávané role sociální služby v síti. Ústecký
kraj nabízí metodickou podporu (metodická návštěva, metodické setkání služeb), stanovuje
harmonogram plnění požadavků v čase.
Požadavky na jednotlivé druhy sociálních služeb jsou tak deklarací toho, co Ústecký kraj od služeb
zařazených v krajské síti očekává a co bude vyžadovat. Je si současně vědom, že pro některé
poskytovatele to bude znamenat transformaci jejich činnosti, přizpůsobení se požadavkům a nutnost
zavedení změn, které nelze vždy uskutečnit ze dne na den.
Vzhledem k tomu, že Ústecký kraj klade důraz na péči v přirozeném prostředí člověka (viz vize
pro cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením), vybral v roce 2019 služby osobní
asistence a pečovatelské služby a stanovil požadavky na tyto služby a současně harmonogram pro celý
proces změny:
1. V roce 2019 byly služby osloveny a proškoleny (každá služba 2 dny školení – 1 den pro statutárního
zástupce/vedoucího a 1 den pro sociálního pracovníka). Všechny se s požadavky seznámily, obdržely
materiály a pomůcku pro vyhodnocení potřeb, současně jim byla nabídnuta metodická podpora přímo
ve službě. V prosinci roku 2019 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo požadavky na tyto služby
a také harmonogram plnění.

17

§ 32 - 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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2. V roce 2020 služby nastavují proces změny, mají možnost metodické konzultace (proběhlo
24 metodických návštěv), probíhají změny v registraci služeb a současně také kraj přijímá žádosti
o navýšení personálního zajištění (výjimka z jinak uzavření základní sítě služeb právě pro potřebu
změny).
3. V roce 2021 již služby mají nastaven systém fungování tak, aby plnily požadavky, stále probíhají
metodické návštěvy na vyžádání, ale již probíhají také kontroly, které nestanovují žádné sankce,
ale ukládají nápravná opatření.
4. Od 1. 1. 2022 služby osobní asistence a pečovatelská služba plní požadavky Ústeckého kraje, plnění
požadavků je součástí kontroly za strany Ústeckého kraje, a to již s postihem. Ústecký kraj kontroluje
plnění role služby v síti sociálních služeb a také to, jak služba reaguje na potřeby osob v nepříznivé
sociální situaci.

Požadavky na služby osobní asistence a pečovatelská služba jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu:
Požadavky na poskytovatele sociálních služeb v rámci krajské sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
Jako metodickou pomůcku pro zjišťování potřeb u zájemců o službu osobní asistence nebo
pečovatelskou službu nebo při přehodnocení plánů stávajících uživatelů vytvořil Ústecký kraj
Regionální karty sociálních služeb Ústeckého kraje. Snaha Ústeckého kraje je stav, kdy sociální služby
prověřují všechny oblasti potřeb osob, a to z důvodu, aby nenastala nová nebo se neprohloubila
stávající nepříznivá sociální situace, která nebyla dosud zjišťována.

U ostatních druhů sociálních služeb Ústecký kraj předpokládá, že plní obecné požadavky,
které stanovuje zákon o sociálních službách. V rámci metodických návštěv a kontrol při realizaci
projektů (Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji) odbor sociálních věcí shledal, že mezi službami
v kraji je rozdíl, že zdaleka ne všechny si správně vykládají zákonná ustanovení, že není vždy zajištěna
stejná podpora osobám v nepříznivé sociální situaci, a že v některých případech nejsou vedeny osoby
k samostatnosti a nezávislosti na službách. Rozdílnost mezi některými službami byla deklarována
i v závěrečné evaluační zprávě projektu POSOSUK 2. Vzhledem k problémům a obyvatelstvu kraje byly
určeny další druhy služeb, které projdou procesem od mapování, školení až k nastavení služby. Jde
o služby prevence: odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Správně nastavená a fungující sociální služba pak bude plnit
svou roli v základní síti sociálních služeb a Ústecký kraj, co by objednatel, bude mít jistotu, že finanční
prostředky vynakládané na sociální služby jsou použity efektivně.
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PŘÍLOHY
Požadavky na poskytovatele sociálních služeb v rámci krajské sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS ) A OSOBNÍ ASISTENCE (OA)
Služby PS a AO zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje splňují od 1. 1. 2022 tyto
požadavky:
Požadavek na službu
Důkazy (kritéria)
OA a PS je základní sociální službou péče
poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci.
Umožňuje svým klientům setrvat v jejich
přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních
pečujících a podporuje je při pochopení potřeb
uživatele. Podporuje uživatele ve využívání běžně
dostupných veřejných služeb a udržení běžných
vazeb v komunitě.

Popis nepříznivé sociální situace žadatele o službu bývá
součástí záznamu ze sociálního šetření nebo záznamu
z úvodního rozhovoru. Nepříznivá sociální situace zájemce
o službu by měla být popsána v kontextu požadavků zákona
č. 106/2006 Sb., o sociálních službách (§ 2, § 3). Každý
poskytovatel je povinen vést písemné důkazy o tom, že
s žadatelem/uživatelem o jeho nepříznivé sociální situaci
jednal, že zjišťoval možnosti řešení situace žadatele jinými
prostředky (využití jiných zdrojů), a z jakého důvodu poskytl
podporu právě své služby.

Poskytovatel nabízí a svou nabídkou oslovuje
všechny cílové skupiny uvedené v zákoně
o sociálních službách, které mají sníženou
soběstačnost:
- PS z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytovatel má dle požadavku registrovány všechny cílové
skupiny bez věkového omezení, tyto údaje prezentuje
na svých webových stránkách a v propagačních materiálech
a v souladu s nimi nabízí a poskytuje registrovanou sociální
službu.

- OA z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
PS je prokazatelně nabízena a následně
poskytována dle potřeb v rozsahu 7:00–21:00
hodin včetně víkendů a svátků.
OA je prokazatelně nabízena bez časového
omezení a následně poskytována dle potřeb
uživatelů.

Poskytovatel
má
požadovanou
provozní
dobu
zaregistrovanou a informuje o ní prostřednictvím svých
webových stránek, propagačních materiálů a vnitřních
pravidel, se kterými následně zájemce/žadatele o službu
seznamuje v rámci sjednávání podmínek o poskytování
sociální služby - podle těchto pravidel službu poskytuje.
Ze spisové dokumentace klientů by mělo být zřejmé, že jim
byla tato informace poskytnuta a dána tak možnost
si dojednat průběh (tedy i čas) poskytování služby dle svých
potřeb, samozřejmě s ohledem na možnosti poskytovatele.

Poskytovatel OA a PS informuje veřejnost a
zájemce o službu o své činnosti v souladu
s Regionální kartou sociálních služeb ÚK v rozsahu
oblastí a služeb.

Poskytovatel je schopen prokázat, že informuje zájemce
o službu o své činnosti v souladu s Regionální kartou služeb,
ať už informuje prostřednictvím webových stránek nebo
v rámci jednání se zájemcem o službu (vedené záznamy),
případně i dále v průběhu poskytování služby - plánování
služby, nabízení dalších možností dle aktuálních potřeb
klienta (záznamy v IP).

Poskytovatel OA a PS nabízí podporu a zjišťuje
potřeby osob v rozsahu Regionální karty sociálních
služeb ÚK a následně poskytuje základní sociální
poradenství a odpovídající podporu doplňující
přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který
vyplynul ze zjišťování potřeb.

Ze spisové dokumentace klienta musí být zřejmé, že byly
zjišťovány všechny potřeby v rozsahu Regionální karty
sociálních služeb ÚK. U každé potřeby by mělo být popsáno,
jakým způsobem je zajištěna (např. klient zvládne
sám/rodina/sousedská výpomoc/sociální služba).
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PS je odborná služba, která se zaměřuje především
na přímou práci s uživateli. Svými úkony
nenahrazuje činnost jiných v místě dostupných
veřejných služeb, které nečerpají veřejnou
podporu.

Ze spisové dokumentace klienta musí být zřejmé, že sociální
služba nenahrazuje komerční služby jako např. úklidové
firmy, dovážku stravy, dovážku velkých nákupů apod., které
v lokalitě prokazatelně nabízejí služby. Pokud služba některé
z činností, jako např. úklid zajišťuje, v dokumentaci klienta
by mělo být uvedeno, z jakého důvodu nebylo možné zajistit
tuto činnost komerční službou. Dále by mělo být ze spisové
dokumentace zřejmé, že byla klientům poskytnuta
informace o možných komerčních službách pro zajištění
dané potřeby, příp. hledání jiných forem pomoci (sousedská
výpomoc apod.).
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I.

ÚVOD

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále jen „Akční plán“) je prováděcím
dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024
(dále jen „SPRSS“) a je zpracován na kalendářní rok 2022, přičemž se předpokládá jeho aktualizace k 1.
7. 2022. Povinnost kraje zpracovávat Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vyplývá z § 95 písm.
d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“).
Přílohou Akčního plánu je Základní a Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 20222024 (dále jen „Základní síť kraje“). Základní síť kraje uvádí aktuální stav jednotlivých sociálních služeb
(kapacity, počet pracovníků v přímé péči, region působnosti apod.). Současná podoba Základní
a Rozvojové sítě sociálních služeb vyplývá z aktualizace ze srpna 2021 s účinností od 1. 1. 2022.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 026/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 aktualizaci
Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Metodika sítě“). Dle platné
Metodiky sítě nadále trvá to, že Ústecký kraj od 1. 1. 2019 přistoupil až do odvolání k zastavení
rozšiřování Základní sítě sociálních služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových
sociálních služeb do Základní sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek
a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. Případné výjimky z opatření jsou detailně popsané
v Metodice sítě. Opatření týkající se zastavení rozšiřování sítě sociálních služeb se netýká Rozvojové
sítě sociálních služeb. Do Rozvojové sítě sociálních služeb jsou zařazovány služby, které jsou
financovány z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a jiných zdrojů. Sociálním službám zařazeným do Rozvojové sítě sociálních služeb je
vydáváno tzv. Podmíněné pověření. Donátor sociální služby přistoupí k Podmíněnému pověření,
vypočte a stanoví výši vyrovnávací platby sociální služby.
Další podstatnou součástí Akčního plánu jsou kapitoly jednotlivých regionů Ústeckého kraje z pohledu
potřebnosti sociálních služeb, výčtu aktuálních a optimálních kapacit jednotlivých druhů služeb
dle regionů. Dále se v této kapitole nachází vyhodnocení cílů, které si regiony stanovily na rok 2021
(Akční plán na rok 2021, který byl prováděcím dokumentem SPRSS 2019-2021) a naplánované aktivity
na rok 2022, které již vycházejí ze SPRSS 2022-2024.
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Proces tvorby Akčního plánu
Ústecký kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, který je schopen reflektovat
změny potřeb v jednotlivých regionech kraje, prostřednictvím pracovních skupin dle regionů. Pracovní
skupiny regionů jsou součástí Krajské koordinační sktruktury pro realizaci procesu střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji.
Organizační struktura procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb kraje
Pro proces střednědobého plánování byla v roce 2015 zřízena Krajská koordinační struktura
pro realizaci procesu střednědobého plánování a rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, která
koordinuje a řídí proces plánování sociálních služeb, průběh zpracovávání SPRSS a akčních plánů,
svolává a organizuje jednotlivá jednání, navrhuje priority v sociálních službách a zajišťuje přenos
informací mezi jednotlivými stupni struktury pro plánování a rozvoj sociálních služeb, dále předkládá
orgánům kraje návrhy na změny v Základní síti kraje.

Zastupitelstvo

Rada

Řídící skupina

Pracovní skupina
pro plánování
sociálních služeb

Odborná
pracovní skupina
odboru sociálních
věcí Krajského
úřadu Ústeckého
kraje
pro plánování,
kvalitu a
financování
sociálních služeb

Pracovní skupiny
dle regionů

Finanční skupina

Pracovní skupina
„pro úkol, na
téma“

Krajská koordinační skupina koordinuje a řídí proces plánování sociálních služeb, průběh zpracovávání
SPRSS, svolává a organizuje jednotlivá jednání, navrhuje priority v sociálních službách a zajišťuje přenos
informací mezi jednotlivými stupni struktury pro plánování a rozvoj sociálních služeb.
V roce 2021 Krajská koordinační skupina pro realizaci procesu plánování rozvoje sociálních služeb řídila
proces tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024
a současně práce na Akčním plánu na rok 2022. Na věcném zpracování podkladů pro tento dokument
pracovaly pod vedením jednotlivých vedoucích pracovní skupiny dle regionů (16 skupin).
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Přehled pracovních skupin dle regionů

KÓD
REGIONU

1

2

3

4

5

6

7

8

REGION

OBLAST SLUŽEB

JMÉNO VEDOUCÍHO

KONTAKT

Péče

Mgr. Zuzana Thürlová

774 775 709
zuzana.thurlova@jurta.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Iveta Prousková

725 114 125
i.prouskova@prosapia-zu.cz

Péče

Mgr. Eva Šulcová

474 684 432/777 338 391
sulcova-eva@meussj.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Filip Ráža

606 061 429
filipraza@seznam.cz

Péče

Bohdana Dojčinovičová

416 916 228
bohdana.dojcinovicova@litomerice.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Petra Smetanová

778 407 227
p.smetanova@nadeje.cz

Péče

Mgr. Martin Nuhlíček, DiS.

415 735 880/602 332 817
nuhlicek@bezzamku.cz

prevence a
poradenství

Eva Wiesnerová, DiS.

415 654 308/736 118 781
wiesnerova.e@seznam.cz

Péče

Bc. Kateřina Schmiederová, DiS.

608 117 209
schmiederova@dsslitvinov.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Jana Pánková

604 908 471
jana.pankova@mesto-most.cz

Péče

Bc. Marcela Tomčalová

412 315 370/734 315 475
postlerovi@seznam.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Jiřina Kafková

730 158 642
jirina.kafkova@seznam.cz

Péče

PhDr. et Mgr. Jaroslav Zeman,
MBA

417 571 102/602 463 388
reditel@pdss.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Karel Klášterka

417 563 450/728 102 047
klasterka@arkadie.cz

Péče

Bc. Ditta Hromádková

475 211 781/774 405 206
hromadkova@psul.cz

prevence a
poradenství

Mgr. Nikol Aková

475 201 777/608 572 360
akova@tyfloservis.cz

Děčínsko

Chomutovsko

Litoměřicko

Lounsko

Mostecko

Šluknovský
výběžek

Teplicko

Ústecko

Zdroj: KÚÚK
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S Akčním plánem se vždy souběžně aktualizuje Základní a Rozvojová sít sociálních služeb Ústeckého
kraje. I přesto, že bylo přistoupeno od 1. 1. 2019 až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě
kraje, proces plánování sociálních služeb stále přetrvává. Sociální potřeby regionů jsou stále sledovány
a vyhodnocovány. Základní a Rozvojová síť kraje je aktualizovaná dle Metodiky zajištění sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje, kde je uveden harmonogram a rovněž výjimky z opatření zamezujícím změnám
v Základní síti sociálních služeb.
V rámci aktualizace sítě k 1. 1. 2022 (příjem žádostí od 1. do 31. srpna 2021) bylo Ústeckému kraji
celkově doručeno 89 žádostí o změny, z toho 83 žádostí do Základní sítě sociálních služeb a 3 žádosti
do Rozvojové sítě sociálních služeb. Dále byly doručeny další 3 žádosti, u nichž došlo ke zpětvzetí
žádostí ze strany poskytovatelů sociálních služeb. Následně se k potřebnosti služeb vyjadřovaly
pracovní skupiny regionů a odborná pracovní skupina odboru sociálních věcí.
Výsledkem, ke kterému kraj směřuje, je krajská síť sociálních služeb, představující konkrétní sociální
služby, které jsou vyhodnoceny jako potřebné, efektivní a kvalitní. Tyto budou finančně podporovány
ze strany kraje (prostřednictvím dotace přidělené kraji od MPSV, z rozpočtu kraje, popř. v rámci
projektů financovaných z jiných zdrojů – strukturální fondy, realizovaných přímo krajem nebo jinými
subjekty, z dalších dotačních titulů ministerstev apod.). Zároveň mohou být finančně podpořeny pouze
kapacity jednotlivých sociálních služeb, které jsou zahrnuty v Základní síti sociálních služeb kraje.
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II.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Dle § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se Střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na svém území, přitom přihlíží
k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f) zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
Síť sociálních služeb definuje § 3 písm. i) zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
jako souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní
dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje, a které jsou v souladu
se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních
služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
V Ústeckém kraji k datu 16. 9. 2021 působí celkem 646 registrovaných sociálních služeb
dle § 37 až § 70 Zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vč. služeb s rozšířenou
územní působností (zdroj: http://iregistr.mpsv.cz/).
Do Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje platné od 1. 7. 2021 je zařazeno celkem
723 služeb (pokud je služba pod jedním identifikátorem zařazena do Základní nebo Rozvojové sítě
a působí ve více regionech, je započítána dle počtu regionů, ve kterých působí).

Zdroj: KÚÚK (k datu 30. 9. 2021)
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Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Pobytovými službami se
rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb, ambulantními jsou služby, za
kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí
služby není ubytování a poslední skupinou jsou terénní služby, které jsou osobě poskytovány v jejím
přirozeném sociálním prostředí. Sociální služby se dále rozdělují na sociální poradenství, služby sociální
péče a služby sociální prevence. V Ústeckém kraji převažují sociální služby, které spadají do kategorie
prevence (276), následují služby sociální péče (244) a nejmenší část tvoří sociální poradenství (69).

Zdroj: KÚÚK (k datu 30. 9.2021)
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Následující graf ukazuje rozdělení jednotlivých sociálních služeb zařazených do Základní a Rozvojové
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje platné od 1. 7. 2021 schválené usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 031/7Z/2020 ze dne 21. 6. 2021.

Zdroj: KÚÚK (k datu 21. 6. 2021)
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Kromě výše uvedených služeb jsou do Základní sítě sociálních služeb zařazeny ještě sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 Zákona o sociálních službách. Údaje
o počtu lůžek a pracovníků v přímé péči nejsou veřejně přístupné údaje – nejsou uvedeny v Základní
síti sociálních služeb Ústeckého kraje ani v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje je zařazeno 8 poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných ve
zdravotnickém zařízení lůžkové péče.
Níže uvedený graf ukazuje na rozdělení počtu těchto služeb dle regionů Ústeckého kraje.

Zdroj: KÚÚK (k datu 30. 9. 2021)

11

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022

Níže uvedený graf ukazuje přehled sociálních služeb, které Ústecký kraj eviduje na svém území
a zároveň nejsou zařazeny do Základní ani Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje k datu
30. 9. 2021.

Zdroj: KÚÚK (k datu 30. 9. 2021)
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V souladu s Informací pro příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální –
Reforma psychiatrické péče versus pobytová zařízení sociální péče – domovy se zvláštním režimem ze
dne 29. 1. 2019 měly příspěvkové organizace zvážit možnosti rozšíření cílové skupiny v návaznosti na
probíhající reformu psychiatrické péče. S účinností od 1. 1. 2020 vzniklo tak pro potřeby reformy
psychiatrické péče v Ústeckém kraji celkem 10 lůžek. Od 1. 1. 2021 byla vyčleněna další dvě lůžka
v Domovech sociálních služeb Litvínov, příspěvkové organizaci. V současnosti je aktuální kapacita 12
lůžek.

Zdroj: KÚÚK (k datu 30. 9. 2021)

V rámci Reformy psychiatrické péče byla dále řešena potřeba vyčlenění lůžek pro osoby mladší (30).
V Centru sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, byla pro tyto účely od prosince 2020
vyčleněna 3 lůžka v DOZP Chotěšov a v DOZP Křešice 1 lůžko. V únoru 2021 došlo k navýšení o další 3
lůžka, na aktuální kapacitu 7 lůžek, následně s cílovou kapacitou 10 lůžek.
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Informace o změnách registrace v roce 2021 - ukončení registrace služby / zrušení poskytovatele /
Název
poskytovatele

Krajská majetková,
příspěvková
organizace

Nemocnice
Litoměřice, a.s.

Druh služby

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
3392005
sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
5205327

Ukončení
registrace
k datu
30. 6. 2021

Poznámka

§ 52 dle ZSS 108/2006 Sb., přechod pod
Krajskou zdravotní, a.s. / 1 lůžko, dříve
Lužická nemocnice Rumburk

31. 3. 2021

§ 52 dle ZSS 108/2006 Sb., přechod pod
Krajskou zdravotní, a.s. / 5 lůžek

31. 8. 2021

ukončení registrace obou služeb /
Chomutovsko

31. 12. 2021

ukončení registrace služby / Podbořany
(převod kapacity pro poskytovatele
Domov pro seniory Podbořany,
příspěvková organizace)
ukončení registrace služby / Litoměřice

terénní programy
3715196
Městská správa
sociálních služeb
Vejprty,
příspěvková
organizace
Město Podbořany

Centrum sociální
pomoci Litoměřice,
příspěvková
organizace
Charita Ústí nad
Labem

sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi
3373312
pečovatelská služba
6694054

domovy pro osoby se
zdravotním postižením
2465771

31. 12. 2021

domovy pro seniory
7141935

31. 12. 2021

azylové domy
2367190
noclehárny
NADĚJE
5510903
Pobočka Diakonie
domovy se zvláštním
Církve bratrské v
režimem
Mostě
5683202
DŮM ROMSKÉ
terénní programy
KULTURY o.p.s.
3960446
osobní asistence
PAMPELIŠKA, o.p.s.
6570745
domov pro seniory
Domov pro osoby
6837343
se zdravotním
postižením Kytlice

31. 12. 2021

zrušení registrace sociální služby (převod
zbylých 12 lůžek na domovy se zvláštním
režimem )
ukončení registrace služby / Litoměřice

31. 12. 2021

ukončení registrace služby / Litoměřice

31. 12. 2021

ukončení registrace služby / Most

31. 12. 2021

ukončení registrace služby / Most (změna
registrace na SAS pro rodiny s dětmi)
ukončení registrace služby / Teplice

31. 12. 2021
31. 12. 2021
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Senior Teplice, z.s.

Centrum sociální
pomoci Litoměřice,
příspěvková
organizace

sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižené
8381611
domovy se zvláštním
režimem
1353598

31. 1. 2022

ukončení registrace služby / Teplice

31. 12. 2023

ukončení registrace služby / Velemín

Zdroj: KÚÚK (k datu 5. 10. 2021)

Informace o změnách registrace v roce 2021 - nová registrace služby/ nový poskytovatel /
Název
poskytovatele
Diakonie ČCE –
Středisko
celostátních
programů a služeb
Krajská zdravotní,
a.s.

NADĚJE

Global Partner
Péče, z.ú.
Spirála, Ústecký
kraj, z. s.
Fokus Labe, z.ú.
NADĚJE
Domov pro seniory
Podbořany,
příspěvková
organizace
ADP-ANNA s.r.o.

Druh služby

raná péče
9548170

Vznik
registrace k
datu
1. 1. 2021

Poznámka

nový poskytovatel, nová služba / Děčín

§ 52 dle Zákona o sociálních službách,
převzetí Nemocnice Litoměřice, a.s. / 5
lůžek

sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
2933212
noclehárny
8149563
nízkoprahová denní
centra
7116825
odborné sociální
poradenství
7679470
odlehčovací služby
7961531
krizová pomoc
9886524

1. 4. 2021

1. 8. 2021

nová služba / Ústí nad Labem

Sociální rehabilitace
7889246
sociální rehabilitace
4238324
pečovatelská služba
5634705

1. 1. 2022

nová služba / Ústí nad Labem

1. 1. 2022

nová služba / Litoměřice

1. 1. 2022

nová služba / Podbořany
(převod kapacity od Města Podbořany)

pečovatelská služba
6598554
odlehčovací služby
6744733

1. 1. 2022

změna názvu poskytovatele (dříve JUDr.
Kozáková a přeregistrování služeb), Děčín

1. 1. 2021
1. 1. 2021

nové služby / Kadaň

1. 6. 2021
nový poskytovatel, nové služby /
Chomutov
1. 6. 2021

1. 1. 2022
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DŮM ROMSKÉ
KULTURY o.p.s.

Paracelsus, s.r.o.

Domov pro seniory
Dobětice,
příspěvková
organizace

sociálně aktivizační
služba pro rodiny
s dětmi
1480537
sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
3942723
odlehčovací služby
5891759

1. 1. 2022

nová služba(změna z terénního programu
na SAS) / Most

1. 1. 2022

§ 52 dle Zákona o sociálních službách / 15
lůžek / Dubí

1. 1. 2022

nová služba / Ústí nad Labem

Zdroj: KÚÚK (k datu 5. 10. 2021)
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Budoucí přísliby kraje pro sociální služby
Dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje u poskytovatelů žádající o souhlasné stanovisko subjektu na plánovanou (neexistující) sociální
službu či stávající sociální službu plánující navyšování kapacity po ukončení realizace projektu investičního záměru rozhoduje o vydání a znění stanoviska
Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále jen „ZUK“).
VYDANÉ BUDOUCÍ PŘÍSLIBY (ke dni 30. 9. 2021)
KAPACITA
(individuální, skupinová, lůžka)
POSKYTOVATEL

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace
Cesta do světa,
pobočný spolek
Slunečnice, z.s.

Fokus Labe, z.ú.

IDENTIFIKÁTOR
SLUŽBY

Domovy se zvláštním
režimem
ID 9923023
Domov pro seniory
ID 2682796
Sociální rehabilitace
ID 2282970
Sociálně terapeutické
dílny
ID 3356067
Sociální rehabilitace
ID 6303516
Odborné sociální
poradenství
ID 9131484
Sociálně terapeutické
dílny
nová služba

NÁZEV PROJEKTU

„Domov se
zvláštním režimem –
Křešice“

"Podpora rozšíření
podmínek pro přípravu
na práci a pracovní
uplatnění
znevýhodněných osob
ve Slunečnici"

Č. USNESENÍ ZUK
V ZÁKLADNÍ SÍTI
ÚK

PO SKONČENÍ
PROJEKTU
V ZÁKLADNÍ SÍTI
ÚK

46

52

č. 034/4Z/2017

č. 023/7Z/2017

17

55

91

individuální 1;
skupinová 15/3

individuální 1;
skupinová 15/3

skupinová 9/3

skupinová 9/3

Individuální 1;
skupinová 15/1

Individuální 1;
skupinová 15/1

individuální 1

individuální 1

-

individuální 1;
skupinová 9

REGION
PŮSOBNOSTI
SLUŽBY

AKTUÁLNÍ
ZÁJEM
REALIZACE
PROJEKTU

Děčínsko

Zájem trvá

Děčínsko

Zájem trvá
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Sociální a zdravotní
služby Teplice, z.s.

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
nová služba
Chráněné bydlení
nová služba

Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov

Týdenní stacionáře
nová služba

Město Varnsdorf

Azylové domy

„Rozvoj sociálních služeb
DOZP v obci Suché“

Centrum sociálních
služeb Jiříkov

Azylový dům pro muže a
matky s dětmi

12

č. 021/14Z/2018

Teplicko

Zahájení
realizace X/2021,
předpoklad od 1.
1. 2023 Základní
síť

-

8

č. 028/16Z/2018

-

14

Šluknovský výběžek

č. 011/17Z/2019

-

25

Šluknovský výběžek

č. 022/6Z/2021

29

33

Děčínsko

Zájem trvá

č. 033/7Z/2021

-

20

Litoměřicko

Zájem trvá

Zájem trvá,
předpoklad
zahájení I/2022
Zájem trvá,
realizace v r.
2022

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

Azylové domy

Charita Litoměřice

Domovy se zvláštním
režimem
nová služba

Charita Lovosice

Azylové domy
nová služba

č. 027/9Z/2021

-

24

Litoměřicko

Zájem trvá

Diakonie ČCE Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích

Azylové domy
ID 4731306

č. 027/9Z/2021

-

25

Litoměřicko

Zájem trvá

Charita Most

Domovy se zvláštním
režimem
nová služba

č. 028/9Z/2021

-

25

Mostecko

Zájem trvá

„Výstavba domova se
zvláštním režimem
v Žalhosticích se
zvýšenou energetickou
účinností“

Zdroj: KÚÚK
Město Hoštka požádalo o vyřazení budoucího příslibu z Akčního plánu, pod názvem projektu „Polyfunkční centrum“, č. usnesení ZÚK 018/8Z/2017.
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Požadavky Ústeckého kraje na poskytovatele sociálních služeb
– pečovatelská služba a osobní asistence
V návaznosti na stanovené vize v SPRSS 2022-2024 pro jednotlivé cílové skupiny definuje Ústecký kraj
požadavky na poskytovatele sociálních služeb, které postihují žádoucí procesy a kvalitativní směřování
dostupnosti sociálních služeb v rámci sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (podrobněji v SPRSS 20222024, kap. 4.2 Požadavky Ústeckého kraje na poskytovatele sociálních služeb v rámci krajské sítě
sociálních služeb).
Vzhledem k tomu, že Ústecký kraj klade důraz na péči v přirozeném prostředí člověka (viz vize
pro cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením), vybral již v roce 2019 služby osobní
asistence a pečovatelské služby a stanovil požadavky na tyto služby a současně harmonogram pro celý
proces změny. Tento proces byl rozložen do více jak dvouletého období s tím, že od 1. 1. 2022 jsou
stanovené požadavky pro služby závazné a že jejich plnění bude Ústecký kraj kontrolovat.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (PS ) A OSOBNÍ ASISTENCE (OA)
Služby PS a AO zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje splňují od 1. 1. 2022 tyto
požadavky:
Požadavek na službu
Důkazy (kritéria)
OA a PS je základní sociální službou péče Popis nepříznivé sociální situace žadatele o službu bývá
poskytovanou osobám v nepříznivé sociální součástí záznamu ze sociálního šetření nebo záznamu z
situaci. Umožňuje svým klientům setrvat v jejich úvodního rozhovoru. Nepříznivá sociální situace zájemce
přirozeném
prostředí,
doplňuje
péči o službu by měla být popsána v kontextu požadavků
neformálních pečujících a podporuje je při zákona č. 106/2006 Sb., o sociálních službách (§ 2, § 3).
pochopení potřeb uživatele. Podporuje uživatele Každý poskytovatel je povinen vést písemné důkazy o
ve využívání běžně dostupných veřejných služeb tom, že s žadatelem/uživatelem o jeho nepříznivé
a udržení běžných vazeb v komunitě.
sociální situaci jednal, že zjišťoval možnosti řešení situace
žadatele jinými prostředky (využití jiných zdrojů), a
z jakého důvodu poskytl podporu právě své služby.
Poskytovatel nabízí a svou nabídkou oslovuje Poskytovatel má dle požadavku registrovány všechny
všechny cílové skupiny uvedené v zákoně cílové skupiny bez věkového omezení, tyto údaje
o sociálních službách, které mají sníženou prezentuje na svých webových stránkách a
soběstačnost:
v propagačních materiálech a v souladu s nimi nabízí a
- PS z důvodu věku, chronického onemocnění poskytuje registrovanou sociální službu.
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
- OA z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
PS je prokazatelně nabízena a následně Poskytovatel má požadovanou provozní dobu
poskytována dle potřeb v rozsahu 7:00–21:00 zaregistrovanou a informuje o ní prostřednictvím svých
hodin včetně víkendů a svátků.
webových stránek, propagačních materiálů a vnitřních
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OA je prokazatelně nabízena bez časového pravidel, se kterými následně zájemce/žadatele o službu
omezení a následně poskytována dle potřeb seznamuje v rámci sjednávání podmínek o poskytování
uživatelů.
sociální služby - podle těchto pravidel službu poskytuje.
Ze spisové dokumentace klientů by mělo být zřejmé, že
jim byla tato informace poskytnuta a dána tak možnost si
dojednat průběh (tedy i čas) poskytování služby dle svých
potřeb, samozřejmě s ohledem na možnosti
poskytovatele.
Poskytovatel OA a PS informuje veřejnost a Poskytovatel je schopen prokázat, že informuje zájemce
zájemce o službu o své činnosti v souladu o službu o své činnosti v souladu s Regionální kartou
s Regionální kartou sociálních služeb ÚK služeb, ať už informuje prostřednictvím webových
v rozsahu oblastí a služeb.
stránek nebo v rámci jednání se zájemcem o službu
(vedené záznamy), případně i dále v průběhu
poskytování služby - plánování služby, nabízení dalších
možností dle aktuálních potřeb klienta (záznamy v IP).
Poskytovatel OA a PS nabízí podporu a zjišťuje Ze spisové dokumentace klienta musí být zřejmé, že byly
potřeby osob v rozsahu Regionální karty zjišťovány všechny potřeby v rozsahu Regionální karty
sociálních služeb ÚK a následně poskytuje sociálních služeb ÚK. U každé potřeby by mělo být
základní sociální poradenství a odpovídající popsáno, jakým způsobem je zajištěna (např. klient
podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné zvládne
sám/rodina/sousedská
výpomoc/sociální
služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování služba).
potřeb.
PS je odborná služba, která se zaměřuje Ze spisové dokumentace klienta musí být zřejmé, že
především na přímou práci s uživateli. Svými sociální služba nenahrazuje komerční služby jako např.
úkony nenahrazuje činnost jiných v místě úklidové firmy, dovážku stravy, dovážku velkých nákupů
dostupných veřejných služeb, které nečerpají apod., které v lokalitě prokazatelně nabízejí služby.
veřejnou podporu.
Pokud služba některé z činností, jako např. úklid zajišťuje,
v dokumentaci klienta by mělo být uvedeno, z jakého
důvodu nebylo možné zajistit tuto činnost komerční
službou. Dále by mělo být ze spisové dokumentace
zřejmé, že byla klientům poskytnuta informace o
možných komerčních službách pro zajištění dané
potřeby, příp. hledání jiných forem pomoci (sousedská
výpomoc apod.).
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Finanční plánování
Financování sociálních služeb probíhá v režimu tzv. vyrovnávací platby. V souvislosti se změnou režimu
financování sociálních služeb se více propojila oblast financování a plánování. Finanční prostředky na
zajištění provozu služby, lze poskytnout pouze těm poskytovatelům sociálních služeb, jejichž služba je
součástí Základní sítě kraje na dané období. Těmto službám je v souladu se čl. 4 „Rozhodnutí Komise“
ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu vydáno Pověření Ústeckého kraje k zajištění
dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje (dále jen „Pověření“).
Povinnou přílohou žádosti kraje o dotaci v rámci dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí
(dále jen „MPSV“) pro kraje a Hlavní město Prahu v oblasti poskytování sociálních služeb (dotace se
poskytuje na splnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách) je
schválený SPRSS a Akční plán kraje, jehož součástí je vymezená Základní síť kraje na dané období.
Základní i Rozvojová síť kraje až do úrovně jednotlivých poskytovatelů a druhů služeb tvoří přílohu
Akčního plánu na daný rok. V rámci každoroční aktualizace je reagováno na změny v poskytování
sociálních služeb v jednotlivých regionech. Sítě sociálních služeb představují souhrn sociálních služeb
v kraji, které mohou být financovány z veřejných zdrojů. Sociální služby zařazené v Základní síti kraje
mohou být, na rozdíl od sociálních služeb v Rozvojové síti kraje, podpořeny také z rozpočtu Ústeckého
kraje. Sítě jsou obvykle aktualizovány vždy v předstihu v souvislosti s dotačním řízením, ale mohou být
aktualizovány, i pokud dojde k podstatným změnám v poskytování služeb nebo v případě reagování na
nově zjištěné potřeby.
Od roku 2015 spravuje MPSV svou Síť sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností, v níž
jsou zařazeny sociální služby, které poskytují sociální služby ve více krajích. Tyto sociální služby jsou
financovány přímo z MPSV, které vypisuje svůj dotační program. Pokud chtějí sociální služby působící
na území Ústeckého kraje žádat o finanční prostředky z rozpočtu kraje i v tzv. malých dotačních
titulech, musí být zařazeny i v Základní síti kraje a disponovat Pověřením, ke kterému by kraj mohl,
v případě finanční podpory služby, přistoupit.
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FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI
Dotační programy kraje v roce 2021
Dotační tituly kraje vyhlašované na rok 2021 lze rozdělit podle zdroje financování. U hlavního a zároveň
největšího dotačního programu se jedná o přerozdělování prostředků dotace ze státního rozpočtu
(MPSV) prostřednictvím kraje. Jedná se o dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2021“, který Ústecký kraj vyhlašuje na základě vyhlášeného dotačního řízení pro kraje a Hlavní
město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb (Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 ze dne 7. 1. 2021). Ostatní vyhlášené dotační tituly jsou
podpořeny finančními prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje.
Ústecký kraj podal na MPSV žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji na rok 2021 ve výši
2 398 313 908,- Kč. Dne 7. 1. 2021 obdržel Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu na rok 2021 v celkové maximální výši 1 956 702 077,- Kč. Dne 4. 8. 2021 obdržel
Ústecký kraj Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu na rok 2021, kterým byla navýšena celková maximální výše poskytnuté dotace na částku
2 028 574 113,-Kč.
Přehled dotačních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých Ústeckému kraji v Kč

Dotace celkem
v Kč*

2020

2021

1 708 708 677

2 028 574 113

Zdroj: KÚÚK
* Celková výše prostředků v dotačním roce nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky z roku předchozího a vratky
z dotačního roku

V přehledu dotačních prostředků nejsou uvedeny dotační prostředky programu podpory B pro služby
s nadregionální a celostátní působností. Tento dotační titul vyhlašuje a administruje MPSV pro služby
s celostátní a nadregionální působnosti. Tabulka obsahuje pouze výši dotačních prostředků
poskytnutou ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb.
Pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu
a finanční vyúčtování poskytnuté dotace byly pro hlavní dotační program „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2021“ (dále jen „Program“)uvedeny v platné „Metodice Ústeckého kraje
pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ (dále jen „Metodika pro poskytování podpory“), která byla
společně s vyhlášením tohoto Programu schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 135/31Z/2020 dne 7. 9. 2020. Pravidla a povinnosti týkající se ostatních dotačních titulů
vyhlašovaných Ústeckým krajem jsou součástí jejich samostatných metodik.
V souladu s vyhlášeným Programem (včetně jeho příloh) byly s účinností od 1. 1. 2021 vydány dodatky
k Pověření, ve vazbě na změnu definování obsahu a rozsahu sociální služby v Základní síti kraje a ve
vazbě na aktualizaci kalkulace vyrovnávací platby.
O vyhodnocení dotačního programu na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2021 bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021.
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O dofinancování sociálních služeb ve výše uvedeném dotačním programu bylo rozhodnuto na základě
znění Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na
rok 2021 usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 029/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021.
Dalšími uvedenými dotačními tituly plnil kraj svoji povinnost zajistit dostupnost poskytování sociálních
služeb na svém území v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 101a
odst. 2 a § 95 písm. g) Zákona o sociálních službách.
Předmětem podpory dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý
dotační program“ byly registrované sociální služby dle typologie služeb obsažené v Zákoně o sociálních
službách (§ 37–58, § 60–63, § 65–67 a § 69–70) v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění,
kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách. Dotační program byl vyhlášen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 22. 6. 2020 usnesením č. 110/30Z/2020. O vyhodnocení
dotačního programu rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 16. 12. 2020 usnesením
č. 027/2Z/2020.
Finanční podpora programů byla poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Byly
podpořeny pouze sociální služby, které zohledňuje Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji na rok 2021, tj. bylo podpořeno poskytování sociálních služeb, které byly zařazeny do Základní sítě
kraje.

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program
Dotace celkem v Kč
Počet podpořených služeb
Počet nepodpořených služeb

2020

2021

10 498 050

11 246 570

316

311

2

1

Zdroj: KÚÚK

Další dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“ byl
určen na podporu registrovaných sociálních služeb dle typologie služeb obsažené v Zákoně o sociálních
službách, jejichž registrovanou cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé
na návykových látkách. Jednalo se konkrétně o služby odborné sociální poradenství (§ 37), kontaktní
centra (§ 59), služby následné péče (§ 64), terapeutické komunity (§ 68) a terénní programy (§ 69).
Program se nevztahoval na sociální služby, které nebyly poskytovány v oblasti protidrogové politiky
a na příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem. Program byl vyhlášen Zastupitelstvem
Ústeckého kraje dne 22. 6. 2020 usnesením č. 109/30Z/2020. Finanční prostředky z tohoto
vyhlášeného programu byly vyčleněny na podporu realizace protidrogové politiky zakotvené ve
Strategii prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023, která byla schválena
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 059/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020. O vyhodnocení
dotačního programu rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 16. 12. 2020 usnesením
č. 028/2Z/2020.
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Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021
§

Druh služby

Počet podpořených služeb

Dotace v Kč

37

Odborné sociální poradenství

7

375 200

59

Kontaktní centra

9

555 470

64

Služby následné péče

3

129 570

68

Terapeutické komunity

1

166 410

69

Terénní programy

8

773 240

28

1 999 890

CELKEM
Zdroj:

KÚÚK

Následující tabulka uvádí celkovou výši podpory sociálních služeb v oblasti protidrogových služeb
v jednotlivých dotačních titulech poskytovaných v letech 2020 a 2021.
Přehled podpory protidrogových služeb
rok

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky

CELKEM v Kč

2020

2 999 870

2 999 870

2021

1 999 890

1 999 890

Zdroj: KÚÚK

Dalším dotačním programem Ústeckého kraje je „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, který
byl vyhlášen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 9. 2019 usnesením č. 006/23Z/2019 dle § 10 c)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
na podporu sociálních služeb definovaných v Zákoně o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost. Finanční podpora je poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která
se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.
Projekt podporuje sociální služby: azylové domy, osobní asistence, podpora samostatného bydlení a
intervenční centra. O vyhodnocení dotačního programu Ústeckého kraje bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020. Realizace projektu byla původně
plánována na období 1. 10. 2019 - 30. 6. 2022, s podporou služeb od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. V roce
2021 bylo zažádáno o prodloužení realizace projektu do 31. 10. 2022 s podporou služeb do 30. 6. 2022.
V roce 2020 i 2021 bylo v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“
podpořeno 47 sociálních služeb.
Přehled Podpory sociálních služeb v Ústeckém kraji 3

Výše podpory v Kč

2020

2021

184 726 300

224 276 000

Zdroj: KÚÚK
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Přehled poskytnutých finančních prostředků na sociální služby v dotačních programech
Ústeckého kraje v roce 2021 v Kč

služby sociální prevence a odborné sociální poradenství

363 740

54

Raná péče

4

7 188 200

3

55

Telefonická
krizová pomoc

2

5 798 600

56

Tlumočnické
služby

5

57

Azylové domy

58

7

375 200

1

107

64 911 740

93 630

7

7 281 830

2

98 220

4

5 896 820

5 658 600

4

67 580

9

5 216 480

1

150 000

19

983 470

20

1 133 470

Domy na půl
cesty

3

2 632 400

2

28 000

5

2 660 400

59

Kontaktní centra

9

17 167 000

18

17 722 470

60

Krizová pomoc

3

5 847 500

3

80 100

6

5 927 600

60a

Intervenční
centra

0

0

1

70 820

1

70 820

61

Nízkoprahová
denní centra

9

20 601 800

8

305 840

17

20 907 640

62

Nízkoprahová
zařízení pro děti
a mládež

41

96 118 500

31

1 291 700

73

97 570 200

63

Noclehárny

11

11 677 900

7

119 580

18

11 797 480

64

Služby následné
péče

2

2 226 500

5

2 356 070

65

Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s
dětmi

39

72 009 800

31

1 001 460

70

73 011 260

66

Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a
OZP

15

20 373 300

9

236 910

24

20 610 210

67

Sociálně
terapeutické
dílny

21

64 263 900

13

520 520

34

64 784 420

68

Terapeutické
komunity

0

0

1

166 410

69

Terénní
programy

38

66 959 300

71

68 530 630

9

24

638 090

25

555 470

1

3

1 044 700

dotace v Kč

38

CELKEM

počet služeb

63 128 100

dotace v Kč

61

počet služeb

Odborné sociální
poradenství

Individuální
dofinancování

dotace v Kč

počet služeb

37

„Podpora
Ústeckého kraje na
sociální služby
protidrogové
politiky 2021

počet služeb

druh služby

dotace v Kč

§

dotace v Kč

„Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2021 –
malý dotační program“

počet služeb

oblast

„Podpora sociálních
služeb v Ústeckém
kraji 2021“

160 000

129 570

1

166 410

8

773 240

1

160 000

služby sociální péče
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70

Sociální
rehabilitace

27

75 505 300

21

992 390

48

76 497 690

39

Osobní asistence

0

0

8

259 820

8

259 820

40

Pečovatelská
služba

41

128 798
800

18

782 870

59

129 581 670

42

Průvodcovské a
předčitatelské
služby

1

452 200

1

452 200

43

Podpora
samostatného
bydlení

1

457 000

4

114 690

5

571 690

44

Odlehčovací
služby

19

35 509 600

10

160 340

29

35 669 940

45

Centra denních
služeb

2

6 352 400

2

70 000

4

6 422 400

46

Denní stacionáře

17

23 958 500

9

175 310

26

24 133 810

47

Týdenní
stacionáře

3

6 280 000

1

14 900

4

6 294 900

48

Domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

30

310 153
300

3

167 720

33

310 321 020

49

Domovy pro
seniory

35

449 147
700

14

882 140

2

1 752 620

51

451 782 460

50

Domovy se
zvláštním
režimem

35

383 534
700

12

780 040

2

4 739 636

49

389 054 376

51

Chráněné
bydlení

27

129 372
800

12

922 070

39

130 294 870

52

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
lůžkové péče

6

17 250 400

2

24 620

8

17 275 020

508

2 028 574
100

311

Celkem podpořených služeb

11 246 570

Zdroj: KÚÚK
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Přehled poskytnutých finančních prostředků na služby
sociální prevence a odborného sociálního poradenství v
dotačních programech Ústeckého kraje v roce 2021 v Kč
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Přehled poskytnutých finančních prostředků na
služby sociální péče v dotačních programech
Ústeckého kraje v roce 2021 v Kč
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FINANCOVÁNÍ DALŠÍCH AKTIVIT V ÚSTECKÉM KRAJI
Na podporu aktivit zaměřených na podporu rodiny, tj. poradenství, vzdělávací a tréninkové aktivity
s cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, provozované
zejména v mateřských a rodinných centrech byl v roce 2020 dotační program zrušen a v roce 2021
nebyl vyhlášen. V současné chvíli odbor sociálních věcí pracuje na transformaci dotačního programu
v této oblasti.
Organizace pracující v této oblasti (mateřská a rodinná centra) využily možnosti a požádaly o finanční
podporu z Fondu Ústeckého kraje. V roce 2020 byla schválena podpora 5 organizacím, v roce 2021
požádaly o finanční podporu 3 organizace. Jednotlivá výše podpory činila 30 000,- Kč, pouze u jedné
organizace byla schválena podpora ve výši 30 025,- Kč.

Podpora v oblasti prorodinných aktivit

Dotační titul Podpora Ústeckého
kraje v oblasti prorodinných aktivit
- celkem v Kč
Fond Ústeckého kraje - Počet
podpořených organizací
Fond Ústeckého kraje – celkem v Kč

2020

2021

Dotační titul zrušen

Dotační titul nevyhlášen

5

3

150 000

90 025

Zdroj: KÚÚK

V letech 2020 a 2021 byl také vyhlášen dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém
kraji“, ve kterém bylo na každý rok alokováno 500 000,- Kč. V roce 2021 byl dotační program vyhlášen
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021. Dotační program
podporuje činnost dobrovolnických center, jejichž role ve společnosti se zejména v době boje
s onemocněním COVID-19 ukázala jako nepostradatelná.

Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji
2020

2021

410 000

400 000

Počet podpořených organizací

6

5

Počet nepodpořených

0

2

Dotace celkem v Kč

Zdroj: KÚÚK
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Dotační programy v oblasti sociálních služeb, dobrovolnictví a aktivit pro
rodinu na rok 2022

Tak jako v předchozích letech plánuje i v roce 2022 Ústecký kraj, v závislosti na schváleném rozpočtu
kraje, podporovat prostřednictvím dotačních programů vybrané druhy registrovaných sociálních
služeb a aktivity v oblasti podpory rodiny a dobrovolnictví.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 026/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 vyhlásilo dle § 10 c) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dotační
program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ na podporu sociálních služeb
definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotační
program bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Ústecký kraj obdrží na
základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v
roce 2022.
Ústecký kraj přistoupil zejména z důvodu dlouhodobě nestabilní situace v oblasti financování sociálních
služeb na svém území ke změně Metodiky financování sociálních služeb pro rok 2022 (dále jen
Metodika). Celková alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu - z kapitoly 313 – MPSV, je
dlouhodobě každoročně výrazně nižší oproti reálným uznatelným požadavkům jednotlivých
poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji, bez ohledu na to, o kolik finančních prostředků
Ústecký kraj žádá. Ústecký kraj se v posledních letech v rámci individuálního dofinancování snaží
kompenzovat nedostatek finančních prostředků alespoň částečně u nejvíce podfinancovaných
sociálních služeb, ale tento systém není dlouhodobě udržitelný a je třeba zavést určité stabilizační
prvky, které přinesou alespoň částečnou jistotu v systému financování sociálních služeb.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je potřeba převést část odpovědnosti v oblasti finančního
zajištění sociálních služeb i na další subjekty, tak aby mohli poskytovatelé sociálních služeb provozovat
své služby efektivně a v potřebné kvalitě a rozsahu. Hlavním cílem zavedení nové úpravy Metodiky je
zajistit alespoň částečně stabilitu ve financování pobytových sociálních služeb, které jsou pro Ústecký
kraj prioritou.
Pravidla pro rok 2022 vychází z pravidel pro rok 2021.
Změny v dotačním programu byly konzultovány s vydelegovanou pracovní skupinou Asociace
poskytovatelů sociálních služeb Ústeckého kraje.
Dochází k úpravám oproti roku 2021:
• Rozšíření okruhu uznatelných nákladů
• Úprava redukčních koeficientů
• Rozšíření skupiny nákladů, které mohou být proplaceny z dotace v lednu následujícího roku a
prodloužení termínu
• Zavedení povinného podílu spolufinancování pro pobytové sociální služby ve formě příspěvku
zřizovatele u příspěvkových organizací ÚSC
• Úprava přílohy č. 4 – Tiskopis závěrečného vyúčtování dotace
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Druhým vyhlášeným dotačním programem na podporu sociálních služeb v roce 2022 je dotační
program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační program“. Dotační
program byl vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.
Okruh žadatelů a podmínky pro čerpání dotace z rozpočtu kraje jsou totožné jako v letech
předešlých. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační
program činí 11 000 000,- Kč. Do dotačního programu podalo žádost 88 organizací s žádostí
o podporu 330 služeb a požadavkem na dotaci v celkové výši 58 285 664,- Kč. Podpořeno bylo
celkem 88 organizací, 323 sociálních služeb v celkové výši 11 mil. Kč. O vyhodnocení dotačního
programu rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 1. 11. 2021 usnesením č. xx/xx/2021.
Na podporu sociálních služeb protidrogové problematiky v roce 2022 byl usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 029/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášen dotační program „Podpora
Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2022“. Předmětem podpory jsou stejně jako
v předešlých letech registrované sociální služby definované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislých
na návykových látkách. V rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2021 byla na program vyčleněna
částka 1 mil. Do dotačního programu podalo žádost 5 organizací s žádostí o podporu 21 služeb
a požadavkem na dotaci v celkové výši 2 722 147,- Kč. Zastupitelstvo Ústeckého kraje bude v dané
věci rozhodovat dne 13. 12. 2021. Návrh na výši přerozdělených prostředků je 999 890,- Kč.
V prvním čtvrtletí roku 2022 plánuje Ústecký kraj v závislosti na schváleném rozpočtu kraje vyhlásit
dotační program Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit a dotační program Podpora
rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji.
Ústecký kraj se připravuje na nové programovací období 2021-2027, kdy v OP Zaměstnanost+ by měly
být opět výzvy na podporu sociálních služeb. Je připravován projekt „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 5“ na podporu uvedených služeb: azylové domy, intervenční centra a osobní
asistence a navazující projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 6“, na podporu služeb:
domy na půl cesty, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace
(ambulantní forma a terénní forma) a sociálně terapeutické dílny.
Dále jsou připraveny předběžné projektové záměry, které budou sloužit jako podklad pro cílené
zaměření výzev a alokaci finančních prostředků. V sociální oblasti odbor sociálních věcí připravil 2
projektové záměry:
Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (zkrácený název ROSPUK). Projekt je zaměřen na
efektivní řízení a plánování sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji, prohloubení spolupráce při
plánování mezi obcemi a krajem, zpracování analýzy potřebnosti, zpracování Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v ÚK na období 2025 – 2027 a metodickou podporu 3 vybraných druhů
sociálních služeb – odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi
a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Předpokládaná délka trvání projektu: 36 měsíců.
Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (zkrácený název
MULTIDISCIPLINARITA UK). Projekt je zaměřen na péči o osoby s duševním onemocněním včetně dětí
a dospívajících v riziku rozvoje duševního onemocnění a jejich rodin. Cílem projektu je pomocí
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součinnosti všech pilířů péče o duševní zdraví vytvořit poskytovatelům komunitní péče o duševní zdraví
předpoklady pro poskytování integrovaného modelu péče o duševní zdraví v ÚK a stanovit koncept
a podobu multidisciplinární spolupráce v sedmi okresech Ústeckého kraje tak, aby bylo možno
společně koordinovat proces inkluze u konkrétních osob, které budou přecházet do komunitní sítě
z péče institucionální. Předpokládaná délka trvání projektu: 36 měsíců.
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III. REGIONY ÚSTECKÉHO KRAJE
V této kapitole jsou popsány sociální služby poskytované v jednotlivých regionech Ústeckého kraje.
Jedná se konkrétně o informace ke kapacitám a potřebnosti, vyhodnocení priorit a cílů za rok 2021
definovaných pracovními skupinami regionu. Dále je uveden přehled stanovených aktivit na rok 2022,
které naplňují cíle a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na
období 2022- 2024.
Kapitola je rozdělena na jednotlivé regiony, které kopírují okresy Ústeckého kraje. Jelikož region
Děčínsko je rozsáhlý, byl pro plánování sociálních služeb rozdělen na Děčínsko a Šluknovský výběžek.
Zdroj: ČSÚ

Tabulky rozložení služeb v regionech podle místa poskytování služby, obsahují počet všech služeb
a jejich stávajících individuálních okamžitých kapacit v regionu v oblasti služeb sociální péče a v oblasti
služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství dle registrovaného místa poskytování.
Optimální kapacity vyjadřují kapacity definované na základě zjištěné potřebnosti na rok zpracovávaný
plánem. Základní činnosti u některých druhů sociálních služeb, např. nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, sociálně terapeutické dílny nebo sociálně aktivizační služby, jsou převážně v praxi
poskytovány formou práce ve skupině. U těchto služeb je uvedena i stávající okamžitá kapacita
skupinová. Naopak pro některé druhy sociálních služeb je typická práce s jednotlivcem, neboť je
nezbytné vycházet z jeho individuálních možností a schopností.
Všechny tyto kapacity vycházejí ze stávajícího systému poskytování sociálních služeb na základě
oprávnění k poskytování sociálních služeb v Ústeckém kraji. Tohoto způsobu definování okamžité
stávající kapacity je použito i u organizací v minulosti registrovaných za jiných podmínek a také
u organizací registrovaných v jiných krajích ČR poskytujících služby na území Ústeckého kraje.
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Následující graf poukazuje na rozložení jednotlivých sociálních služeb, které jsou zařazeny do Základní
a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje platné od 1. 7. 2021, která byla schválena usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 031/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.

Služby zařazené v Základní a Rozvojové
síti Ústeckého kraje dle regionů
Nadregionální působnost
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1.

REGION DĚČÍNSKO

Oblast služeb sociální péče na Děčínsku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
Navýšení kapacity pobytových zařízení a terénních služeb pro
seniory

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Zvýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem v Děčíně

Částečně splněno

Cíl 2

Zvýšení kapacity služby Domov pro seniory v Děčíně

Částečně splněno

PRIORITA č. 1

Cíl 3
Cíl 4

Stavební a prostorové úpravy budovy se službami pro seniory v
České Kamenici v souladu s materiálně technickými standardy
Rozšíření provozní doby pečovatelské služby v Děčíně a České
Kamenici, zvýšení kapacity služby v České Kamenici, Benešově a
případně i v Děčíně

Nesplněno
Částečně splněno

Priorita č. 1 – Navýšení kapacity pobytových zařízení a terénních služeb pro seniory
Cíl 1 – Zvýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem v Děčíně je splněno částečně díky
rekonstrukci zázemí jednoho poskytovatele v Děčíně, která proběhla v minulých letech a díky které
bylo možné částečně navýšit kapacity. Potřeba v regionu nadále přetrvává. Poptávka ze strany žadatelů
o službu převyšuje současné i optimální kapacity. Ze strany některých poskytovatelů je snaha
zprovoznit nové, nebo rekonstruovat stávající objekty tak, aby se kapacita mohla navýšit. Město Děčín
již dlouhodobě má investiční záměr na rekonstrukci jednoho z objektů v Křešicích, což by vedlo
k výraznému navýšení kapacit služby DZR a minimálnímu navýšení služby DS. V roce 2021 však
k žádným konkrétním posunům nedošlo. Cíl je splněn pouze částečně.
Cíl 2 – Zvýšení kapacity služby Domov pro seniory v Děčíně byl splněn částečně v minulých letech.
Došlo i ke snížení kapacit, když jeden z poskytovatelů převedl službu Domov pro seniory na službu
Domov se zvláštním režimem. Jeden poskytovatel chce službu rozšířit a navýšit kapacity a dlouhodobě
plánuje větší rekonstrukce nového objektu. Jelikož se jedná o větší investiční záměr, není zcela jasné,
kdy bude zahájena jeho realizace. Město Děčín ale podniká kroky k tomu, aby tato situace byla řešena
případně z rozpočtu města a nebylo nutné čekat na vyhlášení investičních výzev z Evropských projektů.
Zároveň v roce 2020 dva poskytovatelé podnikly kroky, které vedly ke zvýšení kapacity o 13 lůžek, ale
nejsou zařazeny v Základní síti. Nadále platí, že tato služba má stálý velký převis poptávky ze strany
zájemců. Ke zvýšení kapacity v roce 2021 nedošlo. Cíl je splněn pouze částečně.
Cíl č. 3 – Stavební a prostorové úpravy budovy se službami pro seniory v České Kamenici v souladu
s materiálně technickými standardy se zatím nepodařilo splnit. Poskytovatel služby v České Kamenici
opakovaně upozorňuje na nutnost oprav a plánuje rekonstrukci domova pro seniory, která by
znamenala rovněž zvýšení kapacity. Tato rekonstrukce je však vázána na vyhlášení investičních výzev
a spolupráci se zřizovatelem. Jedná se spíše o vizi, bez konkrétnějšího časového výhledu, která nebude
realizována v nejbližších letech.
Cíl č. 4 – Rozšíření provozní doby pečovatelské služby v Děčíně a České Kamenici, zvýšení kapacity
služby v České Kamenici, Benešově a případně i v Děčíně se podařilo splnit jen částečně. K částečnému
navýšení kapacity došlo u jednoho poskytovatele v předchozích letech, k dalšímu navýšení v roce 2021
34
Region Děčínsko, oblast sociálních služeb péče

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022

nedošlo. Druhá část cíle se zaměřila na zvýšení provozní doby u jednotlivých poskytovatelů. Tuto část
hodnotíme jako splněnou.
Poskytovatelé v souvislosti se zaváděním požadavků Ústeckého kraje dané sociální služby, se zaměřili
na rozšíření provozní doby služby a dále rozšířením cílové skupiny, což vedlo spíše k tomu, že docházelo
k navýšení personálního zajištění služby. S ohledem na uzavřenou Základní síť je navýšení možné jen
v případě definovaných výjimek.

Pokračující humanizace a zapojení do procesu transformace
pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v Děčíně

Částečně splněno

Cíl 2

Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v České Kamenici

Částečně splněno

PRIORITA č. 2

Priorita č. 2 – Pokračující humanizace a zapojení do procesu transformace pobytových zařízení pro
osoby se zdravotním postižením
Cíl č. 1 – Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v Děčíně se v podařilo v minulých letech splnit
částečně. V roce 2021 nedošlo k navýšení. Jeden poskytovatel realizuje investiční záměry, díky kterým
bude možné navýšení kapacity služby v Děčíně v roce 2022 a 2023 a to pro osoby s duševním
onemocněním, mentálním a kombinovaným postižením. Poptávka po službě stále mnohonásobně
převyšuje nabídku. Navíc se předpokládá navýšení kapacity i pro klienty z ústavního prostředí a osoby
odcházející z psychiatrických léčeben, pro které je komunitní způsob poskytování sociální služby
vhodný.
Cíl č. 2 – Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v České Kamenici je splněno částečně, jelikož
v minulých letech došlo k částečnému navýšení kapacity a to pro cílovou skupinu osoby s duševním
onemocněním, a které spadají také do okruhu osob ohrožených závislostí nebo závislých na
návykových látkách. Poskytovatel realizoval v roce 2021 kroky, které vedly k dalšímu navýšení kapacity
služby v tomto městě o 2 lůžka. Poskytovatel plánuje v roce 2022 navýšit pro tuto cílovou skupiny o
další 3 lůžka a požádat o zvýšení kapacity do Základní sítě – pokračuje transformace ústavního zařízení
z výzvy č. 49 IROP.

PRIORITA č. 3

Cíl 1

Sdílení praxe a vzájemná spolupráce mezi poskytovateli

Splněno/Nesplněno

Navázání spolupráce se zástupci vybraných školských
institucí, zvyšování kvality poskytovaných praxí pro studenty, Částečně splněno
sdílení dobré praxe mezi poskytovateli.

Priorita č. 3 – Sdílení praxe a vzájemná spolupráce mezi poskytovateli
Cíl č. 1 – Navázání spolupráce se zástupci vybraných školských institucí, zvyšování kvality
poskytovaných praxí pro studenty, sdílení dobré praxe mezi poskytovateli. Byla zahájena práce na
daném cíli. Jelikož období COVIDu-19 vše zbrzdilo – školy byly uzavřené a fungovaly distančně, praxe
neprobíhaly. Povedlo se, ale navázat spolupráci se zástupci UJEP FSE a zástupci pracovních skupin
služeb prevence a péče Děčínsko společně se zástupci VŠ aktualizovali manuál pro studenty – pro
realizaci praxí, který upravuje požadavky na studenty i poskytovatele stáží. Zároveň škola začala tento
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manuál používat v praxi od roku 2021. Stejně tak bylo omezeno i sdílení dobré praxe a kooperace mezi
poskytovateli služeb s ohledem na opatření spojená s COVIDem-19, stáže neprobíhaly či jen
minimálně, neprobíhala ani další pracovní setkání (např. jednání koordinačních skupin). Jedná se o
společný cíl obou pracovních skupin v regionu. V období COVIDu-19 sice neprobíhaly žádné plánované
aktivity, jak je popsáno výše, ale vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu byla studentům vybraných
škol nařízena pracovní povinnost. Studenti pomáhali zabezpečovat provoz v pobytových sociálních
službách tam, kde personál byl v karanténě nebo onemocněl, čímž získali velké praktické zkušenosti.
Cíl považujeme pouze za částečně splněný a ponecháváme do dalšího roku, neboť zde je stále značný
prostor pro jeho plnění a realizaci zejména v zaměření též na střední školy s oborem sociální péče,
pečovatelství atd.

PRIORITA č. 4

Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob
s kombinovaným duševním onemocněním a osob s poruchou
autistického spektra a jejich rodinných příslušníků.

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Zmapování potřeb a podmínek stávajících sociálních služeb, které
povedou k zpřístupnění služeb pro osoby s kombinovaným
duševním onemocněním a s poruchou autistického spektra, kteří
potřebují vyšší míru podpory.

Nesplněno

Priorita č. 4 – Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob s kombinovaným
duševním onemocněním a osob s poruchou autistického spektra a jejich rodinných příslušníků.
Cíl č. 1 – Zmapování potřeb a podmínek stávajících sociálních služeb, které povedou k zpřístupnění
služeb pro osoby s kombinovaným duševním onemocněním a s poruchou autistického spektra, kteří
potřebují vyšší míru podpory. Cíl nebyl splněn. Jedná se o společný cíl obou pracovních skupin
v regionu. Nebyly realizovány žádné kroky. Tento cíl se dostal do pozadí s ohledem na probíhající
pandemickou situaci (COVID-19). Tento cíl je však stále aktuální, je potřebné se mu dále věnovat, proto
bude aktuální i pro rok 2022.

PRIORITA č. 5

Zvýšení informovanosti a nastavení spolupráce poskytovatelů
sociálních služeb s lékaři a zdravotnickými zařízeními

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navržení způsobu řešení vedoucích k lepší spolupráci zdravotního
sektoru (lékařů, nemocnice) s poskytovateli sociálních služeb.
Zahájení realizace aktivit směřujících ke zvýšení informovanosti
zdravotnického sektoru a rozšíření funkční spolupráce.

Nesplněno

Priorita č. 5 – Zvýšení informovanosti a nastavení spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s lékaři
a zdravotnickými zařízeními.
Cíl č. 1 – Navržení způsobu řešení vedoucích k lepší spolupráci zdravotního sektoru (lékařů,
nemocnice) s poskytovateli sociálních služeb. Zahájení realizace aktivit směřujících ke zvýšení
informovanosti zdravotnického sektoru a rozšíření funkční spolupráce. Cíl nebyl splněn. Nebyly
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realizovány žádné kroky. Tento cíl se dostal do pozadí s hledem na probíhající pandemickou situaci
(COVID-19).

AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl

A 2 Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu seniorům s vysokou
mírou závislosti odpovídající III. a IV stupni příspěvku na péči (16 – 18 hodin denně).

Opatření:

O 1: Podpora služeb, které zajišťují péči seniorům s vysokou mírou závislosti na péči druhé
osoby.

Aktivita:

1. V souvislosti s dlouhodobě neuspokojenou poptávkou po službě je potřeba navýšit
kapacitu služby domovy se zvláštním režimem v Děčíně.
Město Děčín plánuje již dlouhodobě rekonstrukci jednoho objektu, kdy by vznikly nové
kapacity pro službu. Objekt je ve vlastnictví města. Pro rok 2022 je očekáváno jen zahájení
a průběh rekonstrukčních prací.
2. V návaznosti na demografický vývoj vzrůstá poptávka po službě domovy pro seniory,
je tedy potřeba navýšit kapacitu.
Město Děčín plánuje již dlouhodobě rekonstrukci jednoho objektu, díky které by došlo
i k navýšení kapacit Domova pro seniory, když by z již současného objektu na Kamenické
ul. odešla služba DZR a uvolnily se kapacity pro službu DS. Pro rok 2022 ale není očekávána
žádná změna a nedojde k navýšení. Městu Děčín byl vydán budoucí příslib na zařazení 36
lůžek do základní sítě.

Cíl

B 3 Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými
onemocněními.

Opatření:

O 1: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.

Aktivita:

1. Zmapování potřeb a podmínek stávajících SS, které povedou k zpřístupnění služeb
cílovým skupinám osob s chronickým duševním onemocněním, osob s poruchou
autistického spektra a osob se specifickým onemocněním a vyšší mírou podpory a jejich
rodinných příslušníků (oslovení stávajících organizací – dopisem, který vytvoří pracovní
skupina – zjištění zájmu, reálných možností a potřeb stávajících organizací, které by mohly
rozšířit své služby o uvedenou cílovou skupinu), spolupráce s koordinačními skupinami
měst – předání dopisu organizacím).
2. Vyhodnocení dat získaných od organizací v regionu.

Opatření:

O 2: Podpora rozvoje sociálních služeb zaměřených na podporu osob v oblasti bydlení
(chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a služeb komunitního typu bydlení).

Aktivita:

1. V souvislosti s transformací a deinstitucionalizací pobytových služeb vzrůstá potřeba
navýšení kapacity chráněného bydlení v Děčíně.
Poskytovatel JURTA, o. p. s. realizuje investiční projekt, v rámci kterého vznikne komunitní
chráněné bydlení, byl mu vydán budoucí příslib ÚK k zařazení nových 6 lůžek do základní
sítě sociálních služeb ÚK (č. usnesení ZÚK 089/29Z/2020). Cílová skupina jsou osoby
s duševním onemocněním.
Dále realizuje druhý investiční projekt, který je zaměřen na vybudování dalších bytů pro
službu chráněné bydlení komunitního typu – kapacita 8 lůžek. Cílová skupina jsou osoby
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s duševním onemocněním, kombinovaným postižením se specifickými potřebami a vyšší
mírou podpory. O příslib bude požádáno.
2. V souvislosti s transformací a deinstitucionalizací pobytových služeb vzrůstá potřeba
navýšení kapacity chráněného bydlení v České Kamenici
Poskytovatel plánuje v roce 2022 navýšit kapacitu o další 3 lůžka a požádat o zvýšení
kapacity do Základní sítě – pokračuje transformace ústavního zařízení z výzvy č. 49 IROP.
Kapacita by měla být vytvořena pro osoby s poruchou autistického spektra.

Cíl

D 3 Zapojení studentů a absolventů do sociální oblasti.

Opatření:

O 1: Prohloubení spolupráce s VŠ a VOŠ.

Aktivita:

Opatření:
Aktivita:

1. Navázání spolupráce se zástupci vybraných školských institucí – pokračovat
v oslovování školských institucí (střední školy s oborem sociální péče, pečovatelství atp.),
s nabídkou spolupráce (vstup sociálních pracovníků a představení sociálních služeb přímo
ve školách atp.), pokračovat ve spolupráci s VŠ.
O 2: Zapojení studentů v rámci praxe v sociální službě.
1. Zvyšování kvality poskytovaných praxí pro studenty, nastavení standardů během
praxí, sdílení dobré praxe mezi poskytovateli.

Region Děčínsko, oblast sociálních služeb si stanovilo další, ale nezařazenou aktivitu, neboť není
součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022 – 2024.
Aktivita je pod názvem Zvýšení informovanosti a nastavení spolupráce poskytovatelů sociálních
služeb s lékaři a zdravotnickými zařízeními, s cílem Navržení způsobu řešení vedoucích k lepší
spolupráci zdravotního sektoru (lékařů, nemocnice) s poskytovateli sociálních služeb.
Zahájení realizace aktivit směřujících ke zvýšení informovanosti zdravotnického sektoru a rozšíření
funkční spolupráce. Funkční spolupráce povede k tomu, aby lidé po hospitalizaci a pečující osoby
věděli, jaké mají možnosti podpory v domácí péči a nejenom přechod do pobytového zařízení či
léčebny dlouhodobě nemocných. Což povede i k setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením
v domácím prostředí a také k podpoře pro pečující osoby.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuáln
í okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuáln
í okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuáln
í okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuáln
í okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuáln
í okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

1

11

14

6

37

40

2

2

4

2

8

8

0

0

2

1

2

2

ORP Děčín celkem

1

11

14

6

37

40

2

2

4

2

8

8

0

0

2

1

2

2

Děčín

1

11

14

4

31**

32

1

1

1

2

8

8

0

0

2

1

2

2

Česká Kamenice

0

0

0

1

2

4

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jílové

0

0

0

1

4*

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita 4 nezařazena do Základní sítě sociálních služeb ÚK, Město Jílové, ** Kapacita není zařazena do Základní sítě sociálních služeb ÚK, ADP-ANNA s.r.o. (2)

Služby sociální péče,
pobytová forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním
postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

2

18

29

0

0

0

3

110

110

4

151

172

3

77

88

4

76

96

ORP Děčín celkem

2

18

29

0

0

0

3

110

110

4

151

172

3

77

88

4

76

96

Děčín

2

18**

29

0

0

0

1

18

18

3

83**

104

2

59

70

3

47***

61

Česká Kamenice

0

0

0

0

0

0

1

46

46

1

68

68

1

18

18

1

31

35

Huntířov (Oleška)

0

0

0

0

0

0

1

46

46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: **Kapacity nejsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb ÚK, Valerie-Homecare, s.r.o. (2), ADP-ANNA s.r.o. (1)
*** Kapacita není zařazena do Základní sítě sociálních služeb ÚK, Valerie-Homecare, s.r.o. (1), ADP-ANNA s.r.o. (12)
*** Kapacita není zařazena do Základní sítě sociálních služeb ÚK, Charita Česká Kamenice (2)
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistence je využívána seniory, osobami se zdravotním, kombinovaným, mentálním postižením a s
poruchou autistického spektra, a i osobami s duševním onemocněním od 6 let. Na základě požadavku Ústeckého
kraje, poskytovatel bude provádět změnu ve věkové hranici – služba bude poskytována bez omezení věku.
Hlavně je služba využívána seniory a lidmi se zdravotním postižením, a to převážně ve městě Děčín. Služba je
poskytována v menší míře i v přilehlých obcích (např. Modrá, Malá Veleň), ale zároveň je poptávka i z dalších
obcí, se kterými se vedou jednání (např. Benešov n. Ploučnicí, Jílové u Děčína). V malých obcích se špatnou
dopravní obslužností – fungují neformální podpora v podobě rodin či sousedů. V době před COVIDEM byly
kapacity služby v Děčíně dostatečně pokryté. V případě zvýšení poptávky z okrajových obcí a dalších měst a obcí
v regionu Děčínska bude potřeba navýšení kapacit a také zohlednění časové náročnosti při zajištění služby v
terénu v daných lokalitách. V případě zvýšeného zájmu je poskytovatel schopen reagovat a navýšit individuální
okamžitou kapacitu. Poskytovatel zároveň uvažuje o větší podpoře rodin s malými dětmi s různým zdravotním
postižením.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.

§ 40 – Pečovatelská služba
Jedná se o sociální službu, kterou poskytují subjekty ze všech měst regionu. Cílovou skupinou jsou v naprosté
většině senioři. Města Děčín a Jílové mají v majetku domy, ve kterých je provozována pečovatelská služba
terénní formou. Terénní forma je provozována v nejbližším okolí všech obcí v přirozeném domácím prostředí
klientů. V České Kamenici a jejich spádových obcích je služba zajištěna jedním poskytovatelem v místě. Zároveň
je monitorovaná zvyšující se poptávka po službě v okolí České Kamenice, na kterou poskytovatel plánuje
zareagovat zvýšením kapacity a navýšením personálu. Na Benešovsku je zajišťována poptávka po službě hlavně
prostřednictvím komplexní domácí péče.
Služba je velmi dobře dostupná zejména ve městech a větších obcích, v okrajových částech regionu je službou
známou, ale méně využívanou vzhledem k sociálním aktivitám obcí, sousedské a rodinné výpomoci. Vzhledem
ke snížení kapacity osobní asistence a odlehčovací služby, existuje předpoklad zvýšeného zájmu o pečovatelskou
službu.
Ve městě Česká Kamenice je sledována stále poptávka po službě v odpoledních a večerních hodinách a také o
víkendu. Zároveň je v České Kamenici monitorována poptávka nejenom ze strany seniorů, ale také osob po
těžkých úrazech, zotavující se po dlouhé nemoci, pečující osoby, které potřebují krátkodobou výpomoc apod.
V roce 2020 a 2021 poskytovatelům byly zajištěny změny v registracích na základě doporučení požadavků
Ústeckého kraje.
Došlo k rozšíření cílové skupiny na všechny osoby, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, včetně rodin s dětmi, nepříznivou situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby (pečovatelská
služba se již prioritně nezabývá jen péčí pouze o seniory). Zároveň je reálný předpoklad, že poptávka po službě
se bude více zvyšovat s ohledem na nedostatek míst v zařízeních domovů pro seniory.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně a České Kamenici.
Kapacita není dostačující.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Služba je dostupná jak ve městě Děčín, kde cílovými skupinami jsou osoby s mentálním postižením,
s kombinovaným postižením a duševním onemocněním se zaměřením zejména na zvýšení dovedností nutných
pro budoucí samostatné bydlení, tak i v České Kamenici, kde je služba poskytována osobám s chronickým
duševním onemocněním, osobám ohroženým závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách. Služba
probíhá v přirozeném prostředí, ve vlastních nebo nájemních bytech klientů. Službu využívají i lidé přicházející
z rodin, které již nejsou schopny nadále svému členovi rodiny poskytovat podporu a dávají přednost této
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komunitní službě před jinou pobytovou službou. Zároveň do služby vstupují i lidé ze služeb chráněného
bydlení, jako do návazné služby založené na nižší míře podpory.
Je sledován nárůst poptávky po službě. Poptávka po službě je a bude v budoucnu ještě větší s ohledem na
probíhající transformaci ústavních pobytových služeb v kraji a v souvislosti s chystanou transformací
psychiatrických léčeben. Na toto bude nutné reagovat zvýšením kapacity v dalším období.
Také je evidována větší poptávka po službě – myšleno větší rozsah podpory s ohledem na probíhající situaci
spojenou s COVID-19.
Nicméně poptávka po službě pro osoby s chronickým duševním onemocněním, ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách, osoby s kombinovaným postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra
je nadále nad limity poskytovatelů.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.

§ 44 – Odlehčovací služby (terénní a ambulantní)
V regionu je poskytována kromě pobytové i terénní a ambulantní forma odlehčovací služby. Terénní forma
služby je dobře dostupná v samotném městě Děčín a je využívána. V dalších městech a jejich spádových obcích
není služba využívána. Je nahrazována spíše komplexní domácí péči. Důvodem malého využívání služby je
s největší pravděpodobností špatná informovanost o smyslu služby a o možnostech jejího využití. Zároveň
terénní forma bývá zájemci mimo město Děčín odmítnuta v některých případech i z důvodu finanční
nákladovosti (doprava pracovníků). Ambulantní forma služby je zajištěna jen jedním poskytovatelem v Děčíně.
Cílovou skupinou jsou zejména osoby se zdravotním postižením a senioři.
Kapacita je dostačující.

§ 44 – Odlehčovací služby (pobytové)
V regionu je poskytována pobytová forma služby, která je dobře dostupná v Děčíně. Je patrné, že poptávka po
službě převyšuje nabídku jak v Děčíně, tak v regionu Českokamenická. O službu je zájem v průběhu celého
roku, zvláště exponované je období dovolených letních či zimních, vánoční svátky a konec roku. O službu žádají
i osoby z jiného regionu, hlavně z Ústecka, kde tato služba zcela chybí.
Cílovou skupinou služby jsou zejména osoby se zdravotním postižením a senioři. Do jisté míry je u jednoho
z poskytovatelů v rámci komplexní péče suplována hospicová péče. Ojediněle o službu žádají osoby, které jsou
po úrazech a nedosáhly ještě seniorského věku. Odlehčovací služby nejsou přizpůsobeny pro osoby
s poruchou autistického spektra, kterou by využívaly pečující rodiny pro krátkodobé pobyty.
Optimální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.

§ 45 – Centra denních služeb
V regionu do 30. 12. 2020 byla služba poskytována jen jedním poskytovatelem, který ukončil poskytování
služby.
V roce 2021 nebyla sledována poptávka po službě ani z řad jiných cílových skupin. Na což mohl mít vliv
probíhající nouzový stav a situace spojená s COVID-19.
Kapacita pro rok 2022 je ponechána, bude sledována poptávka po službě.
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§ 46 – Denní stacionáře
Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s mentálním postižením.
Poskytovatel podporuje zejména rozvoj schopností uživatelů vést běžný způsob života, včetně podpory jejich
nezávislosti v rozhodování o osobních záležitostech. Stacionář umožňuje klientům trávit čas aktivním
způsobem dle jejich individuálních potřeb v době, kdy se jim jejich blízcí nemohou věnovat. Tuto službu
využívají kromě občanů Děčína i občané okolních obcí a měst (Benešovsko), přičemž poptávka v poslední době
odpovídá současným kapacitám. Služba dostatečně pokrývá poptávku v regionu.
Je potřeba počítat s tím, že ve výhledu několika let se zvýší poptávka po službě s okruhu osob s poruchou
autistického spektra, kteří v současné době chodí do školských zařízení a pečující rodiny pak budou řešit
návazné služby. Služby nejsou přizpůsobeny v současné době na zajištění služeb pro tuto cílovou skupinu, která
potřebuje vyšší míru podpory.
V současné době je kapacita dostačující, ale v budoucnu se očekává nárůst poptávky po službě.

§ 47 – Týdenní stacionáře

V minulosti byla tato služba poskytována, ale pro nezájem ze strany klientů byla zrušena. Tuto službu v
současnosti neposkytuje žádný subjekt v regionu, za poslední dobu nebyl projeven žádný zájem ze strany
veřejnosti. V rámci komunitních plánů měst Děčín a Česká Kamenice není tato služba zahrnuta v cílech
a opatřeních pro nejbližší období.
Po službě není poptávka.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V regionu je služba poskytována ve čtyřech zařízeních. Jeden z poskytovatelů přijímá přednostně zájemce
z hlavního města Prahy. Všichni poskytovatelé prošli humanizací této pobytové služby v různém rozsahu
a v různých formách. Všichni poskytovatelé podporují své klienty při přechodu do komunitních typů služeb
a v tomto ohledu spolupracují s ostatními poskytovateli, přičemž zájem o umístění do zařízení DOZP ze strany
veřejnosti je neměnný. Statutární město Děčín zahájilo rekonstrukci zázemí jednoho z poskytovatelů služby zastaralého objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Boletice, přičemž samotná kapacita zařízení
nebude zvýšena. Klienti služby byli na dobu 1 – 2 let přestěhováni do jiného objektu.
Jsou evidováni zájemci o službu (v řádech jednotek), kteří ale nespadají do cílové skupiny a mají specifické
potřeby, které nejsou schopni současní poskytovatelé služby uspokojit. Jedná se o osoby s kombinovaným
postižením – např. s mentálním a duševním onemocněním v kombinaci s poruchami chování a také osoby
s poruchou autistického spektra, kteří potřebují vysokou míru podpory. Pro tyto cílové skupiny by byl
vhodnější jiný druh služby - např. domov se zvláštním režimem či chráněné bydlení - uzpůsobené potřebám
těchto cílových skupin. Tyto služby však v regionu chybí. Současné domovy se zvláštním režimem a chráněná
bydlení se zaměřují na jiné cílové skupiny.
Poskytovatelé spolupracují s obcemi a městy v opatrovnických záležitostech. Všichni poskytovatelé nabízejí
standardní fakultativní služby, jako např. doprava klientů služebním vozidlem v rámci města i mimo něj.
S ohledem na směřování služeb v souladu s deinstitucionalizací, by nemělo docházet k navyšování kapacit
v této službě, ale spíše ve službách komunitního typu a službách Chráněného bydlení.
Kapacita je dostačující.
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§ 49 – Domovy pro seniory
Služba je v regionu poskytována v Děčíně, České Kamenici. Poskytovatel z Kytlic, kde přednostně přijímali
klienty z hlavního města Prahy, tuto službu k 31. 12. 2021 ruší. V přehledu kapacit nejsou uvedeny údaje za
tuto službu v Kytlicích, jelikož je to zařízení zřizované Prahou a pro občany Prahy. Objekt v České Kamenici
svým charakterem a původním určením již nevyhovuje současným nárokům na kvalitu poskytování sociální
služby, což je v současné době nejpalčivějším problémem českokamenického regionu. Cílovou skupinou jsou
senioři od 65 let věku (v České Kamenici od 62 let). Službu v Děčíně využívají v drtivé většině občané města
Děčín, v malém počtu i z okolních obcí. V České Kamenici jsou klienti nejen z České Kamenice, ale i z Děčína
a celého regionu, vzhledem k poloze na hranici krajů jsou klienty i občané Libereckého kraje. V evidenci
poskytovatelů jsou v současné době vedeny stovky žadatelů o službu, což znamená i do budoucna neklesající
zájem a poptávku po tomto typu rezidenční péče. Navýšení kapacity této služby je jednou z priorit, která
v dlouhodobějším horizontu nebude zcela uspokojena vzhledem k vzrůstajícímu počtu žadatelů, je plánováno
významné navýšení kapacity poté, kdy bude rekonstruován objekt v Děčíně – Křešicích.
Jeden z dlouhodobě zavedených poskytovatelů v Děčíně zaregistroval tento druh služby s kapacitou 12 lůžek.
Žádost o zařazení do základní sítě byla podána, ale domovy pro seniory nespadají do výjimek uzavření Základní
sítě dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb ÚK.
Zřizovatel jednoho z poskytovatelů schválil realizaci projektu a zahájil výběrové řízení na rekonstrukci objektu
v Křešicích, díky které by došlo k navýšení kapacit služby Domov pro seniory a také Domov se zvláštním
režimem. Tento záměr byl dlouhodobě plánován, byla již dříve předjednána a schválena kapacita v základní
síti, která je v kapacitách pro rok 2022 uvedena. Zároveň je ale předpoklad, že dojde ke změně původně
plánovaného navýšení kapacit a přesunu lůžek do služby DZR.
Optimální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tato služba je provozována ve městech Děčín a Česká Kamenice. V Děčíně jsou v současné době dva
poskytovatelé. Poskytovatelé mají věkové a cílové skupiny od 45 let věku a 65 let věku, pro osoby s různými
typy demencí včetně Alzheimerovy choroby. Obě zařízení evidují desítky žadatelů. Dlouhodobě neuspokojená
poptávka po této službě nebude v budoucnu vyřešena ani rekonstrukcí budovy v majetku města. Počet
žadatelů o tuto službu dlouhodobě neklesá. V současné době má zařízení desítky aktuálních žádostí, což
mnohonásobně převyšuje možnosti poskytovatele. Přijímáni jsou zejména žadatelé, u kterých je
předpokládána schopnost v budoucnu přejít do návazných komunitních služeb jako je chráněné bydlení nebo
podpora samostatného bydlení. Poskytovatel služby v České Kamenici v roce 2020 snížil kapacitu pro region
Děčínska o 10 lůžek, ale kapacita 10 lůžek byla zvýšena v regionu Ústecka. Zároveň dle plánu zvýšil kapacitu
služby chráněné bydlení o 2 lůžka, které ale nejsou zařazeny v Základní síti.
Současní poskytovatelé nejsou schopni reagovat na žádosti osob z jiných cílových skupin zejména osob
s kombinovaným postižením – např. s mentálním a duševním onemocněním v kombinaci s poruchami chování.
Tyto osoby mají specifické potřeby a není zcela žádoucí jejich soužití s osobami z cílových skupin, na které se
nyní zaměřují současní poskytovatelé služby v regionu Děčínska.
Optimální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.
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§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je poskytována v Děčíně a České Kamenici, přičemž klienty chráněného bydlení jsou buď bývalí klienti
domova pro osoby se zdravotním postižením, kteří jsou schopni žít v komunitním typu bydlení, nebo je služba
poskytována klientům přicházejícím přímo z domácího prostředí, ale také i z psychiatrických léčeben.
Do budoucna se dá předpokládat nárůst chráněných bytů na úkor míst v domovech pro osoby se zdravotním
postižením, popř. i v domovech se zvláštním režimem, což je v souladu s optimalizací sítě sociálních služeb
a s národní strategií transformace a deinstitucionalizace pobytových služeb. Jde však o proces dlouhodobější
v horizontu více než jednoho roku. Uživateli služby jsou také bývalí obyvatelé Domova se zvláštním režimem
v České Kamenici, kteří mají dostatečné schopnosti pro bydlení ve vlastní domácnosti. Poskytovatel z České
Kamenice má byty i v Děčíně a mimo náš region v Ústí nad Labem.
Je sledován stále se zvyšující se zájem o tuto službu komunitního typu a poptávka převyšuje nabídku
mnohanásobně. O službu často žádají i lidé z rodin, zvyšuje se poptávka po službě pro osoby s vyšší mírou
podpory a se zajištěním nepřetržitého provozu. Je sledována poptávka po komunitním bydlení pro osoby
s autismem.
Současní poskytovatelé na dlouhodobě vzrůstající poptávku po službě reagují plánovaným navýšením kapacit
v následujícím období – v současné době realizují investiční záměry za účelem vybudování vhodného zázemí
a navýšení kapacit služby dvou poskytovatelů služeb.
Optimální kapacitu lze navýšit v Děčíně a České Kamenici.
Kapacita není dostačující.
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Oblast sociálních služeb prevence a odborného sociálního poradenství
na Děčínsku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021

PRIORITA č. 1

Cíl 1

Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob s
kombinovaným duševním onemocněním, cílovou skupinou
„osoby s poruchou autistického spektra“ a jejich rodinných
příslušníků
Zmapování potřeb a podmínek stávajících SS, které povedou
k zpřístupnění služeb cílovým skupinám osob s kombinovaným
duševním onemocněním, cílovou skupinou „osoby s poruchou
autistického spektra“ a jejich rodinných příslušníků

Splněno/Nesplněno

Nesplněno

Priorita č. 1 – Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob s kombinovaným
duševním onemocněním, cílovou skupinou cílovou skupinou „osoby s poruchou autistického
spektra“ a jejich rodinných příslušníků
Cíl č. 1 - Zmapování potřeb a podmínek stávajících SS, které povedou k zpřístupnění služeb cílovým
skupinám osob s kombinovaným duševním onemocněním, cílovou skupinou „osoby s poruchou
autistického spektra“ a jejich rodinných příslušníků.
Jedná se o společný cíl obou pracovních skupin v regionu. S ohledem na probíhající situaci s Covid-19
a pandemickou situací v průběhu prakticky celého roku 2021, nebyl prostor ani možnosti pro řešení
a plnění tohoto cíle. Tento cíl je však stále aktuální a je potřebné se mu dále věnovat, proto bude
aktuální i pro rok 2022.

PRIORITA č. 2

Zlepšení spolupráce se školami poskytující vzdělávání v oblasti
sociální práce a péče

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navázání spolupráce se zástupci vybraných školských institucí,
zvyšování kvality poskytovaných praxí pro studenty, sdílení dobré
praxe mezi poskytovateli.

Částečně splněno

Priorita č. 2 – Zlepšení spolupráce se školami poskytující vzdělávání v oblasti sociální práce a péče
Cíl č. 1 - Navázání spolupráce se zástupci vybraných školských institucí, zvyšování kvality
poskytovaných praxí pro studenty, sdílení dobré praxe mezi poskytovateli.
S ohledem na probíhající situaci s Covid-19 a pandemickou situací v průběhu prakticky celého roku
2021, nebyl prostor ani možnosti pro řešení a plnění tohoto cíle. Většina středních i vysokých škol byla
na distanční výuce a fungovaly v omezeném režimu. V roce 2021 pokračovala spolupráce s FSE, kdy
sociální služby v našem regionu pomáhaly studentům zajistit výkon praxe prostřednictvím umožnění
dobrovolnické činnosti v jejich organizacích. Ve spolupráci vedoucí skupin a zástupců UJEP FSE –
Sociální práce byl upraven metodický materiál pro realizaci praxí, který upravuje požadavky na
studenty i poskytovatele stáží / praxí, je konkrétnější a studenti v průběhu roku 2021 začali dle tohoto
materiálu realizovat praxe. V sociálních službách od toho očekáváme zejména nastavení určitého
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standardu průběhu praxí, které může vést ke zvýšení motivace budoucích sociálních pracovníků pro
setrvání v oboru po ukončení studia.
Přesto, že nebylo možné v období pandemické situace a vyhlášenému nouzovému stavu ve spojitosti
s COVID-19 realizovat plánované aktivity, jak je popsáno výše, byla studentům vybraných škol nařízena
pracovní povinnost. Studenti pomáhali zabezpečovat provoz v pobytových sociálních službách tam,
kde personál byl v karanténě nebo onemocněl, čímž získali velké praktické zkušenosti.
Cíl považujeme pouze za částečně splněný a ponecháváme do dalšího roku, neboť zde je stále značný
prostor pro jeho plnění a realizaci zejména v zaměření též na střední školy s oborem sociální péče,
pečovatelství atd.
PRIORITA č. 3
Cíl 1

Zajištění dostatečných kapacit a dostupnosti terénních služeb
v celém regionu Děčínska

Splněno/Nesplněno

Navýšení počtu terénních pracovníků

Nesplněno

Priorita č. 3 – Zajištění dostatečných kapacit a dostupnosti terénních služeb v celém regionu Děčínska
Cíl č. 1 - Navýšení počtu terénních pracovníků
K 1. 1. 2021 skončila působnost projektů financovaných z EFS, která se týkala i terénních programů,
činnost tak ukončila jedna z organizací poskytující terénní program. Tímto však došlo ke snížení kapacit
ve městě Děčíně o 2 a snížení úvazků osob vykonávajících terénní práci o 5. S ohledem na skutečnost,
že Základní síť sociálních služeb ÚK je nadále uzavřena, nedošlo k navýšení kapacit a úvazků žádající
organizace a jiné zdroje financování se pro danou službu nepodařilo sehnat, tento cíl nebyl naplněn.
Tento cíl je však stále aktuální, poptávka po této službě převyšuje nabídku, je potřebné se mu dále
věnovat, proto bude aktuální i pro rok 2022.

PRIORITA č. 4
Cíl 1

Zajistit dostatečné kapacity sociálního bydlení v celém regionu
Děčínska
Podpořit vznik sociálního bydlení v regionu

Splněno/nesplněno

Nesplněno

Priorita č. 4 – Zajistit dostatečné kapacity sociálního bydlení v celém regionu Děčínska
Cíl č. 1 - Podpořit vznik sociálního bydlení v regionu
Tento cíl nebyl splněn. V celém regionu je po sociálním bydlení poptávka. V současné době město
Česká Kamenice nedisponuje tzv. sociálními byty. K dispozici je možnost využití momentálně volného
městského bytu (pokud by byl v daném okamžiku k dispozici). V oblasti sociálního bydlení město Česká
Kamenice společně ve spolupráci s Odborem (agenturou) pro sociální začleňování rozvíjí přípravu,
úpravu a postupnou realizaci podmínek pro možnosti využití sociálního a krizového bydlení. V nově
schváleném Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb města na období let 2021–2025 je jedním
z cílů vybudování sociálních bytů, jako realizátor je zde uvedeno město a Oblastní charita Česká
46
Region Děčínsko, oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022

Kamenice. Na přípravách se podílí i další aktéři, například dětský domov Země dětí či domov pro
seniory.

AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:
Opatření:

B 3 Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními.
O 1: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.

Aktivita:

1. Zmapování potřeb a podmínek stávajících sociálních služeb, které povedou k zpřístupnění
služeb cílovým skupinám osob s chronickým duševním onemocněním, osob s poruchou
autistického spektra a osob se specifickým onemocněním a vyšší mírou podpory a jejich
rodinných příslušníků (oslovení stávajících organizací – dopisem, který vytvoří pracovní skupina
– zjištění zájmu, reálných možností a potřeb stávajících organizací, které by mohly rozšířit své
služby o uvedenou cílovou skupinu), spolupráce s koordinačními skupinami měst – předání
dopisu organizacím).
2. Vyhodnocení dat získaných od organizací v regionu.

Cíl:

C 2 Otevření některých stávajících služeb pro cílovou skupinu osob bez domova.

Opatření:
Aktivita:

Opatření:

O 1: Zmapování situace a potřeb jednotlivých regionů kraje.
1. Ve spolupráci s Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování a KP měst v regionu Děčínska
zmapovat situaci sociálního vyloučení a potřebnosti měst, v návaznosti na kapacitu a možnosti
konkrétních sociálních služeb, které mohou s cílovou skupinu odborně pracovat a podporovat ji.
Podpora setkávání aktérů mapujících danou problematiku v rámci celého regionu Děčínska.
O 3: Nastavení podpory pro vybrané služby, které se zaměří na okruh těchto osob.

Aktivita:

1. Zajištění dostatečných kapacit a dostupnosti terénních služeb v celém regionu Děčínska –
zvýšení kapacit a pracovních úvazků pro terénní práci (v důsledku ukončení projektů ESF
a ukončení působnosti jedné organizace poskytující terénní službu není region touto službou
dostatečně pokryt – zejména v Boleticích a na tzv. „levém břehu“ Děčína. Dostupnost této služby
je omezená).

Cíl:

D 3 Zapojení studentů a absolventů do sociální oblasti.

Opatření:
Aktivita:

O 1: Prohloubení spolupráce s VŠ a VOŠ.
1. Navázání spolupráce se zástupci vybraných školských institucí – pokračovat v oslovování
školských institucí (střední školy s oborem sociální péče, pečovatelství atd.), s nabídkou
spolupráce (vstup sociálních pracovníků a představení sociálních služeb přímo ve školách atp.),
pokračovat ve spolupráci s VŠ.
O 2: Zapojení studentů v rámci praxe v sociální službě.
1. Zvyšování kvality poskytovaných praxí pro studenty, nastavení standardů během praxí,
sdílení dobré praxe mezi poskytovateli.

Opatření:
Aktivita:

Cíl:

E 1 Podpora všech forem sociálního bydlení.

Opatření:

O 3: Podpora vzniku nového sociálního bydlení v obci.
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Aktivita:

1. Vydefinování a zmapování vhodného typu sociálních služeb, které budou při vzniku a realizaci
sociálního bydlení působit a zajišťovat podporu uživatelů v sociálním bydlení - podpora setkávání
aktérů, které se dané problematice věnují, vydefinování jednotlivých druhů sociálních služeb
a oslovení organizací, které budou v oblasti sociálního bydlení působit, zmapování reálných
kapacitních možností konkrétních sociálních služeb – podpora zajištění dostatečných
personálních kapacit sociálních služeb, které rozšíří svou sociální činnost o působení v rámci
sociálního bydlení.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální
prevence a odborné
sociální poradenství,
ambulantní a terénní
forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

Odborné sociální
poradenství

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení

Kontaktní centra

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
počet
služeb
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající
okamžitá
kapacita
počet
služeb
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající
okamžitá
kapacita
počet
služeb
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

§ 64

Služby následné péče
pro děti a mládež
stávající
okamžitá
kapacita
počet
služeb
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

stávající
okamžitá
kapacita
počet
služeb
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

9

15

26

18

1

2

0

3

0

0

0

0

2

2

26

4

3

6

94

6

1

2

12

3

ORP Děčín celkem

9

15

26

18

1

2

0

3

0

0

0

0

2

2

26

4

3

6

94

6

1

2

12

3

Děčín

9

15*

26

18**

1

2

0

3

0

0

0

0

1

1

16

2

3

6

94

6

1

2

12

2

Česká Kamenice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

10

2

0

0

0

1

0

0

0

0

Místo poskytování
neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Pozn.: *Kapacita není zařazena v Základní síti soc. služeb v ÚK, Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z.s. (1) ** Kapacita 1 určena pro rodinné poradenství
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální
prevence
a odborné sociální
poradenství,
ambulantní
a terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

Odborné sociální
poradenství

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení

Kontaktní centra

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

§ 64

Služby následné péče
pro děti a mládež

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

20

2

0

0

0

0

ORP Děčín celkem

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

20

2

0

0

0

0

Děčín

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Česká Kamenice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

20

2

0

0

0

0

50
Region Děčínsko, oblast sociálních služeb prevence a odborného sociální poradenství

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

2

2

5

10

1

1

15

1

3

7

17

8

3

8

20

12

5

8

47

9

ORP Děčín celkem

2

2

5

10

1

1

15

1

3

7

17

8

3

8

20

12

5

8

47

9

Děčín

2

2

5

10

1

1

15

1

2

2

14

3

3

8

20

12

5

8*

47

9

Česká Kamenice

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: *Kapacita není zařazena v Základní síti soc. služeb v ÚK, Agentura Osmý den, o.p.s. (2)
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

0

1

ORP Děčín celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

0

1

Děčín

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1

1

0

1

Česká Kamenice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

Region celkem

1

29

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

16

ORP Děčín celkem

1

29

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

16

Děčín

1

29

39

0

0

0

0

0

0

1

8

16

1

11

11

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5*

Pozn.: * volná kapacita je pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby závislé na návykových látkách jsou optimálně naplněny)
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství pro osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením, ohrožené návykovými látkami,
užívající návykové látky, ohrožené zadlužením a předlužením, imigranty je poskytováno ve městě Děčíně.
Terénní forma služby jednoho poskytovatele zasahuje do spádových obcí a plánuje své rozšíření do České
Kamenice, Benešova nad Ploučnicí a jejich spádových obcí. V Děčíně jsou organizace poskytující dluhové
poradenství (problematika exekucí, pomoc s jednáním s exekutory, otázky dlužného výživného atp.) Zároveň
jsou v Děčíně dvě poradny s akreditací pro poskytování podpory a pomoci při osobním oddlužení. Vzhledem
k tomu, že byly ukončeny projekty z Rozvojové sítě soc. služeb ÚK, není pokryta poptávka osob ohrožených
zadlužením a předlužením v okrajové části Děčína na pravé straně Labe, resp. mimo centrum, tj. Boletice nad
Labem, kde klienti nemají dostatek financí na dojezd za službou. Kapacita odborného sociálního poradenství
pro osoby se zdravotním nebo duševním postižením odpovídá poptávce. U této služby je dlouhodobě
kapacitně nedostatečně zhodnoceno odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi, které se nachází v krizi,
rodičovských konfliktech a sporech (opatrovnické spory, rozvody, výchovné problémy dětí v důsledcích
rodičovských konfliktů atd. rodiny potřebující podporu ve formě rodinné terapie apod.).
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.

§ 57 – Azylové domy
Služba je poskytována pouze ve městě Děčíně, což je pro klienty poměrně vhodné umístění v souvislosti
s hledáním práce. Je poskytována cílovým skupinám: muži, matky/otcové s dětmi. Z uvedeného je patrné, že
v regionu naprosto chybí lůžka pro starší ženy bez dětí. Kapacita pro matky s dětmi a otce s dětmi se aktuálně
jeví jako optimální, chybí však kapacita pro rodiče s více než 4 dětmi. Mírné navýšení kapacity by bylo vhodné
pro samotné muže.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.

§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu Děčínsko není žádný poskytovatel této služby, ale zájemci mohou využít domy na půl cesty v jiných
regionech po celé ČR. V Děčíně je o tuto službu poptávka zejména ze strany OSPOD a pracovníků OSV. Tato
poptávka je však nepravidelná a s největší pravděpodobností by nezajistila optimální vytíženost dané služby.
V případě potřeby této služby jsou využívány jiné typy sociálních služeb.

§ 59 – Kontaktní centra
Uživatelům návykových látek a jejich blízkým slouží v regionu pouze jedno zařízení přímo v Děčíně. Zařízení
kombinuje dvě sociální služby – kontaktní centrum a terénní programy, přičemž se tým pracovníků částečně
prolíná. Klienti kontaktního centra mohou v jediném okamžiku využít možnosti výměny injekčního materiálu,
testování na HIV, HCV a HbsAq, drobného ošetření, poradenství, sprchování, praní a sušení osobních věcí,
potravinového servisu, vyhledávání práce na internetu apod. Služba řeší otázku nedostatečné individuální
kapacity a spolu s tím, i nedostatečné personální obsazení, aby byl dostatečný prostor pro individuální sociální
práci s klienty.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.
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§ 60 – Krizová pomoc
Službu v regionu Děčínsko neposkytuje žádná organizace. Klienti mohou využít poskytovatele se sídlem
v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena
pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Tato služba je poskytována v regionu ve dvou největších městech – v Děčíně a České Kamenici. Kapacita
v České Kamenici je plně využívána především v zimních měsících. Terénní forma služby však v regionu zcela
chybí, a to zejména v uvedených městech. Vzhledem k faktu, že velká část osob bez přístřeší trpí psychickým
onemocněním, které jim znesnadňuje kontakt se společností, sami pomoc nevyhledávají a je tak nutná pomoc
terénních pracovníků, kteří s nimi pracují v jejich přirozeném prostředí.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně a v České Kamenici.
Kapacita není dostačující.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Ve městě Děčín jsou tři služby poskytující služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dvě služby pracují
s dětmi a mládeží ve věku 6–26 let ze sociálně vyloučených lokalit přímo v Děčíně Podmoklech a městské části
Boletice nad Labem. Jedna služba pracuje s dětmi mládeží ve věku 11–26 let. Tato služba je umístěna v Děčíně
1, v těsné blízkosti Děčína 3. Služba má dobrou dostupnost z ostatních městských částí. Pouze dvě ze služeb
mají zatím registrovánu i terénní formu poskytování. Od roku 2020 funguje NZDM v ambulantní i terénní
formě ve městě Česká Kamenice, tato služba je však ohrožena ukončením k 30. 6. 2022, neboť je pouze
v Rozvojové síti služeb a návazné financování strukturálními fondy není možné, neboť se nepředpokládá
návaznost výzev. Nízkoprahové zařízení v České Kamenici pracuje s dětmi a mládeží ve věku 12-26 ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Nízkoprahové zařízení je od počátku svého vzniku využíváno (v současné době je
průměrná návštěvnost klubu 15 osob za den). Nízkoprahové zařízení je jednou ze služeb, kterou nemůže
nahradit její přítomnost v jiném městě (děti a mládež nemohou dojíždět z České Kamenice do Děčína – zde by
nebyla splněna podmínka nízkoprahovosti a dostupnosti sociální služby). Preventivní funkce této služby ve
městě Česká Kamenice je z hlediska sociálního začleňování a prevence vyloučení nezanedbatelná. V menších
městech jsou nabízeny jiné aktivity, a to především díky klubům, které vznikají převážně při školách.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v České Kamenici.
Kapacita není dostačující.

§ 63 – Noclehárny
Přímo v Děčíně je poskytována jediná služba v regionu a je určena dospělým mužům. Lůžka nejsou celoročně
plně využívána, ale v zimním období je kapacita nedostatečná. V regionu zcela chybí noclehárna pro ženy.
Situace je obdobná jako u azylových domů pro ženy. Je potřebné, aby v Děčíně vznikla tato služba pro ženy.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.
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§ 64 – Služby následné péče
Služby následné péče jsou v regionu Děčínsko poskytovány přímo v Děčíně a pracují s osobami závislými
na návykových látkách. Kapacita pobytové služby pro osoby závislé na návykových látkách je dostačující.
U cílové skupiny osoby s chronickým duševním onemocněním je situace v regionu zcela odlišná. Zařízení
tohoto typu na Děčínsku zcela chybí. Klienti, kteří již nejsou indikováni pro zdravotnická zařízení, ale stále ještě
nejsou schopni samostatného života, se tak nemají kam uchýlit. Optimální kapacitu pobytových i ambulantních
služeb je třeba navýšit právě pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v ORP Děčín.
Kapacita není dostačující.
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tuto sociální službu poskytují v regionu 2 poskytovatelé. Služba je v regionu poskytována terénní a ambulantní
formou, a to v Děčíně a přilehlých obcích. Obě služby jsou vytížené, ale zatím schopné přijímat nové
klienty. Byla zřízena kancelář SAS s možností poskytování ambulantní a cílené terénní služby v České
Kamenici. V loňském i současném roce byla podpora ve službách SAS zaměřená zejména na oblasti péče
o zdraví, podpora při distanční výuce – zajištění komunikace se školou, podpora dětí při výuce a pomoc se
zvládáním látky. Rodinám, které se vlivem situace dostaly do hmotné nouze, byla zajišťována pomoc
prostřednictvím potravinové banky. Jedna ze SAS se snaží o zapojení do reformy péče o duševní zdraví dětí
a adolescentů s potřebami v oblasti duševního zdraví (snaha o vytvoření mobilního týmu a propojení
spolupráce s dalšími službami se zaměření na péči o tuto cílovou skupinu). Služby SAS spolupracují se
sociálními pracovníky města i OSPOD, které vnímají služby SAS jako žádoucí a potřebné. Ze stran OSPOD je
navýšení kapacit této služby vnímáno jako potřebné.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.
§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služba je v regionu poskytována ambulantní i terénní formou. Nabídka služeb v současnosti uspokojuje
poptávku. V regionu působí též zájmové spolky seniorů.
Optimální individuální kapacita je dostačující.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány v Děčíně a České Kamenici. Dílna v České Kamenici je určena pro
uživatele domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení i uživatele z domácího prostředí. V současné
době je evidována poptávka po službě pro osoby s vyšší mírou podpory a osoby s kombinovaným postižením
a specifickými potřebami (např. cílové skupiny osoby s poruchou autistického spektra a jejich rodinných
příslušníků, lidé s kombinovaným mentálním a duševním postižením případně s poruchami chování). Poptávka
po službě se s ohledem na probíhající transformaci pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením
a na rozvoj komunitních typů služeb péče – podpora samostatného bydlení a chráněné bydlení bude stále
zvyšovat. Dále je předpoklad, že v návaznosti na Reformu psychiatrické péče se bude zvyšovat poptávka po
službě ze strany osob s chronickým duševním onemocněním. U této služby probíhá činnost zejména ve
skupině. Kapacita služby není dostačující, pokud mají služby reagovat na poptávku osob s vyšší mírou podpory,
které potřebují více individuální podpory, nebo je možná podpora jen v malé skupině 2 klientů a jednoho
pracovníka.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.
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§ 69 – Terénní programy
Terénní programy poskytují děčínské organizace, a to terénní programy pro osoby ohrožené návykovými
látkami a pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit. V lednu 2018 došlo k rozšíření terénních programů u dvou
organizací (s cílovou skupinou zejména osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením a osob
v krizi). Adiktologické terénní programy fungují v Děčíně, České Kamenici, Jílovém, Benešově nad Ploučnicí
a přilehlých obcích. Poskytuje je pouze jediná organizace. Ostatní terénní programy jsou poskytovány
především v Děčíně, v sociálně vyloučených lokalitách. V regionu Děčínsko je vysoký počet osob žijících ve
vyloučených lokalitách. Jsou to většinou osoby, kterým nevyhovují ambulantní služby, proto je třeba
poskytovat jim potřebné služby přímo v místě jejich bydliště. Terénní práci provádí také oddělení sociální práce
a služeb Magistrátu města Děčín. V důsledku ukončení projektů financovaných z ESF k 1. 1. 2021 a ukončení
působnosti jedné organizace poskytující terénní službu, nebude region touto službou dostatečně pokryt –
zejména v Boleticích a na tzv. „levém břehu“ Děčína. Dostupnost této služby je omezená. Došlo ke snížení
okamžité kapacity o 2 a ukončení 5 pracovních úvazků terénních pracovníků. Ostatní terénní programy jsou
plně vytížené a pokrytí regionu tak bude s ohledem na množství vyloučených lokalit a počtu osob ohrožených
sociální vyloučení zcela nedostatečné, neboť jedna organizace tak ve větší míře zajišťuje výkon terénní práce
pro celé město Děčín s kapacitou 4,5 úvazku. Ubylo množství terénních sociálních pracovníků, ale množství
osob potřebující pomoc terénní práce a požadavky a žádosti (úřadů, organizací, OSPOD atd.) o spolupráci
a pomoc při řešení problémů rodin a osob v jejich domácnosti a terénu, značně přibývá.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace je poskytována v rámci regionu Děčínsko hlavně ve městě Děčín. Je poskytována
ambulantní a terénní formou. U všech služeb poptávka vysoce převyšuje nabídku. Zároveň zde platí, stejně
jako u sociálně terapeutických dílen, že poptávka po službě se s ohledem na probíhající transformaci
pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a rozvoj komunitních služeb péče (podpora
samostatného bydlení a chráněné bydlení) stále zvyšuje. Je předpoklad, že v návaznosti na Reformu
psychiatrické péče se bude zvyšovat poptávka po službě ze strany osob s chronickým duševním onemocněním.
Stejně jako u sociálně terapeutických dílen je také evidována poptávka po službě pro osoby s vyšší mírou
podpory a osoby s kombinovaným postižením a specifickými potřebami (např. osoby s poruchou autistického
spektra, osoby s kombinovaným mentálním a duševním postižením, případně s poruchami chování).
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Děčíně.
Kapacita není dostačující.
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2.

REGION CHOMUTOVSKO

Oblast služeb sociální péče na Chomutovsku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
PRIORITA č. 1

Zajistit péči o narůstající počet osob závislých na pomoci druhé
osoby v jejich původním prostředí

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v MěÚSS Jirkov v souladu
s režimem, který odpovídá času poskytování od 7-21 hodin 365 dní
v roce s průměrnou kapacitou 3.

SPLNĚNO

Cíl 2

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v Diecézní charitě Litoměřice
(Charitní pečovatelská služba, Březenecká 4804, 430 04 Chomutov)
v souladu s režimem, který odpovídá času poskytování od 7-21
hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení pro všechny cílové
skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS).

SPLNĚNO

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v MSSS Kadaň v souladu
s režimem, který odpovídá času poskytování od 7-21 hodin.
Cíl 3

Rozložení kapacit: Po-Pá 7.00 - 15.30 okamžitá kapacita 5, od 15.30
- 21.00 okamžitá kapacita 1, So – Ne včetně svátků okamžitá
kapacita 1 včetně personálního zabezpečení pro všechny cílové
skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS)

SPLNĚNO

Cíl 4

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v MUSS Klášterec nad Ohří
v souladu s režimem, který odpovídá času poskytování od 7-21
hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení pro všechny cílové
skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS)

Cíl 5

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v SOS Chomutov v souladu
s režimem, který odpovídá času poskytování od 7-21 hodin 365 dní
včetně personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny
(Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS)

SPLNĚNO

Cíl 6

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v Společně proti času, o.p.s.
Chomutov v souladu s režimem, který odpovídá času poskytování
od 7-21 hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení pro
všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS)

NESPLNĚNO

Cíl 7

Rozložení kapacit Pečovatelské služby v Zdravotní sestry a
pečovatelky s.r.o. Chomutov v souladu s režimem, který odpovídá
času poskytování od 7-21 hodin 365 dní včetně navýšení
personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny na pokrytí
povinného rozložení pracovní doby (Aktualizace registru + kontrola
úvazků v ZS)

SPLNĚNO

Cíl 8

Rozložení kapacit Osobní asistence v Centru pomoci pro zdravotně
postižené a seniory, o.p.s. Chomutov v souladu s režimem, který
odpovídá času poskytování od 0-24 hodin 365 dní včetně

SPLNĚNO
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personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace
registru + kontrola úvazků v ZS)

Cíl 9

Rozložení kapacit Osobní asistence v Důstojném životě pro
zdravotně postižené, o.p.s. Jirkov v souladu s režimem, který
odpovídá času poskytování od 0-24 hodin 365 dní včetně
personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace
registru + kontrola úvazků v ZS)

SPLNĚNO

Cíl 10

Rozložení kapacit Osobní asistence v HEWER, z.s. pro Ústecký kraj
(sídlo Teplice) v souladu s režimem, který odpovídá času
poskytování od 0-24 hodin 365 dní včetně personálního
zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru +
kontrola úvazků v ZS)

SPLNĚNO

Priorita č. 1 Zajistit péči o narůstající počet osob závislých na pomoci druhé osoby v jejich původním
prostředí
Cíl č. 1: Rozložení kapacit Pečovatelské služby v MěÚSS Jirkov v souladu s režimem, který odpovídá
času poskytování od 7-21 hodin 365 dní v roce s průměrnou kapacitou 3.
Služba je poskytována od 7 – 21 hod, 365 dní v roce v souladu s Akčním plánem. Kapacita je naplněna.

Cíl č. 2: Rozložení kapacit Pečovatelské služby v Diecézní charitě Litoměřice (Charitní pečovatelská
služba, Březenecká 4804, 430 04 Chomutov) v souladu s režimem, který odpovídá času poskytování
od 7-21 hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace
registru + kontrola úvazků v ZS).
Služba je poskytována od 7 – 21 hod, 365 dní v roce v souladu s Akčním plánem. Kapacita je naplněna.

Cíl č. 3: Rozložení kapacit Pečovatelské služby v MSSS Kadaň v souladu s režimem, který odpovídá
času poskytování od 7-21 hodin. Rozložení kapacit: Po-Pá 7.00 - 15.30 okamžitá kapacita 5, od 15.30
- 21.00 okamžitá kapacita 1 dle požadavků klientů, So – Ne včetně svátků okamžitá kapacita 1 včetně
personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS).
Služba je poskytována od 7 – 21 hod, 365 dní v roce v souladu s Akčním plánem. Kapacita je naplněna.

Cíl č. 4: Rozložení kapacit Pečovatelské služby v MUSS Klášterec nad Ohří v souladu s režimem, který
odpovídá času poskytování od 7-21 hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení pro všechny
cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS).
Služba je poskytována od 7 – 21 hod, 365 dní v roce v souladu s Akčním plánem. Kapacita je naplněna.

Cíl č. 5: Rozložení kapacit Pečovatelské služby v SOS Chomutov v souladu s režimem, který odpovídá
času poskytování od 7-21 hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny
(Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS).
Služba je poskytována od 7 – 21 hod, 365 dní v roce v souladu s Akčním plánem. Kapacita je naplněna.

Cíl č. 6: Rozložení kapacit Pečovatelské služby v Společně proti času, o.p.s. Chomutov v souladu
s režimem, který odpovídá času poskytování od 7-21 hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení
pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS).
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Služba poskytována PO – Pá od 8:00 – 12:00 hod, v jiném časovém intervalu na základě předchozí dohody
s klientem. Poskytovatel si nepožádal o změnu rozšíření provozní doby dle Zákona o soc. službách.

Cíl č. 7: Rozložení kapacit Pečovatelské služby v Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o. Chomutov
v souladu s režimem, který odpovídá času poskytování od 7-21 hodin 365 dní včetně navýšení
personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny na pokrytí povinného rozložení pracovní doby
(Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS).
Služba je poskytována od 6:30 – 21:00 hodin, 365 dní v roce v souladu s Akčním plánem. Kapacita je naplněna.

Cíl č. 8: Rozložení kapacit Osobní asistence v Centru pomoci pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.
Chomutov v souladu s režimem, který odpovídá času poskytování od 0-24 hodin 365 dní včetně
personálního zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS).
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod, 365 dní v roce.

Cíl č. 9: Rozložení kapacit Osobní asistence v Důstojném životě pro zdravotně postižené, o.p.s. Jirkov
v souladu s režimem, který odpovídá času poskytování od 0-24 hodin 365 dní včetně personálního
zabezpečení pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS).
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod, 365 dní v roce.

Cíl č. 10: Rozložení kapacit Osobní asistence v HEWER, z.s. pro Ústecký kraj (sídlo Teplice) v souladu
s režimem, který odpovídá času poskytování od 0-24 hodin 365 dní včetně personálního zabezpečení
pro všechny cílové skupiny (Aktualizace registru + kontrola úvazků v ZS).
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod., 365 dní v roce. Jedná se o roční kapacitu. Okamžitá kapacita pracovní
dny 6:00 - 22:00 je 11 klientů; okamžitá kapacita pracovní dny 22:00 - 6:00 je 5 klientů; okamžitá kapacita víkendy,
svátky 6:00 - 22:00 je 11 klientů; okamžitá kapacita víkendy, svátky 22:00 - 6:00 jsou 3 klienti. Stávající okamžitá
individuální kapacita: Ústecko 5, Teplicko 3, Mostecko 1, Litoměřicko 1, Chomutovsko 1.

AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:
Opatření:
Aktivita:

Opatření:
Aktivita:
Opatření:
Aktivita:

A1 Podpora setrvání seniorů v domácím prostředí
O 1. Rozvoj zejména pečovatelských služeb a dále služeb osobní asistence s ohledem na
dostupnost a odbornou připravenost.
1. Zvyšování odborných kompetencí pracovníků formou pravidelného vzdělávání zejména
v oblasti práce s osobami a péče o seniory v počátečních stádiích demence a osob se
specifickými potřebami v duševní oblasti a odborná příprava neformálních pečovatelů v oblasti
IADL.
2. Zajištění dostupnosti služeb v přilehlých obcích.
3. Zajištění dostupnosti služeb v návaznosti na zvyšující se míru závislosti ve III. a IV. stupni.
O 2. Podpora krátkodobých pobytů a vznik krizových lůžek v pobytových zařízeních služeb péče.
1. Zřízení tréninkového bytu (prostupné bydlení).
Plánovaným nositelem aktivity je Městský ústav sociálních služeb Jirkov
O 3. Podpora domácích pečujících.
1. Nastavení systému podpory péče o klienty odlehčovacích služeb a jejich pečující
Nositelem Městský ústav sociálních služeb Jirkov
2. Zřízení poradenství a podpory pro neformální pečovatele
Městský ústav sociálních služeb Jirkov plánuje na DZR odpolední setkávání 1 x 3 měsíce.

60
Region Chomutovsko, oblast sociální služeb péče

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022

Cíl:
Opatření:
Aktivita:

Cíl:
Opatření:
Aktivita:

A 2 Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu seniorům s vysokou mírou
závislosti odpovídající III. a IV stupni příspěvku na péči (16 – 18 hodin denně)
O 1. Podpora služeb, které zajišťují péči seniorům s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby.
1. V návaznosti na zvyšující se míru závislosti je potřeba navýšit kapacitu domovů se zvláštním
režimem
MěÚSS Kadaň – plánují snížení kapacity DPS o 24 lůžek ve prospěch služby DZR.

A 3 Podpora pobytových sociálních služeb péče, které realizují kroky deinstitucionalizace
a humanizace
O 1. Podpora vzniku jednolůžkových, max. dvoulůžkových pokojů, podpora menších (do 25 lůžek)
nebo komunitních zařízení péče.
1. Snížení počtu velkokapacitních pokojů jako proces humanizace pobytových zařízení
Městský ústav sociálních služeb Jirkov plánuje na službě domov pro seniory snížení kapacity z 94
na 90, tj. o 4 lůžka.
MSSS Vejprty plánuje zřizování jednolůžkových a dvou lůžkových pokojů v rámci rekonstrukce
budovy.

Cíl:
Opatření:
Aktivita:

B 1 Podpora setrvání osob se zdravotním postižením v domácím prostředí
O 3. Podpora domácích pečujících.
1. Zajištění aktivit na podporu neformálních pečujících
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. plánuje projekt na podporu neformálních pečujících.

Cíl:

B 3 Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními.
O 1. Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.
1. V návaznosti na demografický vývoj se zvyšuje potřeba služeb denních center pro seniory
a osoby s demencí, pro cílovou skupinu PAS
Předpokládaný nositel aktivity - DSS Kadaň, Mašťov plánují rozšíření kapacity o 6 míst v denním
stacionáři (PAS).
O 2. Podpora rozvoje sociálních služeb zaměřených na podporu osob v oblasti bydlení (chráněné
bydlení, podpora samostatného bydlení a služeb komunitního typu bydlení).
1. V návaznosti na snižování kapacit v pobytových službách roste potřeba služeb chráněného
bydlení
Předpokládaný nositel - DSS Kadaň a Mašťov.

Opatření:
Aktivita:

Opatření:
Aktivita:

Cíl:
Opatření:
Aktivita:

Opatření:

Aktivita:

B 5 Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu osob se zdravotním postižením
s vysokou mírou závislosti odpovídající III. a IV. stupni příspěvku na péči (16 – 18 hodin denně).
O 2. Vyčlenění lůžek pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s poruchou
autistického spektra a osob se specifickými onemocněními.
1. V souvislosti s demografickým vývojem a zvyšujícím se stupněm závislosti je potřeba
navýšit počet lůžek pro osoby s chronickým duševním onemocněním a PAS
Plánovaný nositel DSS Kadaň a Mašťov.
O 3. Posoudit možnosti, jak při stávající úpravě odměňování lépe zacílit finanční prostředky
poskytované prostřednictvím dotací zejména na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních
službách, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty s chováním náročným na péči.
1. Je potřeba vytvořit podmínky a financování pro poskytovatele, který bude provozovat službu
s cílovou skupinou problémových, bezpříjmových klientů.
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Cíl:
Opatření:
Aktivita:

B 6 Podpora pobytových sociálních služeb péče, které realizují kroky deinstitucionalizace
a humanizace.
O 2. Podpora všech kroků vedoucích k humanizaci zařízení.
1. Snižování počtu lůžek u velkokapacitních pokojů jako proces humanizace pobytových
zařízení
Městský ústav sociálních služeb Jirkov na službě DOZP plánuje snížení kapacity ze 48 na 45, tj. o
3 lůžka.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

3

13

14

7

38

46

0

0

10

2

5

9

0

0

0

1

2

4

ORP Chomutov celkem

3

13

14

5

22

27

0

0

5

2

5

5

0

0

0

1

2

4

Chomutov

2

9

9

4

17

20

0

0

5

2

5*

5

0

0

0

1

2

4

Jirkov

1

4

4

1

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Kadaň celkem

0

0

0

2

16

19

0

0

5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

Kadaň

0

0

0

1

7

7

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Klášterec nad Ohří

0

0

0

1

9

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

Pozn.: *Global Partner Péče, z.ú. kapacita 4 není v Základní síti sociálních služeb ÚK

63
Region Chomutovsko, oblast sociálních služeb péče

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče pobytová
forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

3

38

43

0

0

0

7

349

348

6

559

559

4

269

295

4

67

79

ORP Chomutov celkem

1

30

30

0

0

0

2

76

75

2

260

260

2

118

134

1

11

23

Chomutov

0

0

0

0

0

0

1

28

25

1

166

166

1

38

38

1

11

11

Jirkov

1

30

30

0

0

0

1

48

50

1

94

94

1

80

80

0

0

5

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

7*

ORP Kadaň celkem

2

8

13

0

0

0

5

273

273

4

299

299

2

151

161

3

56

56

Kadaň

1

4

4

0

0

0

2

57

57

1

120

120

0

0

0

2**

18

18

Klášterec nad Ohří

1

4

4

0

0

0

0

0

0

1

113

113

0

0

0

1**

10

10

Kovářská

0

0

0

0

0

0

1

55

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mašťov

0

0

0

0

0

0

1

8

8

1

42

42

1

20

20

0

0

0

Vejprty

0

0

0

0

0

0

1

153

153

1

24

24

1

131

131

1

28

28

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

Pozn.: * Kapacita pro osoby s duševním onemocněním z okruhu psychóz (schizofrenie a bipolární porucha) (FOKUS Labe, z.ú.), ** 2 registrované služby: Naděje s 2 místy poskytování (Kadaň,
Klášterec nad Ohří) a Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistenci poskytují na území Chomutovska celkem 3 poskytovatelé, z toho 2 se sídlem v Chomutově a
v Jirkově, třetím poskytovatel má sídlo v Teplicích. Na venkově je služba OA méně dostupná, často bývá
nahrazována sousedskou výpomocí. V současné době není stávající kapacita dostatečná v celém ORP. Bude
třeba rovnoměrně navyšovat kapacity terénních služeb i osobní asistence v návaznosti na strategické cíle
v oblasti plánování péče osobám žijícím v jejich původním prostředí tak, aby pro ně služby byly časově i místně
dostupné v celém regionu za stejných podmínek ve městě i v obcích.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit, stávající kapacita je nedostatečná.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je zajišťována na území měst Chomutov, Jirkov, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Nedostatek
terénních služeb začíná být v regionu znát. Stávající kapacita pečovatelských služeb není schopna pokrýt
poptávku. Při uspokojování potřeb zájemců o službu mají přednost zájemci požadující úkony zaměřené na
oblast péče. Nákupy a úklidy jsou poskytovány přednostně klientům závislým pouze na pomoci právě u oblasti
úkonů péče. Narůstá potřeba pečovatelských služeb i v menších obcích, kde je tento nedostatek kompenzován
sousedskou výpomocí. Průběžně stoupá počet zájemců o pečovatelskou službu, z čehož vyplývá potřeba
navyšovat. V roce 2021 došlo ke změnám v rozsahu poskytovaných služeb ve prospěch úkonů péče a času, ve
kterém bude možné službu čerpat, a to v celém Ústeckém regionu. Cílem je zajistit rozsah a dostupnost ve
všech městech regionu. Důvodem je vyšší dožití populace a narůstající počet seniorů.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit, stávající kapacita je nedostatečná.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
V současné době není služba na Chomutovsku poskytována ani vyžadována. V regionu jsou uživateli využívány
jiné terénní služby sociální péče (osobní asistence, pečovatelská služba) k pokrytí jejich potřeb. V současné
době není o tuto službu zájem.

§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou poskytovány na území měst Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Chomutov. Terénní
formu služby provozují v Chomutově dva poskytovatelé (nově Global Partner Péče, z.ú.). Pobytová forma je
poskytována v Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří. V případě restrukturalizace kapacit pobytových služeb v
regionu Chomutovska lze oprávněně předpokládat, že vznikne poptávka po terénních sociálních službách a
spolu s vyšším počtem rodin pečujících o osobu blízkou, naroste poptávka po možnosti využívat krátkodobé
pobyty na odlehčovacích službách. Lze předpokládat, že s podporou péče v domácím prostředí vzroste potřeba
pobytových služeb OS spojených s paliativní hospicovou péčí. Optimální individuální kapacitu ambulantní a
terénní formu lze navýšit celkem o 4, pobytovou formu lze navýšit celkem o 5 pro hospicová lůžka.
Stávající kapacita je nedostatečná.

§ 45 – Centra denních služeb
V současné době není služba centra denních služeb v regionu Chomutovska poskytována, u některých
uživatelů v regionu může být pokrývána jinými druhy služeb s podobným rozsahem základních činností.
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V regionu není zaznamenána poptávka po této službě. Z komunitních plánů měst zatím nevyplývá potřeba
tuto službu zavádět. V současné době není o tuto službu zájem.

§ 46 – Denní stacionáře
Na území Chomutovska je registrován jeden denní stacionář s kapacitou 2. Služba je určena pro osoby od
17 let, je určena pro osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením. Stávající kapacita
denního stacionáře odpovídá v současné době poptávce. Do budoucna bude potřeba vzhledem k
demografickému vývoji a pracovnímu trhu tyto služby rozšířit, a to zejména pro seniory a osoby s demencí,
pro cílovou skupinu PAS: 1.) věková kategorie 3 – 26 let, 2.) věková kategorie 7 – 44 let (pobytová forma)
plánuje DSS Kadaň, Mašťov.
Stávající kapacita je nedostatečná.

§ 47 – Týdenní stacionáře
V současné době není služba na Chomutovsku poskytována ani poptávána, není evidován ani žádný
neuspokojený zájemce o službu. Služba je poskytována v regionu Mostecka, dojezdová vzdálenost
pro potencionální zájemce není velká a nepředstavuje překážku. Z komunitních plánů měst nevyplývá potřeba
tuto službu zavádět. V současné době není o tuto službu zájem.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Na území Chomutovska je služba poskytována v sedmi domovech pro osoby se zdravotním postižením. Služby
jsou zajišťovány na území měst a obcí Chomutov, Jirkov, Kadaň, Kovářská, Mašťov a Vejprty. Cílovou skupinou
v regionu některých zařízení jsou děti s kombinovaným postižením, zájem o jejich umístění v posledních letech
klesá. V posledních letech se zvyšuje potřeba služeb pro dospělé osoby a seniory se specifickými potřebami,
kam lze zařadit například chronická, progresivní a nevyléčitelná onemocnění centrálního nervového systému.
Samostatnou skupinu osob, pro které se špatně hledá odpovídající služba, jsou osoby – pacienti z DIOPů s
dlouhodobou intenzivní lékařskou péčí spontánně dýchajícím pacientům s tracheostomií, u kterých došlo ke
stabilizaci po závažných úrazech s poruchou vědomí, dále stabilizovaní pacienti po neurochirurgických
operacích a stavech po zástavě srdce, u nichž se podařilo obnovit životní funkce, ale mají poškozeny mozkové
buňky nedostatkem kyslíku. Pro tuto cílovou skupinu je v regionu rovněž nedostatek míst v pobytových
zařízeních. Do budoucna lze předpokládat, že většina poskytovatelů bude optimalizovat kapacity lůžek.
(jednolůžkové ubytovací jednotky). Chybí specializovaná zařízení zaměřená na náročné a nespolupracující
klienty s psychiatrickými diagnózami, s poruchami chování a agresivitou, kteří potřebují zvýšenou péči a
dohled. Důležité je, aby bylo finančně ohodnoceno a personálně zajištěno.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit celkem o 2 - ORP Chomutov v Jirkově.
Optimální individuální kapacitu lze snížit celkem o 3 - ORP Chomutov v Chomutově, toto je záměr MěÚSS
Jirkov (snížení kapacity o 3) od 1. 1. 2023.
Stávající kapacita je v podstatě dostatečná.

§ 49 – Domovy pro seniory
Na území Chomutovska jsou v současné době poskytovány služby v šesti domovech pro seniory na území měst:
Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Mašťov a Vejprty.
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Současná klientela domovů pro seniory zahrnuje i klienty s různými stupni demence, kteří dříve či později
budou potřebovat zajistit jiné podmínky a prostředí vhodné pro péči. Současná kapacita domovů pro seniory
je optimální, lze ale předpokládat, že někteří poskytovatelé budou výhledově upravovat kapacity v návaznosti
na humanizaci zařízení. Optimální individuální kapacitu je naplněna.
Záměr MěÚSS Jirkov je snížení kapacity o 4 od 1. 1. 2023.
Stávající kapacita je dostatečná.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Na území Chomutovska je služba poskytována na území měst a obcí Chomutov, Jirkov, Mašťov a Vejprty.
Současná kapacita lůžek je nedostačující, nepokrývá aktuální potřebu zájemců o službu, a to převážně u osob
s problémovým chováním a psychiatrickými diagnózami. Tato skutečnost vyplývá z údajů o počtech zájemců
vedených v evidencích čekatelů. V poslední době dochází k prodlužování věku obyvatel i v regionu
Chomutovska. V návaznosti na zvyšující se věkovou hranici obyvatel dochází k nárůstu onemocnění, která
s sebou přinášejí funkční omezení spojená se ztrátou poznávacích schopností. Tyto schopnosti se u všech
cílových skupin domovů se zvláštním režimem výrazně snižují. Navýšení kapacit je nutné i ve prospěch lůžek
určených osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách a osobám
s chronickým duševním onemocněním, kteří vyžadují odlišné přístupy při poskytování péče. V ORP Chomutov
i Kadaň není současná kapacita dostačující. Je potřeba vytvořit podmínky pro poskytovatele, který bude
provozovat službu s cílovou skupinou problémových, bezpříjmových klientů.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit celkem v ORP Chomutov a ORP Kadaň.
Stávající kapacita je nedostatečná.

§ 51 – Chráněné bydlení
Na území Chomutovska je poskytována služba na území města Chomutova, Kadaně a ve Vejprtech.
V návaznosti na transformaci narůstá potřeba volných míst v této službě. Komunitní plány měst Chomutova,
Jirkova, Kadaně i Klášterce počítají s potřebou podpory rozvoje služeb CHB v návaznosti na snižování kapacit
v domovech pro osoby se zdravotním postižením. V současné době je kapacita dostačující a rozvoj služeb by
měl kopírovat postupné snižování kapacit v pobytových zařízeních.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v ORP Chomutov, v Jirkově a v místě poskytování neurčeno.
Stávající kapacita je nedostatečná.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na
Chomutovsku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
PRIORITA č. 1

Udržení sítě terénních a ambulantních služeb v regionu

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Udržení provozu služby nízkoprahové denní centrum
a noclehárna v Chomutově

Splněno

Cíl 2

Udržení stávající kapacity terénních programů v Chomutově

Nesplněno

Priorita č. 1 Udržení sítě terénních a ambulantních služeb v regionu
Cíl č. 1 – Udržení provozu služby nízkoprahové denní centrum a noclehárna v Chomutově
Po celý rok 2021 se podařilo udržet stávající kapacitu obou zmíněných služeb. Obsazenost služeb byla
v průměru 90 % po celý kalendářní rok 2021.
Cíl č. 2 – Udržení stávající kapacity terénních programů v Chomutově
Vzhledem k ukončení poskytování služby v Rozvojové síti došlo v roce 2021 k poklesu kapacity o 2, čímž
nebyla udržena kapacita z roku 2020.

PRIORITA č. 2

Rozvoj služeb pro
(znevýhodněním)

osoby

se

zdravotním

postižením

Cíl 1

Posílení SAS pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Cíl 2

Rozvoj služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním
onemocněním v ORP

Splněno/Nesplněno

Nesplněno
Nesplněno

Priorita č. 2 Rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením (znevýhodněním)
Cíl č. 1 – Posílení SAS pro osoby se zdravotním postižením a seniory
V roce 2021 nedošlo ke změně kapacit uvedeného druhu sociální služby.
Cíl č. 2 – Rozvoj služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v ORP
V roce 2021 nedošlo ke změně kapacit uvedeného druhu sociální služby. Cíl bude překlopen do roku
2022, jelikož je považován za významný s ohledem na reformu psychiatrické péče a potřebnost
v regionu.
Splněno/Nesplněno
Vznik zařízení pro osoby se specifickými potřebami v kraji

PRIORITA č. 3
Cíl 1

Vybudování zařízení známého pod názvem „Přístav“ (Pobytové
zařízení, které slouží osobám se sníženou soběstačností z důvodu

Nesplněno
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chronického duševního
návykových látkách.)

onemocnění

nebo

závislosti

na

Priorita č. 3 Vznik zařízení pro osoby se specifickými potřebami v kraji
Cíl č. 1 – Vybudování zařízení známého pod názvem „Přístav“ (Pobytové zařízení, které slouží osobám
se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na
návykových látkách.)
Jedná se o dlouhodobý cíl regionu a jeho naplnění je jednou z priorit pro region. V roce 2021 nebyl
splněn.

AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:
Opatření:
Aktivita:

Cíl:
Opatření:
Aktivita:

Opatření:
Aktivita:

B 3 Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními.
O 1: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.
1. Rozvoj služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v ORP.
Z důvodu úzkého definování cílové skupiny CDZ má poskytovatel Masopust, z.s. v plánu
personálně posílit stávající kapacitu služby v regionu.

C 2 Otevření některých stávajících služeb pro cílovou skupinu osob bez domova.
O 2: Vyčlenění stávajících kapacit nebo vznik nových kapacit – lůžek v pobytových zařízení péče.
1. Vybudování zařízení známého pod názvem „Přístav“.
Vznik nového zařízení pro mobilní i imobilní osoby bez přístřeší se sníženou fyzickou a duševní
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc odborného personálu.
2. Vybudování krizových lůžek.
Vytvoření kapacit krizových lůžek v regionu pro krátkodobý pobyt osob v situacích vyžadujících
okamžité řešení a pro jejich rychlou sanaci před předáním do další péče.
O 3: Nastavení podpory pro vybrané služby, které se zaměří na okruh těchto osob.
1. Udržení kapacit stávajících služeb pro osoby bez domova v regionu.
Udržení kapacit služeb nízkoprahová denní centra, azylové domy a noclehárny v celém regionu
v rozsahu odpovídajícím kapacitám v roce 2021.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

11

26

12

24

2

7

20

7

0

0

0

1

3

7

47

7

8

23

226

27

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

7

16

9

13

1

4

10

4

0

0

0

1

1

1

12

0

4

11

126

14

0

0

0

0

Chomutov

6

14*

9

9

1

4

10

4

0

0

0

1

1

1

12

0

3

6

78

9

0

0

0

0

Jirkov

1

2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

48

5

0

0

0

0

ORP Kadaň celkem

4

10

3

11

1

3

10

3

0

0

0

0

2

6

35

7

4

12

100

13

0

0

0

0

Kadaň

2

5

0

5

1

3

10

3

0

0

0

0

1

2

15

3

2

6

60

6

0

0

0

0

Klášterec nad Ohří

2

5

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

20

4

1

5

20

5

0

0

0

0

Vejprty

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Radonice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

20

1

0

0

0

0

* Kapacity nejsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb ÚK, Global Partner Péče, z.ú., (7), Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný
spolek (1),
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

2

3

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

14

3

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

2

3

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

14

3

0

0

0

0

Chomutov

1

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

14

3

0

0

0

0

Jirkov

1

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

stávající okamžitá
kapacita
počet
služeb
indiv.

skup.

optim
ální
indivi
duální
okam
žitá
kapac
ita
2022

stávající
okamžitá
kapacita
počet
služeb
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající
okamžitá
kapacita
počet
služeb
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající
okamžitá
kapacita
počet
služeb
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající
okamžitá
kapacita
počet
služeb
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

4

10

41

14

1

3

12

3

1

2

3

6

8

25

2

25

4

6

45

9

ORP Chomutov celkem

3

7

27

9

1

3

12

3

1

2

3

2

4

11

2

11

4

6

45

9

Chomutov

1

2

15

4

1

3

12

3

1

2

3

2

3

9**

2

9

4

6

45

9*

Jirkov

2

5

12

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

ORP Kadaň celkem

1

3

14

5

0

0

0

0

0

0

0

4

4

14

0

14

0

0

0

0

Kadaň

1

3

14

5

0

0

0

0

0

0

0

0

2

10

0

10

0

0

0

0

Klášterec nad Ohří

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

Vejprty

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita pro Centrum duševního zdraví (Fokus Labe, z.ú.), ** Jeden poskytovatel poskytuje službu v Jirkově a v přilehlých obcích
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuál
ní
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

1

2

6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

1

2

6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

Chomutov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

Jirkov

1

2

6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma
počet
služeb

Region celkem

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

145

145

0

0

0

0

0

1

4

40

40

0

0

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

3

105

105

0

0

0

0

0

1

2

22

22

0

0

0

0

0

0

Chomutov

1

50

50

0

0

0

0

0

0

1

12

12

0

0

0

0

0

0

Jirkov

2

55

55

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování
neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Kadaň celkem

1

40

40

0

0

0

0

0

0

2

18

18

0

0

0

0

0

0

Kadaň

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

8

0

0

0

0

0

0

Klášterec nad Ohří

1

40

40

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

Region celkem

0

0

0

1

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Chomutov celkem

0

0

0

1

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Chomutov

0

0

0

1

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Jedná se o sociální službu, která je v regionu poskytována v celkem široké škále nabídky činností. Ve městech,
obcích na Chomutovsku je nabízeno odborné sociální poradenství ve formě poraden pro rodinu a mezilidské
vztahy, ve formě dluhového poradenství, ve formě poradenství pro pozůstalé, sociálně právní poradenství –
pomoc při sepisování návrhů k soudu, pomoc při vyřizování sociálních dávek, pomoc při řešení problémů
spojených se závislostmi atp., dále například nabízí činnosti směřující k cílové skupině zdravotně postižených
osob. K cílovým skupinám patří osoby v krizi, oběti domácího násilí, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby se zdravotním postižením, osoby se závislostmi, oběti násilí z nenávisti atd. K rozdělení kapacity
na ambulantní a terénní dochází u typů činností v rámci odborného sociálního poradenství, které někteří
poskytovatelé nabízí i v terénu, konkrétně například u cílové skupiny zdravotně postižených nebo dluhového
poradenství. Zejména dluhové poradenství je nabízeno také v sociálně vyloučených lokalitách v regionu.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Chomutově, Kadani, Jirkově, Klášterci nad Ohří a ve Vejprtech.
Ve všech lokalitách pro uvedené cílové skupiny – rodinné poradenství, poradenství pro osoby s duševním
onemocněním, osoby potýkající s bezdomovectvím a dalšími jevy spojenými se sociálním vyloučením,
popřípadě také cizince a oběti domácího násilí.

§ 57 – Azylové domy
Cílovou skupinou azylových domů na Chomutovsku jsou muži, ženy, matky s dětmi, rodiny. V roce 2018 se
podařilo navýšit kapacitu v regionu zřízením azylového domu v Jirkově a v roce 2018 byla v Chomutově zřízena
lůžka pro celé rodiny. Tím bylo dosaženo naplnění optimální kapacity pro daný region.
V současné době je kapacita dostačující.
§ 58 – Domy na půl cesty
Dlouhodobé aktivity vedoucí ke zřízení tohoto typu služby v regionu bylo dosaženo. Město Chomutov společně
s vybraným poskytovatelem vytipovalo dvě bytové jednotky pro zřízení této služby. Služba je v současné době
zařazena do Rozvojové sítě kraje s kapacitou 5 pro osoby ve věku 18 – 26 let, které po dosažení zletilosti
opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro osoby opouštějící výkon odnětí
trestu svobody. Od ledna 2021 realizuje uvedený poskytovatel pokračující projekt Bytů na půl cesty
s integrovanými tréninkovými pracovními místy. Nicméně od 30. 6. 2022 bude poskytování této služby v ORP
Chomutov ukončeno z důvodu končícího financování z Evropské unie.
Optimální individuální kapacita je v regionu naplněna.

§ 59 – Kontaktní centra
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách. K doplňkové nabídce těchto služeb patří zejména
poradenství pro rodiny uživatelů drog.
Kapacita služby pokrývá poptávku klientů. Je zřejmé, na základě poznatků z realizace terénních programů, že
dostupnost těchto služeb nedosáhne do všech oblastí regionu, nicméně řešením není navýšení stávající
kapacity, ale pokrytí regionu terénními programy.
Optimální individuální kapacita je v regionu naplněna.
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§ 60 – Krizová pomoc
V regionu Chomutovsko v současné době není poskytována služba krizová pomoc. Klienti mohou využít
poskytovatele s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní
i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
Tato služba nebyla určena jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.
Optimální individuální kapacita lze navýšit v ORP Chomutov.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu Chomutovsko je v současné době péče o osoby bez přístřeší zajišťována nerovnoměrně.
V Chomutově se v roce 2019 podařilo zajistit prostory a financování na uvedený typ služby s uvedením do
provozu na začátku roku 2020. Kapacita tohoto zařízení odpovídá poptávce v dané oblasti. Stěžejní do dalších
let je udržet tuto službu v provozu.
V ORP Kadaň je služba také zajištěna, funguje v Klášterci nad Ohří a od ledna 2021 také v Kadani.
V současné době je kapacita dostačující.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je na Chomutovsku poskytována cílové skupině od 6–26 let, každé zařízení má specificky definované
věkové rozmezí.
Tuto činnost doplňují v rámci jiných forem pomoci mateřská centra v regionu, dále pak téměř na všech školách
působí školní kluby. Městská policie v regionu poskytuje spíše ve větších městech své preventivní programy
pro děti a mládež, preventivní aktivity pro zmíněnou cílovou skupinu poskytují i neziskové organizace působící
na základních a středních školách v celém regionu. Služba je v současné době poskytována v Chomutově,
Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří a to v ambulantní i terénní formě.
Optimální individuální kapacitu je možné navýšit v Chomutově a ve Vejprtech.

§ 63 – Noclehárny
V regionu je služba poskytována v obcích Klášterec nad Ohří, Kadaň, Jirkov a Chomutov pro cílovou skupinu
mužů i žen. Stěžejní do dalších let je udržet tyto službu v provozu. Potřeba této služby je tak v celém regionu
saturována.
V současné době je kapacita dostačující.

§ 64 – Služby následné peče
V regionu Chomutovsko v současné době není poskytována služba následné péče. Tato služba nebyla určena
jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.
Optimální kapacita není pro region stanovena.
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§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou realizovány v ORP Kadaň i ORP Chomutov ambulantní
i terénní formou s převažující aktivitou v sociálně vyloučených lokalitách. Provozovatelé služeb spolupracují
s oddělením sociálně-právní ochrany dětí v regionu. I přes působení několika služeb v regionu převyšuje
poptávka stávající nabídku, zejména pak v ORP Chomutov. Se zánikem služby v obci Vejprty je potřeba této
služby částečně saturována terénní formou služby z Kadaně, nicméně kapacita služba do budoucna nemusí
být dostačující pro pokrytí potřeb všech klientů.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Chomutově, v Kadani a ve Vejprtech.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V Chomutově jsou činnosti služby nabízeny osobám se zdravotním postižením nebo zdravotním postižením
ohroženým bez ohledu na stupeň a typ postižení, ženám i mužům od 19 do 64 let. Služba je nabízena
v ambulantní i terénní formě. Služba zajišťuje odbornou podporu, nácvik praktických činností
a prostřednictvím poskytování psychoterapeutických a ergoterapeutických služeb podporuje klienty k návratu
k aktivnímu životu a zařazení zpět do sociálního a pracovního prostředí. Stávající kapacita služeb v regionu
není dostačující a je potřeba její navýšení pro uvedenou cílovou skupinu v ORP Chomutov.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Chomutově.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Cílovou skupinou služby v regionu Chomutovsko jsou osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním
postižením ve věku od 16 let a osoby s duševním onemocněním.
Optimální kapacita služby sociálně terapeutické dílny v regionu Chomutovsko je dle statistických údajů od
poskytovatelů služeb nedostatečná. V ORP Chomutov je kapacita v tuto chvíli dostačující. V ORP Kadaň je
dlouhodobá snaha o zřízení uvedeného druhu služby vzhledem k vysoké poptávce po službě, prozatím se však
nepodařilo poskytování služby zavést.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v ORP Kadaň.

§ 69 – Terénní programy
Služby v regionu Chomutovsko jsou poskytovány širokému spektru cílových skupin – osoby bez přístřeší, osoby
se závislostí, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, rodiny s dětmi, děti a mládež, osoby v krizi, etnické
menšiny atd. V regionu je poskytována také služba s nadregionální působností pro specifickou cílovou skupinu
osoby komerčně zneužívané.
Optimální individuální kapacita v regionu je naplněna.
§ 70 – Sociální rehabilitace
Poskytování uvedené služby je zajišťováno v ORP Chomutov poskytovateli v návaznosti na vznik Centra
duševního zdraví v Chomutově. Služba je poskytována terénní a ambulantní formou pro cílovou skupinu osoby
s psychózami, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením. Služby zajišťují
péči o osoby z celého regionu Chomutovsko a z důvodu počtu odmítnutých zájemců o službu, které
poskytovatelé evidují, je třeba navýšit kapacitu. Kapacita bude průběžně navyšována v souvislosti se
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schválenou Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji. V rámci skupiny se
její členové shodli na tom, že zejména terénní forma služby je kapacitně poddimenzována a je třeba se zaměřit
na její navýšení a rozvoj.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Chomutově.
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3.

REGION LITOMĚŘICKA

Oblast služeb sociální péče na Litoměřicku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021

PRIORITA č. 1

Cíl 1

Cíl 2
Cíl 3

Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP
Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem

Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP
Litoměřice, Lovosice a Roudnice, zajištění dostatečného
množství kvalifikovaného personálu pro toto zařízení.
(Dlouhodobý cíl)
Vybudování zařízení v ORP pro nízkopříjmové klienty se
základní zdravotní a sociální podporou
Najít cestu, jak podpořit nízkopříjmové klienty a poukázat na
potřebu tohoto druhu zařízení – krátkodobý cíl

Splněno/Nesplněno

Nesplněno

Nesplněno
Splněno

Priorita č. 1 Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Litoměřice, Lovosice
a Roudnice nad Labem
Cíl č. 1 – Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Litoměřice, Lovosice
a Roudnice, zajištění dostatečného množství kvalifikovaného personálu pro toto zařízení.
(Dlouhodobý cíl)
Cíl nebyl realizován, neboť ZÚK neschválilo projekt SeneCura SeniorCentra Mopt a.s. Jiný poskytovatel
a zájemce o provozování služby zaměřené na osoby s psychiatrickou diagnózou se nenašel. Nově vznikl
denní stacionář Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko, z.ú., který se zaměřuje na osoby s chronickým
duševním onemocněním ve věkové kategorii 65+.
Cíl č. 2 - Vybudování zařízení v ORP pro nízkopříjmové klienty se základní zdravotní a sociální
podporou
Tento cíl nebyl splněn, záměr o vybudování pobytové služby je však definován ve vycházejícím 6.
Komunitním plánu pro ORP Litoměřice.
Cíl č. 3 - Najít cestu, jak podpořit nízkopříjmové klienty a poukázat na potřebu tohoto druhu zařízení
– krátkodobý cíl
Cíl byl splněn, potřebnost ukotvena ve strategických dokumentech a projekt na podporu
nízkopříjmových klientů v seniorském věku bude zahájen na podzim 2021.
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AKTIVITY NA ROK 2022
Cíl:

Opatření:
Aktivita:

Cíl:
Opatření:
Aktivita:

B 2 Zajištění přenosu informací a relevantních dat ze zdrojů (odborné skupiny, podpůrné skupiny,
organizace, jednotlivci) z oblasti řešení potřeb osob se specifickými onemocněními a osob
s poruchou autistického spektra do procesu plánování služeb.
O 2 Zapojení zástupců skupin/organizací do pracovních skupin dle regionů.
1. Rozšíření pracovní skupiny o zástupce za osoby s poruchou autistického spektra do procesu
plánování služeb a navázaní spolupráce se skupinami KP na městské úrovni.

B 3 Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními.
O 2: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.
1. Podrobný monitoring regionu v oblasti osob s poruchou autistického spektra.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

2

2

2

12

68

68

1

3

3

3

8

8

2

9

9

6

11

13

ORP Litoměřice celkem

2

2**

2

8

37

32

1

3

3

1

2

2

2

9

9

4

8

10

Bohušovice nad Ohří

0

0

0

1

2*

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hoštka

0

0

0

1

1*

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Litoměřice

2

2**

2

1

20

20

0

0

0

1

2

2

1

7

7

3

8***

8

Velké Žernoseky

0

0

0

1

1*

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Polepy

0

0

0

1

2*

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Štětí

0

0

0

1

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Úštěk

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Terezín

0

0

0

1

2

2

1

3

3

0

0

0

1

2

2

0

0

0

ORP Lovosice celkem

2

2**

2

3

12

12

0

0

0

1

4

4

0

0

0

1

1

1

Čížkovice

0

0

0

1

1*

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lovosice

0

0

0

2

11

11

0

0

0

1

4

4

0

0

0

1

1

1

ORP Roudnice n/L. celkem

2

2**

2

4

19

19

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

2

2

Roudnice nad Labem

0

0

0

3

18

18

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

2

2

Straškov – Vodochody

0

0

0

1

1*

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacity nezařazeny do Základní sítě sociálních služeb ÚK, Město Bohušovice nad Ohří (2), Město Hoštka (1), Obec Polepy (2), Obec Straškov – Vodochody (1), Obec Velké Žernoseky
(1), Obec Čížkovice (1). ** Kapacity s celokrajskou působností, Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s., HEWER, z.s.*** Kapacita nezařazena do Základní sítě soc. služeb ÚK,
Charita Litoměřice (1), Sociálně psychologické centrum Sluníčko, z.s. – Podmíněné pověření v rámci projektu do 28. 2. 2022 (1).
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče, pobytová
forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

5

75

75

0

0

0

5

314

314

6

386

421

8

762

834

5

129

140

ORP Litoměřice celkem

4

22

22

0

0

0

3

195

195

3

253

288

3

371

409

3

81

81

Křešice

0

0

0

0

0

0

1

43

43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Litoměřice

2

14

14

0

0

0

0

0

0

2

208

243

1

33*

33

2***

62

62

Snědovice

0

0

0

0

0

0

1

75

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Štětí

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Terezín

1

6*

6

0

0

0

0

0

0

1

45*

45

2

338*

338

2

19

19

Skalice

0

0

0

0

0

0

1

77

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38****

0

0

0

ORP Lovosice celkem

1

53

53

0

0

0

2

119

119

1

69

69

3

209

233

1

36

47

Čížkovice

0

0

0

0

0

0

1

56

56

0

0

0

1

53

53

0

0

0

Chotěšov

0

0

0

0

0

0

1

63

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Libochovice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

69

69

1

84

88

0

0

0

Lovosice

1

53*

53*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1***

24

35

Velemín

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

72**

72

0

0

0

Třebenice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1***

12

12

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30****

0

0

0
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ORP Roudnice n/Labem celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

64

64

2

182

192

1

12

12

Krabčice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

28

28

1

86

86

0

0

0

Roudnice nad Labem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

36

36

1

96

96

1

12

12

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10****

0

0

0

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje, odlehčovací služba: HEZKÉ DOMY s.r.o. (23), SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. (6). * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje,
Terezín: domovy se zvláštním režimem: SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. (84), Domov se zvláštním režimem Terezín (239); Litoměřice: Charita Litoměřice (2). Z celkové registrované
kapacity byla vydefinována potřebnost v regionu ve výši optimální individuální okamžité kapacity. Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje, domovy pro seniory: SeneCura SeniorCentrum
MOPT a.s. (45).
** Kapacity určené pro osoby, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé osoby. Toto
se týká klientů psychiatrických léčeben v rámci Reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji. Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o (2).
*** Jeden poskytovatel, 1 služba na 3 místech.

**** kapacita určena pro osoby s chronickým duševním onemocněním mimo stařecké a Alzheimerovy demence (zejména schizofrenie) a pro osoby, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu závislosti na návykových látkách. Místo poskytování není určeno, zařízení s působností pro celý region (50 osob).
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§ 39 – Osobní asistence
V rámci regionu Litoměřicko službu poskytují 2 poskytovatelé. Osobní asistence je na celém území zajišťována
alternativou jiných obdobných služeb, jako např. odlehčovací terénní službou či pečovatelskou službou nebo
sociálními pracovníky na Městských úřadech. V posledním roce narůstá v regionu poptávka po této službě,
zejména u handicapovaných osob.
Kapacita je dostačující.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je v regionu zastoupena na celém území. Služba je poskytována buď samotnými městy či
obcemi nebo neziskovými organizacemi.
Kapacita je dostačující.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Podporu samostatného bydlení poskytuje pouze jeden poskytovatel v ORP Litoměřice, a to nezisková
organizace ve městě Litoměřice. Jedná se o terénní službu, která je poskytována v okruhu 20 km od Litoměřic,
ale je žádoucí rozšíření dojezdové vzdálenosti až do 30 km, a to zejména do oblasti Roudnicka, Úštěcka
a Ústecka. Služba je poskytována přímo v bytech uživatelů (v bytech ve vlastnictví či v pronájmu uživatele)
a v okolí bydliště (například doprovody k lékaři, na nákup atp.) Službu využívají lidé s lehkým až středně těžkým
mentálním postižením, kteří chtějí samostatně bydlet a potřebují k tomu podporu. Kapacita služby je
naplněna. Vzhledem k probíhající transformaci a odchodu uživatelů z domovů sociální péče do chráněného
bydlení je služba potřebná jako návazná služba na chráněné bydlení pro lidi, kteří potřebují nižší podporu. Ti
mohou přejít z chráněného bydlení a tím uvolnit místo v chráněných bytech a současně se lépe začlenit do
běžné společnosti. Je žádoucí rozšíření služby do oblasti Roudnicka a Lovosicka. Služba se potýká
s nedostatkem cenově dostupných nájemních bytů pro uživatele.
Kapacita je dostačující.
§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací terénní služba je poskytována na území Litoměřic a jejich spádových obcí a na území Lovosic
a jeho spádových obcí. Věková struktura okruhu osob: mladší děti (7 - 10 let), starší děti (11 - 15 let), dospělí
(27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let). Terénní služba je poskytována pro osoby
s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním postižením, též
s mentálním, tělesným, sluchovým, zdravotním, se zrakovým postižením a pro seniory. Sociální služba je
poskytována na území města Lovosice a jeho spádových obcí a na území města Litoměřice. V Lovosicích je dále
poskytována pobytová služba pro osoby ve věku od 19 let s kombinovaným postižením, s tělesným, s jiným
zdravotním, se zrakovým postižením, chronickým duševním onemocněním, chronickým onemocněním,
mentálním postižením a pro seniory, která službu poskytuje klientům i mimo region Litoměřice, neboť ji
využívají i klienti z dalších míst, např. Duchcov, Most, Děčín, Ústí nad Labem, Louny, Praha, Slaný, Nový Bor.
V ORP Litoměřice ve Štětí je poskytována pobytová služba pro seniory a dále pro osoby s chronickým
onemocněním a zdravotním postižením ve věku od 19 let. V ORP Roudnice nad Labem je poskytována terénní
služba pro osoby ve věku od 19 let , s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, s
jiným zdravotním postižením a seniorům. Dále v Terezíně je poskytována pobytová odlehčovací služba pro
osoby od 55 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a nemohou vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu využívat terénní nebo
ambulantní formu služeb. V Litoměřicích jeden poskytovatel nabízí odlehčovací službu ve formě terénní i
pobytové hospicové péče pro osoby bez omezení věku, pro osoby s chronickým onemocněním,
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s kombinovaným onemocněním, mentálním a se zdravotním postižením. Druhý poskytovatel v Litoměřicích
poskytuje též odlehčovací službu ve formě terénní hospicové paliativní péče pro stejnou cílovou skupinu, kdy
je v rozmezí 24 hodin denně poskytována služba za účelem udržení těžce nemocných a umírajících v domácím
prostředí a v rámci pobytové služby se jedná o přechodné zajištění péče o dlouhodobě nemocného klienta
a umožnění odpočinku pečující osobě. Uživatelé využívají dlouhodobou i krátkodobou péči, kde je hlavním
cílem odlehčit pečující osobě. Jako fakultativní služby poskytují terénní služby dopravu klientům a dohledy
nad klienty.
Kapacita je dostačující.
§ 45 – Centra denních služeb
Službu centrum denních služeb poskytují v regionu poskytovatelé v ORP Litoměřice. Jeden v Litoměřicích
a druhý na Terezínsku v Českých Kopistech. Službu v Litoměřicích využívají osoby ve věku od 18 let do 64 let
s mentálním, kombinovaným, tělesným a zdravotním postižením. Převážná většina zájemců o službu jsou lidé
s mentálním postižením po ukončení školní docházky ve speciální nebo praktické škole. Službu v Českých
Kopistech mohou využívat i osoby od 15 let do 64 let s chronickým duševním onemocněním. Cílem služby je
posílit samostatnost a soběstačnost lidí s postižením získáváním zkušeností s pracovní činností a trénováním
sociálních dovedností. Služba v Litoměřicích registruje z kapacitních důvodů větší počet zájemců, než je možné
momentálně uspokojit. Službu využívají nejen lidé z města Litoměřice, ale i z okolních obcí a Roudnicka. Služba
v Českých Kopistech má kapacitu dostačující. V Lovosicích ambulantní službu pro lidi se zdravotním postižením
zajišťují prostřednictvím jiných služeb. V ostatních městech tato služba není poskytována.
Kapacita je dostačující.

§ 46 – Denní stacionáře
Služba je v regionu zajišťována ambulantní formou. V ORP Lovosice přímo v Lovosicích pro osoby s chronickým
onemocněním, s mentálním, tělesným a se zdravotním postižením ve věku od 17let.
V ORP Litoměřice ve Štětí pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 19 let a seniory a v Roudnici
nad Labem pro osoby s chronickým duševním onemocněním a zdravotním postižením ve věku od 27 let a
seniory. V Litoměřicích službu poskytují tři zařízení, jedno z nich pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a seniory ve věku od 50 let a druhé je pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
ve věku od 3–64 let, třetí pro osoby s chronickým duševním onemocněním od 65 let věku. Denní stacionář
v Roudnici nad Labem a Litoměřicích zajišťuje i svoz uživatelů. Do denních stacionářů jsou přijímáni klienti
nejen z měst, ve kterých je služba poskytována, ale i z blízkého okolí.
Kapacita je dostačující.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V ORP Lovosice je služba poskytována v obci Čížkovice pro osoby s kombinovaným postižením, s mentálním
a se zdravotním postižením ve věku od 3 do 35 let a v obci Chotěšov pro osoby s kombinovaným postižením
a s mentálním postižením od 3 do 35 let věku. V ORP Litoměřice je služba poskytována pro osoby
s kombinovaným postižením a s tělesným postižením ve věku od 18–80 let v obci Snědovice, dále pro osoby
od 18 let věku v obci Skalice. Dále je služba poskytována v ORP Litoměřice pro osoby se zdravotním postižením
ve věku od 26–65 let v obci Křešice (služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým
možnostem budovy) a pro osoby ve věku 55–65let v Litoměřicích. Některé domovy jsou provozovány ve
starších objektech, které mají určité, někdy i neodstranitelné bariéry. Jiné domovy s pozdějším datem vzniku
jsou provozovány v novějších, bezbariérových budovách. V rámci ORP Roudnice nad Labem tato služba
zastoupena není.
Kapacita je dostačující.

86
Region Litoměřicko, oblast sociálních služeb péče

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022

§ 49 – Domovy pro seniory
V regionu je pobytová služba domov pro seniory zastoupena v ORP Lovosice v obci Libochovice pro seniory ve
věku od 65 let, v ORP Roudnice nad Labem v obci Krabčice a přímo v Roudnici nad Labem. V rámci ORP
Litoměřice je služba poskytována ve dvou zařízeních, z nichž jedno má rozšířenou působnost Ústecký kraj
a Hlavní město Praha. Většinou se jedná o zařízení s vyšší kapacitou. Některé domovy jsou provozovány
ve starších objektech, které mají určité, někdy i neodstranitelné bariéry.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Litoměřicích.
Kapacita není dostačující.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Na území ORP Litoměřice působí celkem tři poskytovatelé, z nichž pouze jeden je určen pro cílovou skupinu
osob nad 19 let ohrožených závislostí nebo závislé na návykových látkách a dále pro osoby s chronickým
duševním onemocněním i kombinovaným postižením. Jedno zařízení ve městě Terezín poskytují pobytové
služby seniorům, kteří dosáhli věku 55 let a více a mají sníženou soběstačnost, z důvodu postižení stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Již v současné době poskytuje specializovanou péči o klienty DZR, zejména s diagnózou různých typů
demence, Parkinsonovou chorobou, Hantingtonovou chorobou, Roztroušenou sklerózou. Druhé zařízení,
jehož cílovou skupinou jsou osoby ve věku nad 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké
a Alzheimerovy demence, je přímo v Litoměřicích. Zařízení není bezbariérové, proto činí kroky za účelem
zajištění odpovídajících prostor.
V ORP Roudnice nad Labem je poskytována sociální služba v Roudnici nad Labem pro seniory ve věku od 65
let a v obci Krabčice pro osoby nad 50 let s chronicky duševním onemocněním. Podmínkou přijetí do služby je
diagnostikovaná Alzheimerova choroba či jiný typ demence.
V ORP Lovosice v obci Čížkovice je též poskytovaná služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním
od 54 let věku, v obci Milešov pro osoby od 50 let věku a v obci Libochovice pro osoby od 65 let. Tato služba
je poskytována osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence, osoby trpící
poruchami kognitivních funkcí a osoby opouštějící psychiatrické léčebny v rámci CDZ a potřebují nepřetržitou
pomoc druhé osoby.
Navrhované navýšení počtu o 50 lůžek je určeno pro osoby s chronickým duševním onemocněním mimo
stařecké a Alzheimerovy demence (zejména schizofrenie) a pro osoby, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu závislosti na návykových látkách. Tato služba v rámci regionu zcela chybí.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Litoměřicích.
Kapacita není dostačující.

§ 51 – Chráněné bydlení
Tato služba je poskytována rovnoměrně v rámci regionu Litoměřicka. V současné době jsou tyto služby
poskytovány v ORP Lovosice, Roudnici nad Labem, a to služba pro osoby od 18 let věku s mentálním
a kombinovaným postižením. Vzhledem k rozvoji těchto služeb je nezbytné průběžné navyšování kapacit. Nyní
prostupuje služba chráněné bydlení do oblastí regionu, které nebyly v předchozím období zastoupeny
(Třebenice, Libochovice).
Služba chráněné bydlení vede k integraci klienta do společnosti a k rozvoji samostatnosti lidí s individuálními
potřebami. Cílem této služby je rozvíjet u klienta schopnost kvalitní a v nejvyšší míře plnohodnotný život.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Lovosicích.
Kapacita není dostačující.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na
Litoměřicku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
PRIORITA č. 1

Problematika financování a udržitelnosti odborného sociálního
poradenství

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navýšení kapacit odborného sociálního poradenství se zaměřením
na podporu rodiny na Litoměřicku

Nesplněno

Priorita č. 1 – Problematika financování a udržitelnosti odborného sociálního poradenství
Cíl č. 1 Navýšení kapacit odborného sociálního poradenství se zaměřením na podporu rodiny
na Litoměřicku
Tento cíl nebyl realizován z důvodu uzavření Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb ÚK.
PRIORITA č. 2

Cíl 1

Cíl 2
Cíl 3
Cíl 4

Cíl 5

Optimalizace sítě služeb pro rodiny s dětmi, děti a mládež a pro
osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy
Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak,
aby byly pokryty i obce 1. a 2. typu v návaznosti na potřeby
sociálně právní ochrany dětí na Roudnicku
Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak,
aby byly pokryty i obce 1. a 2. typu v návaznosti na potřeby
sociálně právní ochrany dětí na Lovosicku
Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Roudnici nad Labem
Mapování potřebnosti a kapacit následného bydlení pro rodiče
s hendikepem nebo závislostmi, kteří opouštějí službu azylového
domu
Mapování potřebnosti pobytové služby pro tyto cílové skupiny:
senioři s velmi nízkým příjmem, osoby s duševním onemocněním,
které v důsledku nemoci přišli o bydlení i o stálý příjem a osoby
dlouhodobě závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, nebo
propuštěné z výkonu trestu.

Splněno/Nesplněno

Nesplněno

Nesplněn
Nesplněno
Nesplněno

Nesplněno

Priorita č. 2 – Optimalizace sítě služeb pro rodiny s dětmi, děti a mládež a pro osoby, které vedou
rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Cíl č. 1 Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak, aby byly pokryty i obce
1. a 2. typu v návaznosti na potřeby sociální právní ochrany dětí na Roudnicku
Cíl nebyl realizován z důvodu uzavření Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb ÚK, poskytovatelé by
měli zájem službu rozšířit.
Cíl č. 2 Navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tak, aby byly pokryty i obce
1. a 2. typu v návaznosti na potřeby sociální právní ochrany dětí na Lovosicku
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Cíl nebyl realizován z důvodu uzavření Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb ÚK, poskytovatelé by
měli zájem službu rozšířit.
Cíl č. 3 Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Roudnici nad Labem
Cíl nebyl realizován z důvodu uzavření Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb ÚK, poskytovatelé by
měli zájem službu rozšířit.
Cíl č. 4 Mapování potřebnosti a kapacit následného bydlení pro rodiče s hendikepem nebo
závislostmi, kteří opouštějí službu azylového domu
Cíl nebyl splněn. Z praxe se ukazuje, že rodiče s hendikepem nebo závislostmi potřebují vyšší a následně
i dlouhodobější podporu, a to jak v azylovém domě, tak i v rámci transferu do jiných podpůrných služeb
např. podpory samostatného bydlení nebo sociálně aktivizační služby pro rodiny. Nyní není v regionu
sociální pobytová služba, která by zajišťovala následné bydlení pro rodiče s hendikepem nebo
závislostmi. Trh s komerčními byty je pro klienty opouštějící azylové domy často nedostupný z důvodů
nedostatku bytů a vysokých nákladů na bydlení. V neposlední řadě je zde absence sociálního bydlení
či prostupného bydlení pro tuto cílovou skupinu.
Cíl č. 5 Mapování potřebnosti pobytové služby pro tyto cílové skupiny: senioři s velmi nízkým
příjmem, osoby s duševním onemocněním, které v důsledku nemoci přišli o bydlení i o stálý příjem
a osoby dlouhodobě závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, nebo propuštěné z výkonu
trestu
Cíl nebyl splněn. Jedná se o velmi specifickou a nákladnou pobytovou službu, která by měla zastřešit
více regionů kraje. Šlo by spíše o službu péčového charakteru, s největší pravděpodobností DZR se
specializací na uvedené cílové skupiny. Takovou službu by mohlo zastřešit nějaké větší město.
Potřebnost takové služby je zmiňována i v komunitních plánech ORP regionu.
Za Lovosicko je potřebnost zmapována: momentální potřebnost této služby je 18 klientů.

AKTIVITY NA ROK 2022
Cíl:

Opatření:

B 2 Zajištění přenosu informací a relevantních dat ze zdrojů (odborné skupiny, podpůrné skupiny,
organizace, jednotlivci) z oblasti řešení potřeb osob se specifickými onemocněními a osob
s poruchou autistického spektra do procesu plánování služeb.
O 1: Zjišťování a přenos informací do komunitních plánů na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Aktivita:

1. Mapování cílových skupin a jejich potřebnosti prostřednictvím navázání spolupráce
s podpůrnými skupinami, přizvání zástupců skupin do procesu KP.

Cíl:
Opatření:

C 2 Otevření některých stávajících služeb pro cílovou skupinu osob bez domova
O 2: Vyčlenění stávajících kapacit nebo vznik nových kapacit – lůžek v pobytových zařízeních péče

Aktivita:

1. Ve spolupráci mezi službami péče a prevence je potřeba řešit možnosti začlenění tzv.
„obtížně umistitelných“ cílových skupin (senioři s velmi nízkým příjmem, osoby s duševním
onemocněním, které v důsledku nemoci přišli o bydlení i o stálý příjem, osoby dlouhodobě závislé
na alkoholu a jiných návykových látkách, osoby propuštěné z výkonu trestu) do již stávajících
pobytových zařízení, případně projednání možnosti vybudování jednoho specializovaného
zařízení.
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Cíl:
Opatření:

E 1 podpora všech forem sociálního bydlení
O 1: Sdílení dobré praxe a zvýšení informovanosti o již fungujícím sociálním bydlení

Aktivita:

1. Získání poznatků a zkušeností v oblasti sociálního bydlení potřebných pro zapracování do
komunitních plánů prostřednictvím účasti na vzdělávacích aktivitách, seminářích
a workshopech k tomu zaměřených.

Cíl:
Opatření:

E 1 podpora všech forem sociálního bydlení
O 3 Podpora vzniku nového bydlení

Aktivita:

1. Sběr poznatků a výstupů jakožto proces přípravy na využití dotačních titulů pro "sociální či
prostupné" bydlení.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální
prevence a odborné
sociální poradenství,
ambulantní a terénní
forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

8

14

24

28

1

3

12

3

0

0

0

0

2

3

20

4

3

8

99

9

0

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

6

11

16

20

1

3

12

3

0

0

0

0

1

1

5

1

1

2

24

2

0

0

0

0

Litoměřice

5

9***

16

18*

1

3

12

3

0

0

0

0

1

1

5

1

1

2

24

2

0

0

0

0

Štětí

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Lovosice celkem

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

15

2

1

1

25

1

0

0

0

0

Lovosice

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

15

2

1

1

25

1

0

0

0

0

ORP Roudnice n/L.
celkem

1

2

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

50

6

0

0

0

0

Roudnice nad Labem

1

2

6

7**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

50

6

0

0

0

0

* kapacita v Litoměřicích je určena pro rodinné a partnerské poradenství (9), ** kapacita v Roudnici nad Labem je určena pro dluhové poradenství (5), *** Kapacita není v Základní síti
sociálních služeb ÚK, VIDA (1)
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Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

Region celkem

5

13

57

15

2

4

23

4

6

11

54

12

7

14

17

14

5

12

51

16

ORP Litoměřice celkem

3

8

34

8

1

1

15

1

3

6

30

7

5***

9

13

9

4**

9**

48**

9**

Litoměřice

2

5

22

5

1

1

15

1

2

3

20

4

4***

7

13

7

1**

9**

42**

9**

Štětí

1

3

12

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2***

4

6

4

0

0

0

0

Terezín

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

10

3

0

0

0

0

1**

3**

6**

3**

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Lovosice celkem

1

2

8

3

1

3

8

3

2

3

14

3

2***

3

10

3

1**

3**

6**

3**

Lovosice

1

2

8

3

1

3

8

3

2

3

14

3

2

3

10

3

1**

3**

6**

3**

ORP Roudnice nad Labem
celkem

1

3

15

4

0

0

0

0

1

2

10

2

2***

6

6

6

2**

6**

9**

6**+4*

Roudnice nad Labem

1

3

15

4

0

0

0

0

1

2

10

2

2

6

6

6

2**

6**

9**

6**

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4*

Pozn.: * kapacita je určena pro nové služby vznikající v rámci transformace psychiatrické péče – CDZ pro děti a mládež ohrožené duševním onemocněním
** Jeden poskytovatel, 1 služba na 3 místech
*** Jeden poskytovatel, 1 služba na 4 místech pro drogový terén
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Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

Region celkem

5

154

237

0

0

0

1

4

6

2

15

22

0

0

0

0

0

0

ORP Litoměřice celkem

2

55

100

0

0

0

0

0

0

1

5

9

0

0

0

0

0

0

Litoměřice

2

55

100*

0

0

0

0

0

0

1

5

9

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování
neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Lovosice

1

24

24

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

0

0

0

Lovosice

1

24

24

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

0

0

0

ORP Roudnice nad Labem

2

75

75

0

0

0

1

4

6

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Roudnice nad Labem

2

75

75

0

0

0

1

4

4

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování
neurčeno

0

0

38**

0

0

0

0

0

2***

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * určená kapacita pro region Litoměřicko, pro cílovou skupinu rodičů s dětmi a žen bez domova – 2 budoucí přísliby pro: Charita Lovosice a Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Litoměřicích (49),
**kapacita pro celý region, přednostně pro rodiny, matky a otce s dětmi,
*** volná kapacita 2 u krizové pomoci je určena pro Centrum duševního zdraví
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služby poradenství jsou převážně soustředěny do největšího města regionu Litoměřic. Jedná se o Poradenské
centrum, na které se obrací jednotlivci a rodiny v krizi, převládá zejména dluhová problematika. Další službou
je Manželská a rodinná poradna, která nově nabízí také psychoterapeutické služby. Ve městě najdeme také
Poradenství pro osoby s psychotickým onemocněním. Specifickým zařízením, které poskytuje poradenské
služby, je hospic, který zajišťuje poradenství v oblasti paliativní péče.
Na Roudnicku je zajištěno Poradenství pro osoby se zdravotním postižením a Poradenství pro rodiny
s partnerskými, manželskými či rodinnými potížemi, s výchovnými problémy dětí.
Dluhovou problematiku jednotlivců i rodin pomáhají řešit také poradny v Lovosicích a Štětí.
Je potřeba posílit poradenství manželské, partnerské a rodinné. Narůstá potřeba specializovaného
poradenství v oblasti drogové problematiky v rámci celého regionu Litoměřicko. Chybí dluhové poradenství
na Roudnicku.
V Litoměřicích působí organizace VIDA, která poskytuje poradenství osobám s chronickým duševním
onemocněním. Kapacita služby není zařazena do Základní sítě sociálních služeb ÚK.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Litoměřicích pro rodinné a partnerské poradenství, v Roudnici
nad Labem pro dluhové poradenství.
Kapacita není dostačující.

§ 57 – Azylové domy
Jedná se o významně zastoupenou a svým charakterem potřebnou sociální službu. Azylové domy jsou po celý
rok plně využívány.
Azylový dům pro ženy je provozován ve všech ORP regionu. Služba azylového bydlení pro ženy je většinou
spojena se službou azylového domu pro matky s dětmi. Na území regionu je v současné době služba azylového
domu pro muže zajištěna v ORP Litoměřice a v ORP Roudnice nad Labem.
Azylové domy pro matky s dětmi fungují v ORP Litoměřice, ORP Lovosice a ORP Roudnice nad Labem.
Azylový dům pro rodiny s dětmi je zastoupen v ORP Roudnice nad Labem.
Služba azylového domu, poskytovatele NADĚJE v Litoměřicích s kapacitou 83 lůžek je ukončena k datu 31. 12.
2021 z důvodu výpovědi z nájmu. Tento poskytovatel intenzivně hledá náhradní prostory s nižší kapacitou.
Zastupitelstvo ÚK schválilo 2 žádosti o vydání budoucího příslibu dne 6. 9. 2021 s č. usnesení 027/9Z/2021 ve
věci převedení části kapacity azylového domu poskytovatele NADĚJE, který je zařazen do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje, na 2 poskytovatele s kapacitou: Farní charita Lovosice 24 lůžek,
předpokládané zahájení poskytování služby a zařazení do Základní sítě od 1. 1. 2024, Diakonie ČCE - Středisko
křesťanské pomoci v Litoměřicích 25 lůžek, předpokládané zahájení poskytování služby a zařazení do Základní
sítě od 1. 1. 2023.
V oblasti azylového bydlení nejsou řešeny potřeby otců samoživitelů s dětmi. Narůstá počet seniorů (mužů
i žen) bez domova, u kterých se zhoršuje zdravotní stav, nemohou proto zůstávat na azylových domech. Tito
lidé potom střídají nemocnici, ulici, noclehárnu a azylový dům dle momentální zdravotní situace.
Dlouhodobě také není řešena problematika cílové skupiny seniorů s velmi nízkým příjmem, dále osob
s duševním onemocněním, které v důsledku nemoci přišly o bydlení i o stálý příjem a osob dlouhodobě
závislých na alkoholu nebo propuštěných po výkonu trestu. V praxi se setkáváme s tím, že službu azylového
domu dlouhodobě využívají lidé patřící do těchto cílových skupin, jejich situace je často neřešitelná a potřeby
vysoké a specifické. Situaci by pomohlo vyřešit specializované pobytové zařízení, např. Domov se zvláštním
režimem, případně tzv. „Mokrý“ azylový dům. Odhadovaná kapacita: 30 – 40 lůžek. Služba by mohla pokrývat
potřebnost více regionů.
Stoupá počet klientek v Domově pro matky s dětmi s mentálním nebo psychiatrickým onemocněním. Pro tyto
ženy s dětmi chybí následná služba například ve formě chráněného bydlení, nebo sociálních bytů s podporou
sociální služby. Obdobně narůstá počet matek se závislostí na návykových látkách. Naopak se v praxi
dlouhodobě neprokázala potřeba azylového domu pro nezletilé matky.
Na základě zkušeností z praxe zcela chybí dostupná odborná psychoterapeutická pomoc pro osoby, které jsou
klienty azylových domů. Stávající kapacita bezplatně dostupných psychologů nestačí pokrýt poptávku.
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Poptávka po pobytové službě pro matky s dětmi (i vícečetné rodiny) převyšuje nabídku a azylové domy mají
plno neuspokojených žadatelů s dětmi. Velmi ohrožená je skupina matek s dětmi, které opouštějí AD a matky
s hraničním nebo nízkým intelektem.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit na Litoměřicku přednostně pro rodiny, matky a otce s dětmi,
dále pro cílovou skupinu rodičů s dětmi a žen bez domova.
Kapacita není dostačující.

§ 58 – Domy na půl cesty
Na Litoměřicku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu pro pokrytí potřebnosti služby jsou
kapacity v sousedních regionech dostačující.

§ 59 – Kontaktní centra
Služba kontaktního centra je poskytována pouze ve městě Litoměřice – okamžitá kapacita služby jsou 3 klienti,
při práci se skupinou 12 klientů. Tato kapacita vychází z 15 letých zkušeností s lidmi závislými na drogách, kdy
je klientela zařízení již ustálena a příjem nových uživatelů služby je podobný počtu odchodů uživatelů ze služby.
Tato kapacita je též ovlivněna možnostmi zařízení, a to jak prostorovými, tak počty zaměstnanců. Kontaktní
práce probíhá v kontaktní místnosti vždy za přítomnosti 2 pracovníků. V daný okamžik může být přítomno
v kontaktní místnosti až 10 uživatelů, kontaktní práce může probíhat se všemi přítomnými klienty v jednom
okamžiku, jde o předávání informací, o poradenství a motivační program především v oblasti sociální
a zdravotní, např. v oblasti bezpečného sexu, bezpečnějšího užívání návykových látek, informace
o zdravotních komplikacích spojených s užíváním drog a o sociálních důsledcích spojeným se životním stylem
drogově závislého klienta.
Stávající nabídka stačí pokrýt současnou poptávku. Je potřebné zajistit provoz stávajících služeb.
Kapacita je dostačující.

§ 60 – Krizová pomoc
Krizová pomoc je určena pouze mužům ve věku od 18–64 let. Jedná se o pobytovou formu, ve které klient
čerpá sociální poradenství a ubytování na dobu max. 7 dnů, včetně poskytnutí stravy a sociálně terapeutické
činnosti.
Cílem služby je stabilizace klientovy situace, její vyřešení nebo zprostředkování navazující sociální služby.
Služba působí v ORP Roudnice, klienti jsou především z této oblasti. Službu využívají nárazově i klienti
z Litoměřicka nebo Lovosicka. Služba působí v objektu spolu s azylovým domem pro muže. Krizová pomoc má
smluvní spolupráci s externím psychologem. Stávající nabídka stačí pokrýt současnou poptávku ze strany
mužů, na zvážení zůstává potřebnost žen, matek s dětmi i celých rodin.
Volná kapacita se váže pouze na službu pro Centrum duševního zdraví cílovou skupinu osoby s duševním
onemocněním (Fokus Labe, z.ú.)
Klienti mohou také využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní
i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit na Litoměřicku pro Centrum duševního zdraví.
Kapacita není dostačující.
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§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba nízkoprahového denního centra je poskytována v rámci ORP Litoměřice a ORP Lovosice. V Litoměřicích
denní centrum navazuje na službu noclehárny a v praxi částečně nahrazuje službu azylového domu pro muže.
V Lovosicích služba navazuje na noclehárnu pro muže.
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.
Služba plní funkci místa prvního kontaktu, které nabízí uspokojení základních životních potřeb, a následně
zajišťuje a zprostředkovává služby podporující stabilizaci jedince a jeho návrat k běžnému způsobu života.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Roudnici nad Labem.
Kapacita není dostačující.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je z větší části kapacit poskytována ambulantní formou v obcích s rozšířenou působností. Všechna
zařízení mají ambulantní i terénní podobu.
Služby nízkoprahového zařízení se odlišují zaměřením dle věku cílové skupiny. Kapacita služeb je ovlivněna
především prostorovými možnostmi poskytovatelů. Dobrou praxí je zřizování těchto služeb přímo v potřebné
lokalitě, jakékoliv vzdálení služby od míst, kde se vyskytuje její cílová skupina, vede k poklesu zájmu o službu
a snížení počtu uživatelů. Své opodstatnění má dělení služby podle věku dětí tak, aby věková struktura
uživatelů byla pokud možno homogenní. Věkové struktuře se zpravidla přizpůsobuje provozní doba zařízení.
V Roudnici nad Labem došlo během koronavirové pandemie k značnému nárůstu kumulace problémů
u jednotlivých klientů. Pomoc a podpora jednotlivým klientům je tak intenzivnější a časově náročnější než
v minulosti. Proto ponecháváme navýšení kapacity do roku 2022.
Ve Štětí funguje volnočasový klub, který částečně nahrazuje službu nízkoprahových klubů.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Roudnici nad Labem.
Kapacita není dostačující.

§ 63 – Noclehárny
Služba noclehárny pro muže je specifická svou nárazovou využívaností zejména při výrazných výkyvech počasí.
V regionu je služba poskytována v Litoměřicích a v Lovosicích.
Noclehárny jsou v regionu poskytovány vždy s propojením na další navazující služby. V Litoměřicích je ve stejné
budově s noclehárnou umístěno nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy a služba azylového domu pro
muže, v Lovosicích potom na noclehárnu navazuje nízkoprahové denní centrum pro muže.
Služba v Litoměřicích s kapacitou 4 lůžek je ukončena k datu 31. 12. 2021 z důvodu výpovědi z nájmu. Tento
poskytovatel NADĚJE intenzivně hledá náhradní prostory k obnovení poskytování služby.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Litoměřicích a Roudnici nad Labem.
Kapacita není dostačující.

§ 64 – Služby následné péče
Na Litoměřicku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu pro pokrytí potřebnosti služby jsou
kapacity v sousedních regionech dostačující.
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§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služba je poskytována v každém z větších měst regionu (Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice a Štětí).
V ORP Litoměřice se mohou o pomoc obrátit i rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči v obtížné situaci.
Všichni poskytovatelé zajišťují terénní i ambulantní formu služby, s klienty se pracuje individuálně i skupinově
dle potřeby a zakázky.
Současné kapacity pokrývají poptávku rodin, které žijí na území větších měst regionu. Na základě spolupráce
se sociálně-právní ochranou dětí ve všech ORP regionu byla zmapována potřebnost menších obcí. V rámci
řešení této problematiky je potřeba navýšit kapacity terénních forem služeb a zaměřit se na pomoc a podporu
v rodinách žijících na venkově a v malých městech regionu zejména na Litoměřicku, Roudnicku a Lovosicku.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Roudnici nad Labem a Lovosicích.
Kapacita není dostačující.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené jsou v regionu poskytovány v ORP Litoměřice
a ORP Lovosice. Nabídka služeb je velice rozdílná co do rozsahu, časové nabídky i cílové skupiny.
Na Lovosicku je služba cílena na osoby se zdravotním postižením a seniory.
V Litoměřicích je služba cílena na osoby s chronickým duševním onemocněním, zejména osoby s psychotickým
a těžkým neurotickým onemocněním. S klienty se pracuje individuálně i skupinově.
Nedostatek je v rozmístění služeb. Většina služeb má lokální charakter. Jsou oblasti v regionu Litoměřicka
bez pokrytí, například Štětí, Libochovice a Lovosice.
Kapacita je dostačující.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je poskytována v Litoměřicích, Lovosicích, Roudnici nad Labem a Terezíně. Dílny jsou zaměřeny na
pomoc osobám s mentálním a kombinovaným postižením, v Roudnici byla cílová skupina rozšířena ještě
o osoby s duševním onemocněním.
Činnosti jsou zaměřeny na dlouhodobou a pravidelnou podporu a nácviky pracovních dovedností tak, aby si
uživatel osvojil pracovní a sociální návyky.
Uživatelé přicházejí z celého regionu přímo z rodin, domovů pro osoby se zdravotním postižením
či chráněných bydlení. Kapacity jsou v daný okamžik dostatečné. Zcela chybí služby pro osoby s poruchou
autistického spektra.
Kapacita je dostačující.

§ 69 – Terénní programy
Terénní programy jsou poskytovány v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Lovosicích a Štětí.
Podoba poskytování jednotlivých služeb se výrazně liší podle lokality. Terénní programy jsou poskytovány
v návaznosti na další služby, například u osob bez přístřeší na azylové domy, nízkoprahová denní centra nebo
kontaktní centrum.
Významným faktorem, který ovlivňuje kapacitu a možnosti služby je i velikost a dostupnost území, které
terénní pracovníci pokrývají. Programy ve vyloučených lokalitách na Roudnicku a Štětsku mají území
poskytování služby menší, počet klientů je ale výrazně vyšší. Problematika sociálního vyloučení se z důvodu
podnikatelských aktivit v oblasti komerčního ubytování částečně přesouvá z větších do menších obcí, např.
Nové Dvory, Žabovřesky, Terezín a obce na Úštěcku.
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Zcela specifickým je terénní program, který navazuje na služby kontaktního centra. Tyto programy pokrývají
prakticky celý region, ale vždy jen jeden den v týdnu v daném městě (Lovosice, Roudnice nad Labem,
Litoměřice, Štětí a Úštěk/Hoštka).
Jedenkrát v měsíci vyjíždí terénní program K-centra na monitoring do malých obcí autem, díky tomu
se dostane do míst, která by v běžném terénu nemohla být pokryta.
Jeden z poskytovatelů se sídlem v Litoměřicích se věnuje specifické cílové skupině osob komerčně
zneužívaných, působnost programu je mimo region Litoměřicko, na Chomutovsku, ale je započítána do
celkové kapacity regionu.
Kapacita je dostačující.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Služba sociální rehabilitace je v Litoměřicích poskytována pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením
a dále pro osoby s chronickým duševním onemocněním.
V Roudnici nad Labem je sociální rehabilitace určena především lidem s kombinovaným postižením,
s mentálním a tělesně postižením, chronickým a chronickým duševním onemocněním.
Na základě zkušeností z praxe zcela chybí návazná odborná psychoterapeutická pomoc pro osoby s mentálním
postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním. Stávající kapacita bezplatně dostupných
psychologů nestačí pokrýt poptávku.
V souvislosti se Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji, s přenášením
péče a podpory pro osoby s chronickým duševním onemocněním směrem z léčeben do komunity, vznikají
zvýšené nároky na služby v regionech. V ORP Litoměřicko vzniká Centrum duševního zdraví (CDZ) – nový
nízkoprahový pilíř pro poskytování zdravotně-sociálních služeb, který bude poskytovat individualizovanou péči
a koordinovat další dostupné služby s ohledem na potřeby klientů v jejich přirozeném prostředí
prostřednictvím multidisciplinárního týmu. V regionu Litoměřicko již vznikl zárodek CDZ (nyní se zatím
zaregistrovanou sociální částí, zdravotní část postupně bude doplňována, nyní probíhá úzká spolupráce s PN
Horní Beřkovice, kdy jejich psychiatrické sestry vyjíždí do terénu a připojují se k sociálnímu týmu CDZ).
Působnost týmu CDZ je v rámci terénní práce celé ORP Litoměřicko – ve všech oblastech regionu.
Průběžně je plánováno navýšení okamžité individuální kapacity pro CDZ až na 9. V rámci této kapacity je
počítáno také s CDZ zaměřeným na pomoc dětem a mládeži ohroženým duševním onemocněním.
Předpokládaná kapacita služby CDZ pro děti a mládež je 4.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit na Litoměřicku pro děti a mládež ohrožené duševním
onemocněním.
Kapacita není dostačující.
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4.

REGION LOUNSKA

Oblast služeb sociální péče na Lounsku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
PRIORITA č. 1

Zkvalitňování sociálních služeb

Cíl 1

Investování do materiálně technické základny sociálních služeb
(zlepšení/rozšíření)

Splněno

Cíl 2

Příprava projektů (studií) – alespoň 3 na region (k realizaci cíle č. 1.)

Splněno

Cíl 3

Splněno/Nesplněno

Snižování počtu vícelůžkových pokojů

Splněno

Priorita č. 1 Zkvalitňování sociálních služeb
CÍL 1 – Investování do materiálně technické základny sociálních služeb (zlepšení/rozšíření)
Tento cíl byl splněn na základě rekonstrukcí týdenního stacionáře Kamarád LORM Žatec – investor
Město Žatec. Další rekonstrukce proběhla v Domově pro seniory v Žatci – kompletní rekonstrukce
přízemí, kde vzniklo 9 pokojů. Touto rekonstrukcí se podařilo naplnit i cíl č. 3. V Postoloprtech začala
tvorba pečovatelských bytů.
CÍL 2 - Příprava projektů (studií) – alespoň 3 na region (k realizaci cíle č. 1.)
Tento cíl byl naplněn vznikem projektu na rekonstrukci pečovatelské služby v Lounech. Dále vznikla
Studie na revitalizaci zahrady a dvora v Domově pro seniory Vroutek. Dalším projektem je humanizace
– rekonstrukce Domova pro seniory Žatec.
CÍL 3 - Snižování počtu vícelůžkových pokojů
Cíl byl splněn dle rekonstrukce Domova pro Seniory Žatec, kde vznikly nové jednolůžkové pokoje.

AKTIVITY NA ROK 2022
Cíl:

A 1 Podpora setrvání seniorů v domácím prostředí.

Opatření:

O 1: Rozvoj zejména pečovatelských služeb a dále služeb osobní asistence s ohledem na
dostupnost a odbornou připravenost.
1. Rozšíření pečovatelské služby na celé ORP Louny.
Plánovaný nositel: Městská pečovatelská služba

Aktivita:
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Cíl:

A 2 Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu seniorům s vysokou mírou
závislosti odpovídající III. a IV stupni příspěvku na péči (16 – 18 hodin denně).

Opatření:

O 2: Podpora personálního zajištění služeb pro seniory s vysokou mírou závislosti na péči druhé
osoby.
1. Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotními stavu se stává péče o klienty náročnější a je
potřeba navýšit počet pracovních úvazků pracovníků v přímé péči.

Aktivita:

Cíl:
Opatření:
Aktivita:

A 3 Podpora pobytových sociálních služeb péče, které realizují kroky deinstitucionalizace
a humanizace.
O 2: Podpora všech kroků vedoucích k humanizaci zařízení.
1. Snižování počtu lůžek pokojů jako proces humanizace - V Domově „Bez zámků“ Tuchořice
dojde k zahájení stavby nového objektu, ve stávajícím objektu dojde ke snížení kapacity lůžek na
pokojích- humanizaci zařízení.

Cíl:

B 1 Podpora setrvání osob se zdravotním postižením v domácím prostředí.

Opatření:

O 1: Rozvoj zejména pečovatelských služeb a dále služeb osobní asistence s ohledem na
dostupnost a odbornou připravenost.
1. Rozšíření pečovatelské služby na celé ORP Louny
Předpokládaný nositel: Městská pečovatelská služba

Aktivita:

Cíl:
Opatření:
Aktivita:

B 6 Podpora pobytových sociálních služeb péče, které realizují kroky deinstitucionalizace
a humanizace.
O 2: Podpora všech kroků vedoucích k humanizaci zařízení.
1. Je potřeba navýšit kapacitu chráněného bydlení v návaznosti na deinstitucionalizaci
pobytových zařízení – přesun klientů z DOZP
Předpokládaný nositel: Kamarád LORM
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

2

6

ORP Louny

0

Louny

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

14

6

40

53

1

2

12

2

3

4

0

0

0

2

6

6

0

2

2

17

27

0

0

4

1

2

3

0

0

0

1

2

2

0

0

0

2

17

26

0

0

0

1

2

3

0

0

0

1

2

2

Místo poskytování neurčeno

0

0

2

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Žatec

2

6

11

3

19

21

1

2

6

1

1

1

0

0

0

1

4

4

Žatec

2

6

11

1

16

18

1

2

6

1

1

1

0

0

0

1

4

4

Libočany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Měcholupy

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nové Sedlo

0

0

0

1

2*

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Podbořany

0

0

1

1

4

5

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podbořany

0

0

0

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Blšany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě sociálních služeb ÚK, Obec Nové Sedlo (2)
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§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče pobytová
forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

3

18

23

1

10

10

2

70

70

3

281

281

4

144

204

3

19

29

ORP Louny

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

129

129

1

16

46

0

0

4

Louny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

129

129

1

16

16

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

4

ORP Žatec

2

15

17

1

10

10

2

70

70

1

80

80

1

46

66

2

15

19

Žatec

1

3

3

1

10

10

1

18

18

1

80

80

1

46

46

1

7

11

Libočany

1

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuchořice

0

0

0

0

0

0

1

52

52

0

0

0

0

0

0

1

8

8

Místo poskytování neurčeno

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

ORP Podbořany

1

3

4

0

0

0

0

0

0

1

72

72

2

82

92

1

4

6

Petrohrad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

4

Podbořany

1

3

3

0

0

0

0

0

0

1

72

72

1

30

30

0

0

0

Vroutek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

52

52

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

2
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistence je v rámci regionu poskytována v Žatci a nejbližším okolí dojezd cca 12 km. Služba je
poskytována 24 hodin. Služba není věkově ohraničená. V současné situaci je stav osobní asistence stabilní. Je
dostatečně finančně zajištěna zejména díky projektu POSOSUK3 2020 – 2021, což dříve nebylo, a navyšuje
měsíčně počet hodin v přímé péči. Město Žatec službu dofinancovává, ale výše podpory není dostačující. Zde
může nastat problém s financováním této služby.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit na Lounsku.
Kapacita není dostačující.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je co do počtu poskytovatelů nejpočetněji zastoupená sociální služba. Služba je
poskytována v ORP regionu (Podbořany, Žatec, Louny), současně i obcemi Nové Sedlo, Měcholupy, a jedním
neziskovým subjektem. Cílovou skupinou jsou dominantně senioři, dále pak osoby se zdravotním postižením.
Je zaznamenán nárůst poptávky po službě v souvislosti se stárnutím populace. V regionu jsou hojně
zastoupeny také tzv. domy s pečovatelskou službou, jedná se o 8 objektů s kapacitou převyšující 300 bytů.
V souvislosti s požadavky a vizemi Ústeckého kraje, došlo v regionu k rozšíření poskytování služby na celoroční
provoz v časovém rozpětí 7,00 – 21,00 denně. Od roku 2023 plánuje registraci služby i Město Postoloprty.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit na Lounsku.
Kapacita není dostačující.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení je registrovaná v Žatci. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením
a kombinovaným postižením. Jedná se o službu, která by pomohla řešit sociální začleňování nejen zde uvedené
cílové skupiny, ale také např. osob s psychiatrickými diagnózami.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit na Lounsku.
Kapacita není dostačující.

§ 44 – Odlehčovací služby
Služba dostupná v celém regionu s akcenty na sídla ORP Louny, Žatec, Podbořany. Terénní formou v okolí Loun
a Postoloprt. Pobytovou a ambulantní formou pro osoby s mentálním i kombinovaným postižením - Žatec,
dále je poskytována pobytovou formou v obci Libočany – (1 km od Žatce) osobám se zdravotním postižením,
tělesným a kombinovaným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním a chronickým
onemocněním pro celý region a v Podbořanech, kde jsou cílovou skupinou senioři.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit na Lounsku (ambulantní, terénní a pobytové formy).
Kapacita není dostačující.

§ 45 – Centra denních služeb
Tato služba není v regionu zastoupena a komunitní plány ani aktuální záměry poskytovatelů služeb
nenasvědčují zájmu tuto službu v regionu provozovat. Často je tato služba suplována osobní asistencí,
odlehčovacími službami nebo některým ze „stacionářů“.
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§ 46 – Denní stacionáře
Denní stacionáře jsou provozovány v Žatci a v Lounech, v obou případech je cílová skupina osoby s mentálním
a kombinovaným postižením.
Kapacita je dostačující.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Tuto službu v rámci regionu poskytuje pouze jeden poskytovatel, a to pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením.
Kapacita je dostačující.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Služba je v regionu zastoupena jedním poskytovatelem v Žatci a jedním v Tuchořicích, v obou případech jsou
cílovou skupinou osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Prioritou je zvyšování kvality
poskytovaných služeb, zajištění prostupnosti služby pro uživatele k dalším službám. V Domově v Tuchořicích
dojde ke stavbě nového objektu a tím i ke snížení kapacity zařízení a zároveň ke zkvalitnění poskytované péče.
Kapacita je dostačující.

§ 49 – Domovy pro seniory
Zastoupení této služby koresponduje s ORP v regionu, domovy pro seniory jsou v Žatci, Lounech
a Podbořanech. Domovy zajišťují služby i pro další obce regionu.
Kapacita je dostačující.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Lounsko je služba poskytována ve Vroutku, Žatci, Lounech a Podbořanech. Kapacita lůžek je
obsazena převážně uživateli z regionu a jedná se o cílovou skupinu seniorů trpících stařeckou demencí
a Alzheimerovou chorobou. Všichni poskytovatelé evidují neuspokojené žádosti o poskytnutí služby.
V regionu existuje také konkrétní poptávka (cca 20 míst) po službě pro cílovou skupinu osob s alkoholovými
typy demencí.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit na Lounsku.
Kapacita není dostačující.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v rámci regionu poskytována v Žatci a to pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
a v Petrohradě pro chronicky duševně nemocné.
V regionu Lounsko je registrována poptávka po této službě, vyplývající z potřeb uživatelů služeb. V Tuchořicích
dojde k navýšení kapacity CHB z řad klientů DOZP od 1. 1. 2022. V Žatci by mohlo dojít do budoucna také
k rozšíření této služby.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit na Lounsku.
Kapacita není dostačující.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na
Lounsku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
PRIORITA č. 1

Rovnoměrné zasíťování služeb odborného sociálního poradenství
asociální prevence v regionu Lounsko

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi v ORP
Louny

Nesplněno

Cíl 2

Vznik nocleháren v ORP Louny a v ORP Žatec

Nesplněno

Cíl 3

Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec

Nesplněno

Cíl 4

Posílení kapacity azylového domu pro rodiny s dětmi v krizi v ORP
Žatec

Nesplněno

Cíl 5

Avizována potřeba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ORP
Louny - Po změně Komunitního plánu města

Nesplněno

Priorita č. 1 – Rovnoměrné zasíťování služeb odborného sociálního poradenství a sociální prevence
v regionu Lounsko
Cíl č. 1 Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi v ORP Louny
Cíl nebyl splněn z důvodu chybějícího poskytovatele sociální služby pro danou cílovou skupinu.
Cíl č. 2 Vznik nocleháren v ORP Louny a v ORP Žatec
Cíl nebyl splněn. Nejsou dotační zdroje na vybudování nocleháren.
Cíl č. 3 Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec
Kapacita nebyla navýšena z důvodu uzavření Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb ÚK.
Cíl č. 4 Posílení kapacity azylového domu pro rodiny s dětmi v krizi v ORP Žatec
Prozatím nebyly nalezeny vhodné prostory a dotační zdroje k úpravě prostor.
Cíl č. 5 Avizována potřeba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v ORP Louny - Po změně
Komunitního plánu města
Vize na další období, po změně komunitního plánu města. Momentálně zajišťováno jinými aktivitami
při Městské knihovně v Lounech.
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AKTIVITY PRO ROK 2022

Cíl:
Opatření:

C 2 Otevření některých stávajících služeb pro cílovou skupinu osob bez domova
O 1 : Zmapování situace a potřeb jednotlivých regionů kraje

Aktivita:

1. Zřízení služby noclehárna v ORP Louny a v ORP Žatec na základě dlouhodobě definované
poptávce po službě.

Cíl:
Opatření:

C 3 Podpora rodičovských kompetencí a podpora dětí či mladistvých do 26 let věku
O 2 Sjednocení role a řešení potřeb ve službách nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Aktivita:

1. Potřeba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež žijících ve vyloučených lokalitách v ORP
v Lounech. Odbor školství avizoval potřebu tohoto typu zařízení ve vyloučené lokalitě města.
2. Udržení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Žatci.

Cíl:

D 5 Zmapování a analýza potřeb cílových sociálních skupin, kvantifikace potřebnosti sociálních
služeb (druh, forma, kapacita) pro jednotlivé cílové skupiny na území obcí s rozšířenou
působností ÚK (i služeb s přesahem na území kraje)
O 1: Průběžné zjišťování v rámci aktualizace Základní a rozvojové sítě sociálních služeb ÚK

Opatření:
Aktivita:

1. Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby v krizi za účelem vyřešení
problematiky rozvodů, výživného apod. v ORP Louny.
2. Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec.
3. Posílení kapacity azylového domu pro rodiny s dětmi v krizi v ORP v Žatci.
Plánovaný nositel: Vavřinec
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

6

9

22

12

1

3

6

4

1

2

5

1

0

0

0

0

0

2

18

2

0

0

0

0

ORP Louny celkem

3

5

8

6

0

0

0

0

1

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Louny

3

5

8

6

0

0

0

0

1*

2

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Podbořany celkem

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podbořany

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Žatec celkem

1

2

14

4

1

3

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

18

2

0

0

0

0

Žatec

1

2

14

4

1

3

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

18

2

0

0

0

0

*Spirála, Ústecký kraj, z. s., krizovou pomoc (2,5 ) poskytuje po celém Ústeckém kraji.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence
a odborné sociální
poradenství, ambulantní
a terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

35

5

0

0

0

0

ORP Louny celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

20

2

0

0

0

0

Postoloprty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

20

2

0

0

0

0

ORP Žatec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

15

3

0

0

0

0

Žatec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

15

3

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

5

9

34

12

3

6

43

9

2

6

33

6

1***
*

1

10

1

2

3

15

10

ORP Louny celkem

3

4

14

4

2

4

43

4

1

3

15

3

1

1

10

1

1

2

5

4

Louny

2

3

9

3

2

4

43

4

1

3

15

3

0

0

0

1

1***

2

5

4

Postoloprty

1

1

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

10

1

0

0

0

0

ORP Podbořany celkem

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

5

2

Petrohrad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1***

2

5

2

Podbořany

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Žatec celkem

2

5

20

8

0

3

0

0

1

3

18

3

0

0

0

0

1

1

10

4

Žatec

2

5*

20

8

0

0

0

0

1

3

18

3

0

0

0

0

1**

1

10

4

Pozn.: * Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá i region Podbořanska, ** Poskytovatel Fokus Labe, z.ú. – CDZ, *** Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá Louny a Petrohrad, ****V ORP Louny a
ORP Žatec působí terénní programy poskytovatele Most k Naději – kapacita je zanesena v regionu Mostecko
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

ORP Louny celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Postoloprty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

Region celkem

4

87

105

0

0

0

2

6

6

0

0

16

0

0

0

0

0

0

ORP Louny celkem

2

31

31

0

0

0

1

5

5

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Louny

2

31

31

0

0

0

1

5*

5

0

0

10

0

0

0

0

0

0

ORP Podbořany celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Žatec celkem

2

56

74

0

0

0

1

1

1

0

0

6

0

0

0

0

0

0

Žatec

2

56

74

0

0

0

1

1

1

0

0

6

0

0

0

0

0

0

*Spirála, Ústecký kraj, z. s., krizovou pomoc (5) poskytuje na Lounsku, Ústecku a Šluknovsku.
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba je v poskytována pro osoby, které se ocitly v krizi z důvodu nepříznivé sociální situace, kterou bez
podpory nedokáží samy řešit. Je poskytována poskytovateli v Lounech, v Žatci i Podbořanech. Aktuálně je
potřeba hledat poskytovatele pro cílovou skupinu rodiny v krizi, za účelem vyřešení problematiky rozvodů,
výživného apod. Poradenství může předcházet mnohem závažnějším sociálním problémům.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Lounech a Žatci.
Kapacita není dostačující.

§ 57 – Azylové domy
Azylové domy pro muže jsou v Lounech a v Žatci. Dále funguje v Žatci azylový dům pro matky, rodiny s dětmi,
které se ocitly v bytové krizi. V Lounech je provozován azylový dům pro ženy, pro osoby v krizi (oběti násilí,
oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi, které ztratily bydlení). Momentálně dochází ke
změně registračních podmínek a od r. 2022 budou cílovou skupinou pouze ženy.
Jeden poskytovatel realizuje projekt Hausing first na podporu bydlení pro rodiny s dětmi.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Žatci.
Kapacita není dostačující.

§ 58 – Domy na půl cesty
Na Lounsku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu, pro pokrytí potřebnosti služby jsou kapacity
v sousedních regionech dostačující.

§ 59 – Kontaktní centra
Služba je v regionu registrována jako ambulantní se sídlem v Žatci, ale pokrývá celý region Lounska. Zájemci
o službu často vyhledávají pomoc i mimo region. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené návykovými látkami
a osoby závislé na návykových látkách starší 15 do 64 let. Služba je určena též abstinujícím osobám, jejich
rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám. Dlouhodobě je avizována potřeba zvýšení kapacity.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Žatci.
Kapacita není dostačující.

§ 60 – Krizová pomoc
V Lounech je klientům nabízena ambulantní forma služby v detašovaném pracovišti poskytovatele
s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem. V Žatci je avizováno zrušení krizového lůžka z důvodu
dlouhodobého nevyužívání. Klienti mohou využít také poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí
pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po
dobu max. 7 nocí.
Kapacita je dostačující.
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§ 60 a – Intervenční centra
V Lounech je klientům nabízena ambulantní forma služby v detašovaném pracovišti poskytovatele
s celokrajskou působností se sídlem v Ústí nad Labem. Službu v případě potřeby využívají i klienti ze Žatecka
(využívají prostory OSV Žatec).
Kapacita je dostačující.

§ 61 - Nízkoprahová denní centra
Služba není v regionu Lounsko samostatně registrovaná.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je poskytováno v Žatci a v Postoloprtech. V Lounech je absence této
služby kompenzována jinými aktivitami při Městské knihovně. Aktuálně je projeven zájem o tuto službu
v Lounech. Jedná se o možnostech zajištění sociální služby ve vyloučené lokalitě města. V Podbořanech služba
není, službu částečně nahrazují aktivitami Domu dětí a mládeže.
Poskytovatel v Žatci žádá o přesun z Rozvojové sítě do Základní sítě sociálních služeb.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Žatci.
Kapacita není dostačující.

§ 63 – Noclehárny
Služba v regionu Lounsko samostatně registrována není. Klientům (mužům i ženám) je v případě zájmu
doporučována služba v okolí (Most, Lovosice, Praha). Potřeba služby je dlouhodobě avizována.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Lounech a v Žatci.
Kapacita není dostačující.

§ 64 – Služby následné péče
Aktuálně není registrován žádný poskytovatel pro region Lounsko. V regionu není evidována přímá poptávka.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Aktuálně je služba dostupná v celém regionu Lounsko. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v tíživé sociální
situaci, kterou rodiče nedokážou sami řešit.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vnímána jako významný nástroj pomoci pracovníkům SPOD
a především jako prevence razantních opatření ze strany SPOD (umístění dětí do náhradní rodinné péče,
dětského domova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovného ústavu), proto pracovní skupina
pravidelně sleduje její kapacity.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Žatci.
Kapacita není dostačující.
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služba je dostupná uživatelům z celého regionu. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením
a senioři.
Velmi aktivní jsou v regionu Senior kluby a řada dalších nestátních neziskových organizací, které svou nabídkou
vhodně doplňují registrované sociální služby.
Kapacita je dostačující.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
V regionu je služba pokryta dvěma službami v Lounech a Žatci. Cílovou skupinou jsou osoby s kombinovaným
postižením a osoby s mentálním postižením od 16–64 let.
Kapacita je dostačující.

§ 69 – Terénní programy
Služba je poskytována 2 poskytovateli v Postoloprtech a v Žatci.
Na Postoloprtsku je služba poskytována pro osoby ohrožené a závislé na návykových látkách poskytovatelem
registrovaným v Ústí nad Labem. Další poskytovatel se zaměřením na osoby ohrožené závislostí a závislé na
návykových látkách, které se vyhýbají institucionální péči, má službu registrovanou v Mostě, zahrnuje však
i oblast Lounska.
V ORP Žatec zajišťuje službu jeden poskytovatel pro poměrně širokou cílovou skupinou osob bez přístřeší, osob
ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách, osob v krizi, osob ve vyloučených lokalitách
a osob vedoucí rizikový způsob života. Pro osoby ohrožené závislostí a osoby závislé zajišťuje službu
poskytovatel registrovaný v Mostě. Nově byla registrována služba poskytovateli s celostátní působností,
zaměřená na pomoc osobám žijícím ve vyloučených lokalitách Žatce. V Podbořanech, které avizovaly potřebu
zasíťování pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách, je služba
zajištěna poskytovatelem s registrací v regionu Chomutov.
Kapacita je dostačující.

§ 70 – Sociální rehabilitace
V regionu jsou zaregistrováni dva poskytovatelé sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osob s chronickým
duševním onemocněním. Ambulantní formou je poskytována sociální rehabilitace v PL Petrohrad, kde rozšířili
službu o terénní formu s přesahem do regionu Chomutov. V Žatci je registrována služba ambulantní a terénní
poskytovatelem s celokrajskou působností a s rozsahem na celý region Lounska.
Optimální kapacitu lze navýšit v Lounech a Žatci (služby pro děti).
Kapacita není dostačující.
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5.

REGION MOSTECKA

Oblast služeb sociální péče na Mostecku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021

PRIORITA č. 1

Navýšení kapacity služeb zaměřených na těžce umístitelnou
klientelu v souladu s materiálně-technickým standardem

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem pro osoby
s duševním chronickým onemocněním v ORP Most

Splněno

Navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem pro osoby
s duševním chronickým onemocněním v ORP Litvínov

Splněno

Cíl 2

Priorita č. 1 - Navýšení kapacity služeb zaměřených na těžce umístitelnou klientelu v souladu
s materiálně-technickým standardem
Cíl č. 1 Navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním chronickým
onemocněním v ORP Most
Cíl byl splněn, došlo k navýšení kapacity o 2 lůžka služby DZR pro cílovou skupinu osoby se stařeckou
demencí typu Alzheimerovy choroby u poskytovatele MSSS Most.
Cíl č. 2 Navýšení kapacity služby domov se zvláštním režimem pro osoby s duševním chronickým
onemocněním v ORP Litvínov
Cíl byl splněn, došlo k navýšení kapacity o 1 lůžko služby DZR pro cílovou skupinu osoby s chronickým
duševním onemocněním a etylickou demencí u poskytovatele DSS Litvínov.
PRIORITA č. 2

Podpora kvality a dostupnosti poskytovaných služeb

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Podpora deinstitucionalizace služby DOZP v ORP Litvínov – snižování
počtu lůžek ve velkokapacitním zařízení

Splněno

Cíl 2

Zapojení studentů škol zaměřených na sociální práci do praxe
v konkrétních sociálních službách

Splněno

Cíl 3

Navázat užší spolupráci s Dobrovolnickým centrem

Splněno

Cíl 4

Navýšit stávající kapacity služby chráněné bydlení v ORP Litvínov,
Most

Splněno

Cíl 5

Navýšit kapacity služby DPS pro nízkopříjmové seniory

Nesplněno

Priorita č. 2 - Podpora kvality a dostupnosti poskytovaných služeb
Cíl č. 1 Podpora deinstitucionalizace služby DOZP v ORP Litvínov – snižování počtu lůžek ve
velkokapacitním zařízení
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Cíl byl naplněn v návaznosti na přestěhování 18 klientů DSS Litvínov služby DOZP do nově
zrekonstruované budovy v Litvínově, kde je služba poskytována komunitní formou ve čtyřech
domácnostech pro 3 až 6 klientů. Současně však nedošlo ke snížení celkového počtu klientů v původní
budově, což by se nabízelo, neboť do této budovy na uvolněná místa byli přestěhováni klienti DzR
stejného poskytovatele, a to dle Transformačního plánu DSS Litvínov.
Cíl č. 2 Zapojení studentů škol zaměřených na sociální práci do praxe v konkrétních sociálních
službách
Cíl byl splněn. Zapojení studentů do praxe se odvíjelo od konkrétní sociální služby. Nejvíce studentů se
zapojilo do práce v Hospicu Most (studenti zdravotně a sociálně zaměřených škol), dále pak v Energii,
o.p.s. Meziboří, (na SŠ Educhem nově vznikl obor Ošetřovatelka). Celkově byla situace s realizací praxí
studentů složitá, a to v návaznosti na situaci spojenou s Covid-19.
Cíl č. 3 Navázat užší spolupráci s Dobrovolnickým centrem
Tento cíl byl splněn, ale ne v plném rozsahu. S Dobrovolnickým centrem v Mostě spolupracuje více
sociálních služeb, ale počet dobrovolníků se mezi službami liší. Zatímco například v DSS Meziboří
pomáhalo až 13 dobrovolníků a v Hospicu Most až 10 dobrovolníků, tak v DSS Litvínov byli pouze 2
dobrovolníci. V Denním dětském rehabilitačním stacionáři Most a v Pečovatelských službách Most
nebyl žádný dobrovolník. Několik služeb využilo nabídky firem či Magistrátu města Most při akci
Dobrovolnický den (např. k úpravě zahrady).
Cíl č. 4 Navýšit stávající kapacity služby Chráněné bydlení v ORP Litvínov, Most
Cíl byl splněn. Služba Chráněné bydlení v ORP Litvínov byla počátkem roku 2021 poskytovatelem DSS
Litvínov navýšena o tři místa. Současně poskytovatel rozšířil cílovou skupinu v této službě (původně
pro osoby s mentálními a kombinovanými vadami) o osoby s chronickým duševním onemocněním a
etylickou demencí.
Cíl č. 5 Navýšit kapacity služby DPS pro nízkopříjmové seniory
Cíl nebyl splněn. Nízkopříjmových seniorů neustále přibývá, což je pro služby finančně náročné. Přesto
jsou běžně zařazováni do pořadníků zájemců o službu, a tu i poté využívají.

AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:
Opatření:
Aktivita:

B 3 Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními.
O 1: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.
1. Zmapování zájmu a potřebnosti osob s poruchou autistického spektra v ORP Most a ORP
Litvínov o službu denní stacionáře.
V návaznosti na dokument „Výzva Pomozte nám z PASti!“ zjistit skutečný počet zájemců o využití
služby denní stacionáře na Mostecku mezi lidmi s PAS, potažmo jejich rodinami.
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Cíl:
Opatření:
Aktivita:

Cíl:
Opatření:
Aktivita:

B 5: Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu osob se zdravotním postižením
s vysokou mírou závislosti odpovídající III. a IV. stupni příspěvku na péči (16 – 18 hodin denně).
O 1: Podpora služeb, které zajišťují péči osob se zdravotním postižením s vysokou mírou závislosti
na péči druhé osoby.
1. Příprava projektu k vytvoření nových lůžek DZR pro osoby s chronickým duševním
onemocněním v ORP Most.
Domov by měl vzniknout v objektu bývalých kasáren na ulici ČSA. Charita Most k tomuto záměru
dostala příslib o zařazení této služby do Základní sítě sociální služeb Ústeckého kraje.
Plánovaný nositel: Charita Most

B6 Podpora pobytových sociálních služeb péče, které realizují kroky deinstitucionalizace a
humanizace.
O 1: Podpora vzniku zařízení komunitního typu.

Opatření:

1. Stabilizace služby DOZP komunitního typu poskytovatele DSS Litvínov.
Služba byla zahájena v roce 2021 v budově Lesovna v Litvínově. S ohledem na přestěhování 18
klientů z velkokapacitní budovy do jednotlivých domácností bude potřeba stabilizovat tým
pracovníků i organizaci práce detašovaného pracoviště v tomto typu služby.
O 2: Podpora všech kroků vedoucích k humanizaci zařízení.

Aktivita:

2. Revitalizace zahrady a zahradních prvků poskytovatele DSS Litvínov.

Cíl:

C2 Otevření některých stávajících služeb pro cílovou skupinu osob bez domova

Opatření:

O2 Vyčlenění stávajících kapacit nebo vznik nových kapacit – lůžek v pobytových zařízení péče.

Aktivita:

1. Domov se zvláštním režimem pro specifickou cílovou skupinu
Zřízení (nebo rozšíření kapacity stávajícího) domova se zvláštním režimem orientovaného na
cílovou skupinu osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění
nebo závislosti na návykových látkách či alkoholu (koncept Wet House).
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuáln
í okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuáln
í okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuáln
í okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuáln
í okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuáln
í okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

3

11

11

5

41

41

0

0

0

1

2

2

0

0

0

3

6

11

ORP Most celkem

3

11

11

3

34

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

6

Most

3

11*

11

3

34

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

6

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

2

7

7

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

5

Litvínov

0

0

0

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Lom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meziboří

0

0

0

1

3

3

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: *Kapacita s celokrajskou působností, HEWER, z.s. (1)
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
pobytová forma

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

2

13

15

0

0

0

4

172

172

7

664

674

5

231

231

2

75

75

ORP Most celkem

1

10

10

0

0

0

1

6

6

3

421

431

2

129

129

0

0

0

Most

1

10

10

0

0

0

1

6

6

3

421***

431

2

129*

129*

0

0

0

ORP Litvínov celkem

1

3

5

0

0

0

3

166

166

4

243

243

3

102

102

2

75

75

Litvínov

0

0

0

0

0

0

1

114

114

2

137

137

2

54

54

1

14

14

Meziboří

1

3

5

0

0

0

1

2

2

2

106*

106*

1

48

48

1

61

61

Nová Ves v Horách

0

0

0

0

0

0

1

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: Kapacita není zařazena v Základní síti sociálních služeb ÚK: *Medicína Litvínov, s.r.o., domov pro seniory (18), **Domov Alzheimer Most z. ú., domov se zvláštním režimem (96). ***Sestřičky, s.r.o. domov pro
seniory (17).
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§ 39 – Osobní asistence
Jedná se o terénní sociální službu, která je v regionu poskytována jen v ORP Most. Za pomoci osobního
asistenta mohou uživatelé vykonávat všechny své běžné činnosti života, které by dělali sami, pokud by jim
v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. O tuto službu je ze strany klientů zájem. Služba je
poskytována bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí klientů. Službu v ORP Most poskytují 2
organizace se sídlem v Mostě a 1 organizace s nadregionální působností. V 2022 nemají současní
poskytovatelé v plánu navýšit kapacitu, ale v dalších letech, pokud zájem o tuto službu poroste, o navýšení
kapacity požádají.
Kapacita je v současné chvíli dostačující.

§ 40 – Pečovatelská služba
Tato terénní služba je na Mostecku poskytována jak ze strany města Mostu, Litvínova a Meziboří, tak i
neziskovými a soukromými organizacemi v celém ORP Most a ORP Litvínov. V přilehlých obcích je využitelnost
nízká, převládá zde většinou vzájemná „sousedská výpomoc“. Dle IV. Komunitního plánu města Mostu, do
jehož realizace se zapojily mostecké obce, narůstá požadavek na rozšíření pečovatelské služby i do těchto obcí.
Rozšíření služby v okolních obcích ORP Most zajišťuje především Charita Most. Cílovou skupinou služby jsou
osoby bez omezení věku s chronickým onemocněním či zdravotním postižením, kombinovaným postižením,
s tělesným postižením, se zrakovým postižením, rodiny s dětmi a senioři. V celém regionu Mostecka je služba
velice dobře dostupná. Vzhledem ke stárnutí populace je předpoklad dalšího rozvoje této služby.
Kapacita je dostačující.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
V celém regionu Mostecka není v současné době žádný poskytovatel poskytující tuto sociální službu. Tato
služba nebyla určena jako prioritní v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městech regionu.

§ 44 – Odlehčovací služby
Tato služba je poskytována ambulantní a pobytovou formou v Meziboří a pobytovou a terénní formou
v Mostě. Odlehčovací služba je stále hojně využívána zejména ze strany pečujících rodin po celý rok. Nejvíce,
když pečující osoba onemocní nebo jde na plánovanou operaci.
Kapacita v pobytové formě není dostačující.

§ 45 – Centra denních služeb
V regionu Mostecko v současné době není tato služba poskytována. Tato služba nebyla určena jako prioritní
v komunitním plánování rozvoje sociálních služeb. S ohledem na to, že o službu nebyl v regionu projeven zájem
(ani ze strany transformovaných zařízení, není potřeba nastavovat kapacitu.
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§ 46 – Denní stacionáře
Tato ambulantní sociální služba je poskytována pouze v ORP Most, na území ORP Litvínov tato služba chybí.
V ORP Most poskytují sociální službu denní stacionáře 3 zařízení, každé z nich zaměřuje službu na jinou cílovou
skupinu - děti a mladiství se zdravotním postižením od 1 do 17 let, osoby se mentálním, kombinovaným a
tělesným postižením a s ukončenou školní docházkou od 18 do 54 let a osoby s kombinovaným, mentálním a
tělesným postižením a senioři ve věku od 55 let. Nejvíce je služba využívána dětskými klienty a
handicapovanými občany s bydlištěm v ORP Most.
V Mostě se jeví současná kapacita, která však nezahrnuje cílovou skupinu osob s PAS, jako optimální.
Dlouhodobě nejsou v pořadníku služby neuspokojení zájemci.
S ohledem na projevený zájem o službu Denní stacionář ze strany rodin klientů s PAS (Výzva „Pomozte nám
z PASti“), bude uskutečněn v roce 2022 sběr dat v regionu Mostecko, aby bylo možné adekvátně zareagovat
na skutečný počet zájemců a případně kapacitu služby navýšit.
Individuální kapacitu lze navýšit v ORP Litvínov.
Kapacita není dostačující.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Tato služba zcela chybí v celém regionu Mostecka. S ohledem na to, že o službu nebyl v regionu projeven
zájem, není potřeba nastavovat kapacitu.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Tato pobytová služba je poskytována v Mostě, Litvínově, Meziboří a na Nové Vsi v Horách. Služba je
poskytována nepřetržitě, cílovou skupinou jsou uživatelé od 18 let s různým stupněm mentálního, zdravotního
postižení a osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením. V regionu
poskytují službu dvě velkokapacitní zařízení, a to všem osobám z celého regionu, které patří do cílové skupiny
bez ohledu na trvalé bydliště.
DSS Litvínov v návaznosti na Transformační plán pokračuje v postupném snižování počtu klientů služby DOZP
ve velké budově na Zátiší, proto se počátkem roku 2021 celkově přestěhovalo 18 klientů do nového objektu
Pod Lesem v Litvínově, kde je jim poskytována služba formou komunitního bydlení. Služba DOZP v původní
budově poskytuje od října roku 2018 podporu i klientům se zdravotním postižením (bez mentálního postižení),
imobilním s potřebou 24 hodinové podpory. V současné době je touto cílovou skupinou naplněno 6 míst.
Služba DOZP v DSS Meziboří snížila v roce 2020 kapacitu o 2 místa. Důvodem byl postupný útlum této služby
a následné navýšení kapacity služby DZR tohoto poskytovatele (v návaznosti na priority AP).
Kapacita je dostačující.

§ 49 – Domovy pro seniory
Na Mostecku je tato pobytová služba rovnoměrně rozmístěna v Mostě, Litvínově a Meziboří. Vzhledem
ke stále se zvyšujícímu zhoršování zdravotního stavu uživatelů (např. Alzheimerova nemoc a jiné typy
demence) se zvyšuje zájem o tuto službu poskytovanou formou komunitního typu nebo službu o menší
kapacitě klientů s prvky domácího prostředí.
Uživatelům domovů pro seniory je nabízená široká škála společenských aktivit (kulturní, sportovní, výlety,
rekreace aj.) Volnočasové aktivity jsou nabízeny s cílem, co nejdéle zachovat schopnosti a dovednosti klientů
a s cílem zpříjemnit pobyt v domovech pro seniory.
V současné době je nabídka služby dostačující ve službách nabízejících bydlení ve velkokapacitních budovách,
ale nedostačující při požadavku seniorů na službu s menší kapacitou a prvky komunitního bydlení.
Individuální kapacitu lze navýšit v Mostě.
Kapacita není dostačující.
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§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tuto pobytovou službu poskytují v rámci regionu Mostecko poskytovatelé v Mostě, Litvínově a Meziboří.
Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Naprostá většina uživatelů je z Mostecka
a nejbližšího okolí, přestože si žádost do zařízení mohou podat žadatelé z celé ČR. V únoru 2020 vznikl nový
soukromý poskytovatel v Mostě. Od 1. 1. 2020 byla ve vybraných příspěvkových organizacích v Litvínově a na
Meziboří vytvořena místa pro osoby trpící poruchami kognitivních funkcí, které opouštějí po dlouhodobých
hospitalizacích psychiatrické nemocnice/léčebny a v důsledku svého onemocnění nejsou schopni aktuálně
vést samostatný život bez nepřetržité podpory a pomoci. Zároveň jsou v rámci Reformy psychiatrické péče
v Ústeckém kraji ve spolupráci s Týmy/Centry duševního zdraví, s příslušným zdravotnickým zařízením a
pobytovou službou připravováni na přechod do sociálních služeb, protože jejich zdravotní stav již nevyžaduje
nepřetržitou lékařskou péči.
Kapacita je nedostačující pro cílovou skupinu osoby s etylickou demencí či s chronickým duševním
onemocněním typu schizofrenie, s organickým psychosyndromem apod.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v regionu Mostecko zajišťována dvěma poskytovateli, ve městě Meziboří a Litvínov. V Meziboří je
služba poskytována formou skupinovou a individuální. Skupinová forma je zajišťována v hlavní budově
poskytovatele sociální služby a forma individuální v bytech a domech v běžné občanské zástavbě města
Meziboří. Individuální a skupinová forma chráněného bydlení je určena pro osoby s lehkým a středním
mentálním postižením či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které potřebují
dohled jiné fyzické osoby. V Litvínově je sociální služba chráněné bydlení poskytována v bytech v běžné
občanské zástavbě a cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 19 do 64 let s různým stupněm mentálním
postižením nebo s mentálním postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a od roku 2021
i osoby s chronickým duševním onemocněním ve stejném věku. Přestože sociální služba chráněné bydlení
zcela chybí v ORP Most považujeme celkově na Mostecku kapacitu služby za dostačující, neboť kapacita v ORP
Litvínov by umožnila službu využít zájemcům z celého regionu.
Kapacita je dostačující.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na
Mostecku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
PRIORITA č. 1

Rozvoj nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením za
účelem podpory soběstačnosti v běžném životě

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navýšení kapacit služeb sociální rehabilitace v ORP Litvínov za
účelem posílení transformačních procesů pobytových služeb

Nesplněno

Priorita č. 1 – Rozvoj nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením za účelem podpory
soběstačnosti v běžném životě
Cíl č. 1 Navýšení kapacit služeb sociální rehabilitace v ORP Litvínov za účelem posílení
transformačních procesů pobytových služeb
Cíl nebyl splněn. Základní síť je uzavřena. Nepodařilo se najít ani externí finanční zdroj (např. vhodnou
výzvu v rámci ESF).

PRIORITA č. 2
Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb
Navýšení kapacit azylového domu pro rodiny s dětmi v regionu min.
o 20 lůžek
Zřízení domova se zvláštním režimem orientované na cílovou
skupinu osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách či
alkoholu
Rozšíření a stabilizace systému sociálního bydlení v celém regionu

Splněno/Nesplněno
Nesplněno

Nesplněno

Částečně splněno

Priorita č. 2 – Podpora a rozvoj pobytových sociálních služeb
Cíl č. 1 Navýšení kapacit azylového domu pro rodiny s dětmi v regionu min. o 20 lůžek
Cíl se nepodařilo naplnit. Chybí především finanční zdroj, ze kterého by bylo možné navýšení kapacity
financovat. Základní síť sociálních služeb ÚK je uzavřena a nebyla zaznamenána ani vhodná projektová
výzva z Evropských fondů či jiných zdrojů. Potřebu navýšení kapacity této služby deklaruje pracovní
skupina dlouhodobě. Poptávka po službě je vysoká i z důvodu chybějícího systému sociálního
a dostupného bydlení v dostatečné kapacitě. Potřebu navýšení kapacity lze doložit i přehledem
odmítnutých zájemců o službu – v roce 2019 bylo z kapacitních důvodů odmítnuto 53 rodin, v roce
2020 celkem 54 rodin a v roce 2021 je v pořadníku zatím evidováno 64 čekajících rodin.
Cíl č. 2 Zřízení domova se zvláštním režimem orientovaného na cílovou skupinu osoby se sníženou
soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách
či alkoholu
Cíl se nepodařilo naplnit. Jedná se o finančně velmi nákladnou službu s velkými nároky na
poskytovatele. Potřeba stále trvá. Jedná se o velmi náročnou cílovou skupinu, jejíž potřeby nelze
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uspokojit službami, které jsou nyní v regionu poskytovány. Charita Most v roce 2021 koupila vhodnou
budovu, která se nyní bude rekonstruovat. Charita Most má od kraje příslib pro zařazení služby do ZS
s cílovou skupinou „osoby s chronickým duševním onemocněním“.
Cíl č. 3 Rozšíření a stabilizace systému sociálního bydlení v celém regionu
Splněno částečně – město Most vykoupilo 8 bytů, které jsou v majetku města vedeny jako byty sociální.
Všechny byty jsou obsazeny. Tento počet je však velmi nedostačující. V pořadníku města je v současné
době evidováno 150 žadatelů o sociální byt/osob v bytové nouzi. Město Most realizuje projekt „Pilotní
ověření přístupu Housing First ve městě Most“ (CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444), který je zaměřen
na osoby nejohroženější v oblasti bydlení a připravuje strategii rozvoje města na další roky, jejíž
součástí je i příprava strategie v oblasti bydlení. V rámci tohoto projektu bylo zajištěno 9 bytů od
soukromých vlastníků s výhodnými podmínkami a nízkými bariérami vstupu do bydlení. Město Litvínov
realizuje projekt z OPZ zaměřený na problematiku bydlení v SVL Janov. Charita Most od 11/2021
realizuje projekt podpořený z Norských fondů zaměřený na práci s oběťmi domácího násilí. V rámci
projektu bude pořízen 1 byt pro oběti domácího násilí v bytové nouzi. Dále Charita Most disponuje 1
sociálním bytem.
AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:

C3 Podpora rodičovských kompetencí a podpora dětí či mladistvých do 26 let věku

Opatření:

O1 Sjednocení role a řešení potřeb ve službách sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Aktivita:

1. Oborová setkávání SAS pro rodiny s dětmi a OSPOD
Obnova pravidelných setkání zástupců SAS pro rodiny s dětmi s pracovníky OSPOD za účelem
metodické podpory, sdílení dobré praxe, vyjasnění vzájemných kompetencí a rolí, přenášení
aktualit z praxe apod.
2. Zapojení poskytovatelů SAS pro rodiny s dětmi do požadavků ÚK k sjednocení role této
služby
Podpora a motivace všech poskytovatelů SAS pro rodiny s dětmi k aktivnímu zapojení
a spolupráci s KÚÚK v rámci procesní analýzy, nových požadavků a vizí služeb, metodických
návštěv.

Cíl:

C3 Podpora rodičovských kompetencí a podpora dětí či mladistvých do 26 let věku.

Opatření:
Aktivita:

O2 Sjednocení role a řešení potřeb ve službách nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
1. Zapojení poskytovatelů NZDM do Požadavků ÚK k sjednocení role služeb NZDM
Podpora a motivace všech poskytovatelů NZDM k aktivnímu zapojení a spolupráci s KÚ ÚK
v rámci procesní analýzy, nových požadavků a vizí služeb, metodických návštěv.

Cíl:

D1 Metodická podpora služeb

Opatření:

O3 Metodická setkání poskytovatelů vybraných druhů sociálních služeb – přenos dobré praxe

Aktivita:

1. Obnova Multitýmu pro mládež
Obnova pravidelných setkání mezioborového týmu pro ohrožené děti a mládež složeného ze
zástupců sociálních služeb (např. SAS pro rodiny s dětmi, NZDM), zástupců OSPOD, Okresního
soudu, Okresního státního zastupitelství, Probační a mediační služby, Policie ČR, Městské policie,
Střediska výchovné péče a další za účelem metodické podpory, sdílení dobré praxe, vyjasnění
vzájemných kompetencí a rolí, přenášení aktualit z praxe apod.
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Cíl:
Opatření:
Aktivita:

Opatření:
Aktivita:

Opatření:
Aktivita:

E1 Podpora všech forem sociálního bydlení
O1 Sdílení dobré praxe a zvýšení informovanosti o již fungujícím sociálním bydlení
1. Vytvoření sítě aktérů sociálního bydlení
V roce 2022 dojde k setkání zástupců lokální sítě aktérů sociálního bydlení, jejíž jednání svolá
Statutární město Most jakožto realizátor projektu „Pilotní ověření přístupu Housing First ve
městě Most“ (CZ.03.2.X/0.0/0.0/19_108/0014444)
O2 Podpora udržitelnosti sociálního bydlení v obci
1. Realizace návazného projektu na projekt „Pilotní ověření přístupu Housing First ve městě
Most“
Statutární město Most bude usilovat o realizaci projektu zaměřeného na zabydlování osob
v bytové nouzi prostřednictví výzvy OPZ+, která bude vyhlášena prvním čtvrtletí roku 2022.
O3 Podpora vzniku nového sociálního bydlení v obci
1. Vytvoření jednoho krizového bytu pro oběti domácího násilí a jednoho sociálního bytu pro
osoby, které se ocitnou v bytové nouzi
Charita Most v rámci svého projektu „Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě“ (číslo
projektu: LP-HROVA3-001) v rámci programu Lidská práva HROVA 3 spolufinancovaného z
Finančních mechanismů EHP/Norska pořídí a bude provozovat 1 krizový byt pro oběti domácího
násilí. Od roku 2020 je v provozu sociální byt pořízený z výzvy IROP.

Oblast závislostí (drogová problematika), prorodinné aktivity a oblast dobrovolnictví jsou řešeny
samostatnými strategickými dokumenty.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální
prevence a odborné
sociální poradenství,
ambulantní a terénní
forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

11

24

14

27

1

4

9

4

1

1

0

1

1

1

15

1

7

15

189

15

1

1

12

1

ORP Most celkem

9

21

8

18

1

4

9

4

1

1

0

1

1

1

15

1

6

12

161

12

1

1

12

1

ORP Litvínov celkem

2

3

6

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

28

3

0

0

0

0

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální
prevence a odborné
sociální poradenství,
ambulantní a terénní
forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Most celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

Region celkem

7

24

57

23

1

2

35

2

2

5

14

5

6**

23

11

23

3

7

16

8

ORP Most celkem

3

9

13

16

1

2

35

2

0

0

0

0

2

7

6

7

1

2

4

2

ORP Litvínov celkem

2

7

12

7

0

0

0

0

2

5

14

5

3

7

5

7

1

2

2

3

ORP Most a ORP Litvínov*

2*

8

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9

0

9

1*

3

10

3

Pozn.: *Služby, které působí jak v ORP Most i v ORP Litvínov. **Drogový terén působí: Most, Bílina, Duchcov, Osek, Litvínov, Žatec, Louny a jejich spádových obcí.

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Most celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

Region celkem

3

104

134

2

11

11

1

1

3

1

12

13

0

0

0

0

0

1

ORP Most celkem

3

104

134

2

11

11

1

1

3

1

12*

13

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě soc. sl. ÚK, K srdci klíč, o.p.s. (2)
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Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Most celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Litvínov celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba odborného sociálního poradenství je v regionu poskytována v široké nabídce. Poskytuje ji celkem 11
subjektů.
Region Mostecka je charakterizován především výskytem sociálně vyloučených lokalit, ve kterých dochází ke
kumulaci sociálně-patologických jevů (závislosti, dluhy, nezaměstnanost, migrace a příliv nepřizpůsobivých a
sociálně slabých obyvatel). V souvislosti s danou problematikou regionu je odborné poradenství zaměřeno na
pomoc a podporu rodinám (občanská poradna, poradenství v oblasti bytové politiky, minimální právní
poradenství, dluhové poradenství), na podporu osob ohrožených rizikovým chováním (závislosti na
návykových látkách, alkoholu, gamblerství apod.). Služby se zaměřují i na poradenství pro osoby
s onkologickým a jiným závažným onemocněním nebo na osoby ohrožené domácím násilím.
V ORP Most jsou služby odborného poradenství poskytovány v široké nabídce druhů těchto služeb jak pro
město Most, tak i přilehlou obec Obrnice.
Přestože je nabídka této služby v Mostě velmi široká, není dostatečně pokryta poptávka po akreditovaném
dluhovém poradenství, které vzhledem k velkému počtu předlužených osob v regionu, nezvládá dostatečně
rychle reagovat na rostoucí poptávku. Optimální individuální kapacita je 27, místo stávajících 24.
V ORP Litvínov jsou služby poskytovány v dostatečných kapacitách od mnoha různých poskytovatelů služeb. Z
okolních obcí jsme nezaznamenali potřebu vzniku odborných poraden. S ohledem na rozsáhlost drogové
problematiky v sociálně vyloučené lokalitě Janov je zde v provozu sociální služba Mostu k naději – Sociální
protidrogová poradna Most k naději poskytuje také protidrogové programy ve věznicích. Poradenství v oblasti
bydlení je do roku 2022 řešeno projektem z OPZ Podpora osob žijících v sociálně vyloučené lokalitě Janov v
přístupu k bydlení.
Kapacita je dostačující.
§ 57 – Azylové domy
S ohledem na složení obyvatel v regionu, počtu sociálně vyloučených lokalit, výskytu sociálně-patologických
jevů a zvyšujícímu se počtu domácího násilí, je velmi častým jevem ztráta bydlení. Proto je tato služba
požadována a počet lůžek nedostatečný v celém regionu. V tuto chvíli službu poskytují 2 subjekty. V Mostě se
nachází Azylový dům pro muže, Azylový dům pro rodiny i Azylový dům pro ženy a matky s dětmi. V ORP Most
je služba poskytována pro matky s dětmi a pro muže zvlášť. Již 3 roky zde funguje sociální služba pro rodiny s
dětmi. Díky ní se v případě, že se kompletní rodina dostane do nepříznivé životní situace a dojde ke ztrátě
bydlení, není nutné rodiny v případě umístění rozdělit, čímž se předchází negativním vlivům, jako jsou např.
nekompletnost rodiny, vyšší výdaje, negativní vliv na děti, zvýšená administrativa na úřadech v případě výplaty
dávek sociální péče a dávek státní sociální podpory. Po zahájení této služby se ukázalo, že tato kapacita je pro
region nedostačující a je potřeba ji navýšit minimálně o 20 až 30 lůžek.
V ORP Litvínov tato služba zcela chybí a se zřízením služby se nepočítá. Pro osoby bez přístřeší jsou využívány
služby provozované v Mostě.
Ze spolupráce KÚÚK a OSPOD vzešla poptávka po rozšíření této služby i na nezletilé dívky a matky s dětmi.
Oba poskytovatelé vyšli vstříc a upravili věkovou hranici své cílové skupiny na 17 let (v rámci K srdci klíč došlo
k úpravě věkové hranice v rámci služby DPC § 58).
Azylové domy se potýkají především s chybějícím návazným dostupným sociálním bydlením a klienti tak
setrvávají ve službách mnohem déle, než je nezbytně nutné.
Optimální kapacitu lze navýšit v ORP Most.
Kapacita není dostačující.
§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu poskytují službu 2 subjekty. Jedná se o Dětský domov a K srdci klíč. Tato služba je tedy poskytována
pouze v ORP Most. Nabídka této služby je uspokojivá. V ORP Litvínov není tato služba poskytována. Poptávka
ani potřeba po této službě zde zatím není registrována.
Kapacita je dostačující.
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§ 59 – Kontaktní centra
Službu poskytuje pouze 1 subjekt. Jedná se o Most k naději, z.s.
Cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách, alkoholu a patologické hráčství. Služba je
poskytována na území města Mostu. V návaznosti na tuto službu slouží také nabídka služeb poradenství pro
rodiny osob se závislostním chováním.
Aktuální kapacita služby pokrývá poptávku klientů, zejména na Mostecku. Poptávka po službě v ORP Litvínov
byla řešena zřízením odborné poradny v rámci § 37.
Kapacita je dostačující.

§ 60 – Krizová pomoc
Služba je poskytována jedním subjektem a to ambulantní formou, jedná se o krizovou poradnu v Mostě.
V rámci pobytové formy mohou klienti využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí
pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po
dobu max. 7 nocí. Nicméně pro osoby nacházející se v akutní krizi či pro oběti domácího násilí je pobytová
forma poskytovaná až v Ústí nad Labem nedostupná. Je potřeba zřídit pobytovou část služby přímo v regionu
a to alespoň v rozsahu 3 lůžek. Oběťmi domácího násilí jsou převážně matky s dětmi, pro které je přesun do
Ústí nad Labem logisticky i finančně velmi náročný, děti mají zpravidla v místě bydliště školu atd.
Optimální kapacitu lze navýšit v ORP Most.
Kapacita není dostačující.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu Mostecko je služba poskytována pouze na území ORP Most jedním poskytovatelem. Zatím není
evidována větší míra potřebnosti a navyšování kapacit není v plánu ani jednoho ORP v regionu.
Kapacita je dostačující.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je v regionu poskytována pro cílovou skupinu dětí ve věku od 6 do 26 let. Celkem 7 zařízení provozuje
danou službu. Poskytovatel Pobočka Diakonie – církve bratrské v Mostě ukončil svou činnost k datu 31. 12.
2021. Pět zařízení se nachází v Mostě (z toho 1 v lokalitě Chanov), dvě zařízení jsou v provozu v Obrnicích a
jedno zařízení je provozováno v Litvínově.
Služba je velmi vyhledávaná a potřebná v souvislosti s výskytem velkého počtu sociálně vyloučených lokalit v
celém regionu, s tím souvisí i vysoký počet dětí žijících v těchto lokalitách, které jsou ohroženy rizikovým
způsobem života. Služba nabízí vzdělávací aktivity, preventivní služby, poradenství. To by mělo vést ke snížení
a předcházení rizikového stylu života dětí a mladistvých a minimalizovat faktory rizikového způsobu chování.
Vedle tohoto druhu služby jsou v regionu nabízeny i jiné alternativy trávení volného času v podobě mateřských
center, volnočasových klubů v rámci základních škol, nízkoprahové zařízení Městské policie v Janově,
knihovny, základní umělecká škola a také sportovní kluby. Kapacita služby je v tuto chvíli dostatečná.
Na činnost NZDM Domino navazují také volnočasové aktivity pro děti v zařízení Městské policie Litvínov Jaklík
a v Centru pro děti Charity Most Janováček.
Kapacita je dostačující.
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§ 63 – Noclehárny
V rámci regionu funguje pouze jedna noclehárna, jejímž provozovatelem je K Srdci klíč. Od 1. 1. 2021 byla
v rámci této služby zaregistrována 2 lůžka pro ženy, která vznikla rekonstrukcí budovy v roce 2020. Optimální
by však byla kapacita 3 lůžek pro ženy. I přes dlouhodobou deklaraci potřebnosti uváděnou v Akčním plánu
nejsou nově zřízená lůžka pro ženy zařazena do Základní sítě soc. služeb ÚK, neboť nespadají do Výjimky z
opatření zamezujícímu změnám v Základní síti sociálních služeb.
V Litvínově není potřeba zřízení této služby vnímána. Město sanuje službu městskou ubytovnou, která není
plně využita, jsou zde volné kapacity v případě ubytování. Prostory jsou zrekonstruované a působí zde sociální
pracovníci obce.
Optimální kapacitu lze navýšit v ORP Most.
Kapacita není dostačující.
§ 64 – Služby následné péče
Službu poskytuje v regionu 1 subjekt. Jedná se o Most k naději.
Služby následné péče jsou poskytovány v ORP Most. Jsou využívány lidmi abstinujícími od závislostního
chování (drogy, alkohol, patologické hráčství) při podpoře své abstinence, často ve spolupráci se svou rodinou
či jinými jim blízkými osobami. Jde hlavně o závislé osoby, které se po léčbě vracejí do svého původního
prostředí z důvodů rodinných vazeb a pracovního vztahu, nebo se vracejí po výkonu trestu k rodině a ve vazbě
absolvovali program na specializovaném oddělení, nebo osoby, které kontrolovaně abstinují už alespoň tři
měsíce. Služby využívají také klienti z Litvínova a nevzniká potřeba vytvoření stejné služby v ORP Litvínov.
Kapacita je dostačující.
§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Službu poskytuje 6 poskytovatelů s celkem 7 registrovanými službami. V Mostě působí Diakonie ČCE, Charita
Most, Rekvalifikační a informační centrum, Dům romské kultury a Obrnické centrum sociálních služeb
(konkrétně lokalita Obrnice). V Litvínově pak působí Diakonie ČCE, město Litvínov, Charita Most a
Rekvalifikační a informační centrum.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou v ORP Most a v ORP Litvínov poskytovány ambulantní i
terénní formou. Nabídka této sociální služby pokrývá poptávku a potřebu v celém regionu Mostecka. Je však
potřeba se zaměřit na rozložení těchto kapacit v regionu.
Kapacita je dostačující.
§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Službu poskytuje 1 poskytovatel, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, a to se zaměřením právě na osoby se
sluchovým postižením v ORP Most. SAS pro seniory není poskytována. V ORP Litvínov také není tato služba
poskytována.
V regionu Mostecko v současné době není poptávka po tomto druhu služby ze strany ani jednoho ORP.
Přestože v celém regionu se nacházejí sociálně vyloučené lokality, kde dochází často k výskytu sociálně
patologických jevů, migraci obyvatel, stále narůstající kriminalitě a nedostatku kapacit jiných služeb, které by
napomohly řešit napětí a problémy místních obyvatel, jsou dnes ohroženou skupinou senioři žijící v těchto
lokalitách. Poptávka po takto specifické službě je minimální, potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením
řeší převážně sociální pracovníci obce.
Kapacita je dostačující.
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§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutická dílna se nachází v ORP Litvínov, kde nabízí službu dva poskytovatelé.
Přičemž jedna je určená pro osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením pro cílovou skupinu
od 18 do 64 let věku. Služba je poskytována ve formě kavárny již na dvou místech v Janově a přímo v centru
Litvínova. Klienti pracují v kavárně a mají zde možnost se naučit komunikačním, sociálním, pracovním a
hygienickým návykům. Na začátku poskytování byli klienti pouze ze zařízení sociální péče a v současné době
službu využívají i klienti z celého regionu, tedy i klienti žijící v domácnostech. Druhá služba je určena pro osoby
s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením ve věkové
skupině 19–64 let. Mezi základní činnosti služby patří pomoc při osobní hygieně, nácvik stolování v jídelně,
příprava pokrmu v kuchyňce, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, podpora vytváření a
zdokonalování základních pracovních návyků, a to především činností v keramické dílně, nácvikem výtvarných
technik atd. Služba byla zřízena především pro osoby po absolvování povinné školní docházky, které nemají
další uplatnění a zůstávají izolované v domácím prostřední.
Kapacita je dostačující.
§ 69 – Terénní programy
Službu poskytuje 5 poskytovatelů.
V Mostě působní Charita Most, Obrnické centrum sociálních služeb, Most k naději. V Litvínově pak službu
poskytuje město Litvínov, Charita Most, Společný život a Most k naději.
Poskytování služeb terénních programů sehrává důležitou roli v rámci celého regionu Mostecka a to z důvodu,
že služba obsáhne široké spektrum cílových skupin a tak sehrává klíčovou roli pro klienty, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci. Důležitou roli sehrává služba zejména v drogovém terénu a při práci s jednotlivci v řešení
tíživých životních situací napříč celým regionem. V Litvínově jsou posilovány kapacity terénních programů
pomocí projektu OPZ ovšem se specifickým zaměřením na oblast bydlení.
Kapacita je dostačující.
§ 70 – Sociální rehabilitace
Služba je poskytována v rámci celého regionu 3 poskytovateli. Službu zajišťuje Fokus Labe, z.ú dále Kruh
pomoci, o.p.s., který působí v Mostě a Charita Most je v Litvínově. Tyto dvě služby se zaměřují se na osoby se
zdravotním hendikepem.
V ORP Most jsou kapacity optimální. V ORP Litvínov je kapacita nedostatečné vykrytá.
Optimální kapacitu lze navýšit v ORP Litvínov.
Kapacita není dostačující.
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6.

REGION ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU

Oblast služeb sociální péče Šluknovského výběžku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021

PRIORITA č. 1

Cíl 1
Cíl 2

Rozvoj služeb pro specifické cílové skupiny osob s tzv. duálními
nebo kombinovanými diagnózami přesahující do dalších oblastí
(především do zdravotnictví) a rozvoj služeb pro zajištění péče u
osoby s duševním onemocněním
Vznik nových kapacit nebo rozšíření cílových skupin služby domovy
se zvláštním režimem pro osoby s vícečetnou sociálně-zdravotní
diagnózou
Podpora vzniku chráněného bydlení pro osoby s duševním
onemocněním

Splněno/Nesplněno

Nesplněno

Nesplněno

Priorita č. 1 Rozvoj služeb pro specifické cílové skupiny osob s tzv. duálními nebo kombinovanými
diagnózami přesahující do dalších oblastí (především do zdravotnictví) a rozvoj služeb pro zajištění
péče u osoby s duševním onemocněním
Cíl 1 - Vznik nových kapacit nebo rozšíření cílových skupin služby domovy se zvláštním režimem pro
osoby s vícečetnou sociálně-zdravotní diagnózou
Cíl nebyl splněn. Potřeba v regionu trvá. Cíl na další období bude rozšířen za účelem rozšíření cílových
skupin ve stávajících zařízeních.
Cíl 2 – Podpora vzniku chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
Cíl nebyl splněn.
AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:

A 1 Podpora setrvání seniorů v domácím prostředí.

Opatření:

O 1: Rozvoj zejména pečovatelských služeb a dále služeb osobní asistence s ohledem na
dostupnost a odbornou připravenost.
1. Zvýšení kapacity osobní asistence v návaznosti na vzrůstající poptávku v regionu
Poskytovatel Kostka Krásná Lípa, Vilémov plánuje reagovat na narůstající poptávku zvýšením
kapacit ve službě, tak aby došlo k zajištění cílové skupiny.
Potřeba v regionu narůstá.
2. Navyšování úvazků ve službách osobní asistence a pečovatelská služba s ohledem na
zajištění potřebné péče a zkvalitnění služeb
Zvýšením úvazků sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách dojde k vyššímu
personálnímu zajištění, zkvalitnění a zajištění potřebné péče. Tato potřeba je definována
zejména u poskytovatele v Krásné Lípě, Jiříkově a Rumburku.
3. Změna rozsahu časové dotace a rozšíření cílových skupin u služeb OA, PS dle metodiky KÚÚK.
Plnění dle doporučení a metodiky u služeb zařazené v ZS KÚÚK.

Aktivita:

132
Region Šluknovského výběžku, oblast služeb sociální péče

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022

4. Implementace přístupů paliativní péče do stávajících služeb osobní asistence
a pečovatelské služby.
Aktivním vzděláváním pracovníků v rámci realizace poskytování paliativní péče
implementovat tyto postupy do stávajících služeb zejména osobní asistence v ORP Rumburk
a ORP Varnsdorf.
Opatření:

O 2: Podpora krátkodobých pobytů a vznik krizových lůžek v pobytových zařízeních služeb péče.

Aktivita:

1. Zahájení rekonstrukce budovy pro realizaci služby - Týdenní stacionář v ORP Rumburk.

Cíl:

A 3 Podpora pobytových sociálních služeb péče, které realizují kroky deinstitucionalizace
a humanizace.

Opatření:

O 2: Podpora všech kroků vedoucích k humanizaci zařízení.

Aktivita:

1. Snížení kapacity DS a DZR v Jiříkově

Cíl:

B 1 Podpora setrvání osob se zdravotním postižením v domácím prostředí.

Opatření:

O 1: Rozvoj zejména služeb osobní asistence a dále pečovatelských služeb s ohledem na
dostupnost a odbornou připravenost
1. Zvýšení kapacity osobní asistence v návaznosti na definovanou potřebu v regionu
Poskytovatel Kostka Krásná Lípa, Vilémov plánuje reagovat na narůstající poptávku zvýšením
kapacit ve službě, tak aby došlo k zajištění cílové skupiny.
2. Navyšování úvazků ve službách osobní asistence a pečovatelská služba s ohledem na
zajištění potřebné péče a zkvalitnění služeb
Zvýšením úvazků sociálního pracovníka a pracovníků v sociálních službách dojde k vyššímu
personálnímu zajištění, zkvalitnění a zajištění potřebné péče. Tato potřeba je zejména u
poskytovatele v Krásné Lípě, Jiříkově a Rumburku.
3. Změna rozsahu časové dotace a rozšíření cílových skupin u služeb OA, PS
Plnění dle doporučení a vizí u služeb zařazených v Základní síti sociálních služeb ÚK.
4. Implementace přístupů paliativní péče do stávajících služeb osobní asistence
a pečovatelské služby.
Aktivním vzděláváním pracovníků v rámci realizace poskytování paliativní péče
implementovat tyto postupy do stávajících služeb zejména osobní asistence v ORP Rumburk a
ORP Varnsdorf.

Aktivita:

Opatření:
Aktivita:

O 2: Podpora krátkodobých pobytů a vznik krizových lůžek v pobytových zařízeních služeb péče.
1. Zahájení rekonstrukce budovy pro realizaci služby - Týdenní stacionář v ORP Rumburk
Obec má zájem projekt realizovat za podpory schválené dotace z EU.

Cíl:

B 2 Zajištění přenosu informací a relevantních dat ze zdrojů (odborné skupiny, podpůrné skupiny,
organizace, jednotlivci) z oblasti řešení potřeb osob se specifickými onemocněními a osob s
poruchou autistického spektra do procesu plánování sociálních služeb.
O 2: Zapojení zástupců skupin/organizací do pracovních skupin dle regionů.

Opatření:
Aktivita:

1. Zajištění pravidelného setkání v rámci pracovních skupin služeb péče v regionu Šluknovsko.
Součástí pracovních skupiny jsou zástupci obce a NNO.
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Cíl:

B 3 Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními

Opatření:

O 2: Podpora rozvoje sociálních služeb zaměřených na podporu osob v oblasti bydlení (chráněné
bydlení, podpora samostatného bydlení a služeb komunitního typu bydlení).

Aktivita:

1. Vyhledání nových bytů pro realizaci služby PSB a CHB
Rozvoj služby je přímo úměrný možnostem volných bytů pro realizaci služby v bezpečných
lokalitách.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

4

14

28

6

16

26

3

10

21

0

0

3

0

0

0

0

0

2

ORP Rumburk celkem

4

14

28

5

10

18

3

10

16

0

0

3

0

0

0

0

0

2

Jiříkov

1

1

3

1

5

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Krásná Lípa

1

8

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rumburk

1

2

3

0

0

1

1

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Šluknov

0

0

1

2

2*

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Velký Šenov

0

0

0

1

2*

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolní Poustevna

0

0

0

0

0

0

1

2*

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vilémov

1

3

3

1

1*

1

1

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

1

0

0

5

0

0

3

0

0

0

0

0

2

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

1

6

8

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Varnsdorf

0

0

0

1

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jiřetín

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Kapacita nezařazena do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, pečovatelská služba: Město Šluknov (1). Město Velký Šenov (2 ), Obec Vilémov (1). Podpora samostatného bydlení: Integrované centrum
pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna (2)
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Služby sociální péče

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

0

0

4

0

0

14

1

64

68

2

86

86

5

386

431

2

65

84

ORP Rumburk celkem

0

0

4

0

0

14

1

64

68

2

86

86

4

318

338

2

65

84

Jiříkov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16

16

2

174

174

0

0

0

Krásná Lípa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

95

95

0

0

0

Lipová

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

49

49

0

0

0

Rumburk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1**

40

57

Staré Křečany

0

0

0

0

0

0

1*

52

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Šluknov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

70

70

0

0

0

1**

21

21

Velký Šenov

0

0

0

0

0

0

1*

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolní Poustevna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

4

Vilémov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

4

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

2

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

68***

93

0

0

0

Chřibská

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

68***

68

0

0

0

Varnsdorf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

Pozn.: * 1 poskytovatel, Domov Brtníky, p.o. DOZP, 2 místa: Staré Křečany a Velký Šenov. **1 poskytovatel, Domov Brtníky, p.o. CHB, 2 místa: Rumburk a Šluknov. ***JIPRO-CASH s. r. o., DZR , kapacita není v Základní
síti soc. služeb ÚK, (18)
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje
§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče, pobytová
forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

ORP Rumburk celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

Chřibská

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

10

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§ 39 – Osobní asistence
Služba osobní asistence je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení v přirozeném prostředí osob. Zájem o službu roste.
Je snahou poskytovatelů, aby další rozvoj byl v souladu s transformací a požadavky Ústeckého kraje.
V minulém období již došlo k navýšení kapacit zejména z důvodu převzetí kapacit z jiné služby např.
pečovatelské služby nebo transformací služby terénní odlehčovací ve prospěch osobní asistence.
Služba pracuje v rámci terénu i se specifickou cílovou skupinu, kterou jsou osoby s Parkinsonovou chorobou
a PAS. Požadavek na navýšení kapacit je adekvátní, a to vzhledem ke zvyšující se potřebě v regionu. V rámci
realizace služby je potřeba zohlednění časové náročnosti při zajištění služby v terénu v daných lokalitách
Šluknovského výběžku. Služba je kombinována mnohdy se službami komplexní domácí péčí či pečovatelskou
službou. Zároveň je reálný předpoklad, že poptávka po službě se bude více zvyšovat s ohledem na nedostatek
míst v domovech pro seniory.
Individuální kapacitu lze navýšit v ORP Rumburk.
Kapacita není dostačující.

§ 40 – Pečovatelská služba
Transformace pečovatelské služby je nezbytnou součástí budoucích let vzhledem k prioritám komunitního
plánování na základě potřeb v regionu. Služba umožňuje svým klientům setrvat v jejich přirozeném domácím
prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatelů. Podporu
uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě. Optimální
transformace je zajištění služby pro všechny cílové skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách a časová
dotace služby je v rozsahu od 7:00 – 21:00. Cílem je taktéž sjednocení poskytování služby, tak aby tento rozsah
byl realizovaný po celém Ústeckém kraji, a byla tak zajištěna garance dostupnosti služby.
V tomto období se řada služeb snaží o řešení této transformace. Vidí rozvoj služby tímto směrem jako důležitou
součást zajištění péče o cílovou skupinu. Obavy poskytovatelů jsou převážně v oblasti financování. Veškeré
změny v nárůstu kapacit jsou realizované od roku 2021–2022. Je pravděpodobné, že někteří poskytovatelé
pečovatelské služby nepůjdou směrem transformace i přesto, že záměr je z etického, ale také z praktického
hlediska funkčnosti služby, velmi kladně přijímán.
Individuální kapacitu lze navýšit v ORP Rumburk a ORP Varnsdorf.
Kapacita není dostačující.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Služba má terénní charakter a je poskytována v bytech uživatelů. Je velmi efektivní, náklady na bydlení si hradí
uživatel. Asistence probíhají na základě dohody většinou v bytě uživatele, ale také v místní komunitě.
Uživatelé služby bydlí ve svých bytech v lokalitě Šluknovska – Rumburk, Vilémov, Dolní Poustevna, Šluknov.
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, převažují uživatelé s mentálním postižením, kteří
opouštějí domovy pro osoby se zdravotním postižením. V poslední době také přibývají lidé s duševním
onemocněním. Jejich počet narůstá, přičemž tito klienti vyžadují specifickou podporu. Podpora samostatného
bydlení v oblasti pomoci lidem s chronickým duševním onemocněním napomáhá v jejich stabilizaci a rozvoj
této služby taktéž snižuje riziko sociálního vyčlenění ze společenských struktur a je v zájmu uživatelů směr
navyšovaní kapacit v této oblasti podporovat. Rozvoj služby se týká především ORP Rumburk. Tato potřeba
byla prioritou v roce 2021 a na další roky cíl trvá a zaměřuje se na ORP Varnsdorf.
Individuální kapacitu lze navýšit v ORP Rumburk a ORP Varnsdorf.
Kapacita není dostačující.
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§ 44 – Odlehčovací služby
Odlehčovací služba není poskytována na Šluknovsku v žádné formě. Poskytovatel v ORP Rumburk chce na
základě poptávky tento záměr pobytové odlehčovací služby realizovat.
Kapacita je nedostačující

§ 45 – Centra denních služeb
V současné době není služba v regionu poskytována. U některých klientů může být pokrývána jiným druhem
služby s podobným rozsahem činnosti. Poptávka po službě není definována.

§ 46 – Denní stacionáře
Služba není v regionu zastoupena, i když služba velmi dobře napomáhá procesu transformace. Optimální
kapacita služby by byla 2.
Kapacita je nedostačující.

§ 47 – Týdenní stacionáře
Služba není v regionu zastoupena. V ORP Rumburk má dlouhodobě jeden poskytovatel služby zájem reagovat
zajištění této služby. V současné době se jedná o realizaci projektu, který se zaměřuje na rekonstrukci objektu,
který má sloužit jako místo pro poskytování služby týdenní stacionáře. Je pravděpodobné, že k rekonstrukci
objektu dojde v letech 2022 a 2023 a plánuje se, že by služba mohla být registrována v roce 2024.
Kapacita je nedostačující.
§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Šluknovský výběžek se stal v historii regionem, ve kterém se silně koncentrovaly právě služby sociální péče,
resp. bývalé ústavy sociální péče. Na Šluknovsku tuto službu nabízí a poskytuje několik zařízení. V procesu
transformace je snahou zařízení snižovat lůžkovou kapacitu ve prospěch služby chráněného bydlení dle
aktuálních možností. V roce 2021 došlo ke sloučení dvou velkých zařízení, které v našem regionu zajišťují tuto
službu, tj. Domov Brtníky, p. o. a Domova bez hranic Rumburk, p. o. Ústeckého kraje.
Domov Brtníky, p. o. poskytuje i službu chráněné bydlení. V tomto roce došlo k dostavění objektu pro službu
DOZP ve čtyřech domácnostech o celkové kapacitě 18 lůžek v bezbariérovém prostředí. V tomto objektu bude
poskytována služba DOZP uživatelům vyžadujícím vysokou míru podpory. Celková rekonstrukce je investiční
akcí zřizovatele. Služba DOZP je poskytována dospělým ženám a mužům s mentálním postižením, případně
s kombinovaným postižením.
Kapacita je dostačující.

§ 49 – Domovy pro seniory
Tato služba má s ohledem na předpokládaný demografický vývoj ve Šluknovském výběžku velmi významnou
úlohu. Spádovost současných domovů je výrazně širší než pouze z Ústeckého kraje. V Rumburku například tato
služba zcela chybí, stejně tak ve městě Varnsdorf. Kapacity u zavedených zařízení se výrazně navyšovat
nebudou. Naopak v roce 2021 došlo ke snížení kapacity o 6 lůžek z důvodu rekonstrukce zařízení, která zvýší
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kvalitu zázemí pro klienty a vyšší humanizaci zařízení. Domov Jiříkov vyčlenil 1 lůžko tak, aby zařízení mělo
možnost řešit protiepidemiologická opatření (např. pandemie).
Poptávka po službě je vyšší a nelze ji tedy uspokojit v plném rozsahu. Služby se snaží v rámci posuzování žádostí
o přijetí klientů do služby přijímat ty, kteří odpovídají III. a IV. stupni příspěvku na péči. V této oblasti vedení
měst a obcí vnímají všeobecně kapacitu pobytových zařízení jako nedostatečné. Zařízení tohoto typu se
nachází ve Šluknově, Jiříkově.
Kapacita je vydefinována jako nedostačující.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
Tuto službu poskytuje v rámci regionu několik poskytovatelů. Služby zajišťující péči jsou poskytovány
rozdílným cílovým skupinám. Kapacita služby v porovnání se situací v kraji převyšuje běžnou průměrnou
kapacitu kraje. Ovšem limity některých zařízení nedovolují získat potřebnou službu pro specifickou
a komplikovanou cílovou skupinu. Kapacitu je nutné rozšířit s důrazem na těžko umístitelnou cílovou skupinu
lidí (osoby s psychiatrickými diagnózami, specifickým kombinovaným postižením a osoby v seniorském věku
trpící závislostí na alkoholu apod.)
Poptávka po službě je vyšší a nelze ji prozatím uspokojit v plném rozsahu. Zařízení tohoto typu se nachází
v Krásné Lípě, Jiříkově, Lipové a Chřibské.
Kapacita není dostačující.

§ 51 – Chráněné bydlení
Poskytovatelé služby vlastní chráněné byty, které jsou situovány ve větších městech regionu (v Rumburku,
Šluknově a v Dolní Poustevně). Chráněné bydlení je běžně považováno za nejlepší možnost, jak poskytovat
službu osobám s handicapem, pokud nemohou žít v rodinném prostředí. Služba má individuální charakter
a nastavuje se podle skutečných potřeb jejích uživatelů. Cílem služby je umožnit uživatelům v maximální
možné míře začlenit se do společenského a pracovního života, rozvíjet vzdělání a dovednosti uživatelů.
Potřeba nárůstu kapacit v ORP Rumburk je plánována na rok 2022. Určitému nárůstu kapacit již došlo a
pracovní skupina v rámci plánování počítá s potřebou rozvoje v této oblasti. V roce 2021 došlo ke sloučení
dvou velkých zařízení Domov Brtníky, p. o. a Domova bez hranic Rumburk, p. o. Ústeckého kraje. Poskytovatel
má v plánu další rozvoj v této službě, ale nejsou prozatím vhodné byty pro realizaci služby. Vyhledání vhodných
bytů je záměrně zařazeno mezi cílené aktivity na příští rok, tak aby mohlo dojít k dalšímu potřebnému rozvoji
služby.
.
Individuální kapacitu lze navýšit v ORP Rumburk
Kapacita není dostačující.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství
Šluknovského výběžku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
PRIORITA č. 1

Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučené osoby

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Vznik azylového domu ve Varnsdorfu

Cíl 2

Zřízení služby noclehárny na území města Rumburk

Nesplněno

Zřízení služby nízkoprahové denní centrum

Nesplněno

Cíl 3

Nesplněno, trvá

Priorita č. 1 Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním
vyloučením a sociálně vyloučené osoby
Cíl 1 - Vznik azylového domu ve Varnsdorfu
Cíl je v procesu plnění. Centrum sociálních služeb Varnsdorf započalo s rekonstrukcí prostor pro azylový dům
v rámci projektu IROP. Předpokládáno cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a jednotlivci z regionu Šluknovska.
Začátek služby je plánován v roce 2023.
Cíl 2 – Zřízení služby noclehárny na území města Rumburk
Cíl nebyl splněn, není poskytovatel, který by noclehárnu na území města Rumburk zřídil.
Cíl 3 - Zřízení služby nízkoprahové denní centrum
Cíl nebyl splněn, není poskytovatel.

PRIORITA č. 2

Optimalizace sítě služeb zaměřených na děti, mladistvé a
dospívající

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Rozšíření kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve
Varnsdorfu

Nesplněno, trvá

Cíl 2

Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež v Rumburku

Nesplněno, trvá

Priorita č. 2 Optimalizace sítě služeb zaměřených na děti, mladistvé a dospívající
Cíl 1 – Rozšíření kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Varnsdorfu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nebylo rozšířeno. Na cíli se pracuje, nebyl splněn.
Cíl 2 – Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Rumburku
Cíl nadále trvá, ale nebyl splněn.
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PRIORITA č. 3

Rozvoj práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a
jiným zdravotním znevýhodněním

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Vznik služby komunitního bydlení nebo chráněného bydlení pro
osoby s duševním onemocněním

Nesplněno, trvá

Cíl 2

Posílení terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním

Nesplněno, trvá

Cíl 4

Zkvalitnit spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb, sociálními
odbory, TDZ týmem a zdravotnickými službami
Podpora vzniku terapeutických služeb

Cíl 5

Vznik služeb sociálně terapeutické dílny v Dolním Podluží

Cíl 3

Nesplněno, trvá
Nesplněno, trvá
Nesplněno, trvá

Priorita č. 3 Rozvoj práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a jiným zdravotním
znevýhodněním
Cíl 1 – Vznik služby komunitního bydlení nebo chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním
Cíl nebyl splněn, zájem trvá
Cíl 2 – Posílení terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním
Cíl nebyl splněn, zájem trvá.
Cíl 3 – Zkvalitnit spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb, sociálními odbory, TDZ týmem a
zdravotnickými službami
Cíl nebyl splněn, zájem trvá.
Cíl 4 – Podpora vzniku terapeutických služeb
Cíl nebyl splněn, zájem trvá.
Cíl 5 – Vznik služeb sociálně terapeutické dílny v Dolním Podluží
Cíl nebyl splněn, zájem trvá.

AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:
Opatření:

Aktivita:

Cíl:

B 4 Podpora služeb v oblasti duševního zdraví.
O 2: Podpora služeb, které spolupracují s dalšími službami ve včasném podchycení dětí a
mladých lidí v riziku ohrožení duševního zdraví.
1. Rozšíření služeb na území ve správním obvodu ORP Varnsdorf.
Poskytovatel se zaměřuje na děti a mladistvé a jejich rodiny, s rizikem ohrožení duševního
zdraví pod vlivem závislosti.
Plánovaný nositel: Poskytovatel DRUG-OUT Klub, z.s

C 1 Podpora opatření vedoucích ke snižování prahu služeb sociální prevence (zejména
zmírňování podmínek pro uživatele).
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Opatření:

O 2: Ustanovení platformy pro sdílení a přenos dobré praxe.
1. Prezentace „spravedlivý fond sociálních služeb“ ve skupině Sdružení pro rozvoj
Šluknovska

Aktivita:

2. Pravidelná setkávání NZDM na Šluknovsku, které organizuje ČAS.
3. Zavést pravidelná setkávání pracovníků SAS na Šluknovsku. Do setkávání budou
přizváni terénní pracovníci obcí. Setkání budou zaměřena na sdílení dobré praxe, ve
frekvenci 1x měsíčně.

Cíl:
Opatření:
Aktivita:
Opatření:

Aktivita:

Cíl:
Opatření:
Aktivita:

C 2 Otevření některých stávajících služeb pro cílovou skupinu osob bez domova.

O 1: Zmapování situace a potřeb jednotlivých regionů kraje.
1. Plánování pracovní skupiny za účelem zmapování situace osob bez přístřeší na území
jednotlivých obcí. Došlo k migraci osob v regionu i přílivu osob z Mladoboleslavska,
Českolipska, Frýdlantska.
O 2: Vyčlenění stávajících kapacit nebo vznik nových kapacit – lůžek v pobytových zařízení
péče
1. Vznik azylového domu na území města Varnsdorf s cílovou skupinou rodiny s dětmi a
jednotlivci přístupného potřebným občanům z celého Šluknovska.
Město Varnsdorf v rámci investičního projektu IROP připravuje úpravu prostor bývalé
ubytovny, pro vznik této služby. Budoucí předpokládaná kapacita je 22 lůžek.
2. Vznik noclehárny na území města Rumburk, s cílovou skupinou muži i ženy.
Poskytovatel pro tuto službu se zatím hledá.

E 1 Podpora všech forem sociálního bydlení.
O 2: Podpora udržitelnosti sociálního bydlení v obci.

1. MěÚ Varnsdorf plánuje vytvořit Akční plán bydlení na území města Varnsdorf.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

3

3

0

5

1

2

6

2

1

1

5

2

0

0

0

0

6

13

149

20

0

0

0

0

ORP Rumburk celkem

3

3

0

4

1

2

6

2

1

1

5

2

0

0

0

0

5

10

119

16

0

0

0

0

Krásná Lípa

1*

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

5

35

5

0

0

0

0

Rumburk

2*

2

0

2

1

2

6

2

1**

1

5

2

0

0

0

0

2

3

44

7

0

0

0

0

Šluknov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

40

4

0

0

0

0

Jiříkov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

30

4

0

0

0

0

Varnsdorf

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

30

4

0

0

0

0

Pozn.: * 1 Služba má působnost i v ORP Varnsdorf, ** Celokrajská služba, Spirála, Ústecký kraj, z. s.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

Služby následné péče

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacia
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

1

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

1

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Varnsdorf

1

3

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování
§ 65

Služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 66

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

§ 67

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
Sociálně terapeutické dílny
zdravotním postižením

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

§ 69

§ 70

Terénní programy

Sociální rehabilitace

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá kapacita
2022

Region celkem

4

11

23

16

1

2

5

3

4

15

44

15

4

12

15

17

2

11

13

13

ORP Rumburk celkem

3

9

17

13

1

2

5

3

4

15

44

15

3

10

15

15

2

11

13

13

Krásná Lípa

1

5

8

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

2

0

0

0

0

Mikulášovice

0

0

0

0

1

2

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolní Poustevna

0

0

0

0

0

0

0

0

1*

4

25

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Rumburk

1

1

5

1

0

0

0

0

1

4

12

4

2****

9

10

9

2

8

11

13 *****

Šluknov

1

3

4

4

0

0

0

0

1**

6

4

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Velký Šenov

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4***

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

1

2

6

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

Jiřetín pod Jedlovou

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolní Podluží

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Varnsdorf

1

2

6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

2

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: * Služba je poskytována také ve Šluknově a Horní Poustevně, kapacita není nezařazena do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna (4) ** Služba je poskytována také ve Šluknově, Vilémově a Horní Poustevně***Kapacita je plánována pro cílovou skupinu osob dětí a mladistvých, ****1 služba drogového terénu působí v lokalitách:
Varnsdorf, Rumburk, Šluknov a jejich spádových obcí, Krásná Lípa, Jiříkov, Mikulášovice a Velký Šenov , ***** Kapacita vyčleněna v rámci reformy psychiatrické péče
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Sociálně terapeutické
dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Varnsdorf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

ORP Rumburk celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rumburk

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

3

112

128

0

0

0

0

0

0

1

9

15

0

0

0

1

1

18

ORP Rumburk celkem

1

22

33

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

1

1

0

Rumburk

1

22

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

7

Místo poskytování
neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

ORP Varnsdorf celkem

2

90

95

0

0

0

0

0

0

1

9

9

0

0

0

0

0

18

Dolní Podluží

1

22

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jiřetín pod Jedlovou

1

68

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Varnsdorf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

9

9

0

0

0

0

0

0
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Rumburk celkem

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Varnsdorf

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Služba odborného sociálního poradenství je zřízena poskytovateli na území města Rumburk, Krásná Lípa
a Varnsdorf. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. V dojezdovém režimu je poskytována na
celém území Šluknovského výběžku.
Poradna v Krásné Lípě je v registru insolvenčních správců Své služby poskytuje v terénu i ambulanci.
Poradna v Rumburku spolupracuje s Asociací občanských poraden. Její cílovou skupinou jsou sociálně
znevýhodněné osoby v obtížné životní situaci.
V oboru adiktologie působí poradny ve Varnsdorfu a Rumburku, které jsou poskytovány ambulantní i terénní
formou. Pracují s uživateli návykových látek (pervitin, THC, heroin apod.), ale také s konzumenty alkoholu,
osobami nadužívající psychofarmaka. Služby se zaměřují i na práci s osobami ohroženými rizikovým hraním nebo
sázením. Do adiktologické péče je zahrnuta také práce s blízkými osobami uživatelů a jejich rodinami.
Kapacita služby je nedostatečná, navýšit lze v Krásné Lípě a Varnsdorfu.

§ 57 – Azylové domy
Služba azylových domů je poskytována v Rumburku, v Jiřetíně pod Jedlovou a v Dolním Podluží. V regionu je také
šest komerčních ubytoven s celkovou kapacitou 250 lůžek.
V Rumburku je služba poskytována pro muže, ženy i rodiče s dětmi. V současné době poskytuje služby převážně
rodičům s dětmi. Situaci jednotlivců v regionu částečně řeší ubytovny, které jsou často spojeny se sociálně
vyloučenými lokalitami. Spojení cílových skupin, rodiče s dětmi a jednotlivci v jednom objektu, není ideální s
ohledem na nezletilé děti, které jsou v objektu ubytované. Kapacita zařízení je v průběhu roku obsazena.
Poskytovatel Domov sv. Vincenta de Paul z.ú. v Dolním Podluží poskytuje sociální služby pro cílovou skupinu
„matky s dětmi s handicapem“, s působností celorepublikovou. Poskytovatel vzhledem k cílové skupině plánuje
reorganizaci druhu poskytované služby.
V regionu je stále poptávka po azylových domech pro „rodiče s dětmi“ bez handicapu pro Rumburk, Šluknov,
Varnsdorf, kteří odcházejí z oblastí sociálně vyloučených lokalit. Poptávka částečně vyplývá z nedostupnosti
nízkonákladového bydlení pro tyto rodiny. Centrum sociálních služeb Varnsdorf v současné době opravuje
prostory pro budoucí zřízení azylového domu. Plánovaná cílová skupina je: rodiny s dětmi a jednotlivci.
V azylovém domě se nacházejí senioři, osoby se zdravotním postižením, kteří nemají navazující službu tak, aby
mohli azylový dům důstojně opustit.
Pokud bude otevřena služba v ORP Varnsdorf, bude kapacita služby v regionu dostatečná.
V současné době je kapacita nedostatečná.

§ 58 – Domy na půl cesty
V regionu není žádný registrovaný poskytovatel. Obsahově je tato služba v současné době zastoupena službou
Azylový dům v Rumburku, který v současné době běžně poskytuje služby osobám/jednotlivcům do věku 26 let.
Poptávka po této službě nebyla zjištěna.

§ 59 – Kontaktní centra
Tuto službu v regionu poskytuje jeden poskytovatel. Zaměřuje se na poskytování sociálních služeb
problémovým uživatelům drog. K doplňkové nabídce těchto služeb patří zejména poradenství pro rodiny
uživatelů drog. Poskytovatel v případě, že se uživatel rozhodne pro řešení své situace, poskytne odbornou
terapeutickou intervenci. Služby jsou poskytovány bezplatně. Zařízení je začleněné do systému služeb
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poskytujících sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Při kontaktu se zařízením má klient možnost
vystupovat anonymně. Služba je doplněna terénním programem.
Kapacita je dostatečná.

§ 60 – Krizová pomoc
V regionu mohou klienti využít detašované pracoviště v Rumburku poskytovatele s celokrajskou působností
se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu služby. Pobytová služba je
určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
Poptávka po službě roste, její kapacita je nedostatečná.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
V regionu nenabízí tuto sociální službu žádný registrovaný poskytovatel. Služba zcela chybí. Oficiální
požadavek na vznik této služby vzešel od zástupců MěÚ Rumburk. Služba by se měla kromě základních činností
orientovat na monitoring osob bez přístřeší, které z různých důvodů narušují soužití a nejsou schopny pobývat
na ubytovně, v azylovém domě nebo jiné službě. Tyto osoby se soustředí v centru Rumburku.
Poptávka po této službě je popsána v rámci služby noclehárna.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tato služba je poskytována v Rumburku, Varnsdorfu, Krásné Lípě, Šluknově a detašovaně v Jiříkově. Služba je
poskytována dětem a mládeži ve věku 6–26 let. Činnost registrovaných služeb je většinou dlouholetá. Služby
jsou zřízeny v místech aktuální potřeby. V době Covid -19 nabyla na významu práce s dětmi v terénu.
Kapacita služby v Krásné Lípě je dlouhodobě doplněna pracovníkem z VPP. V současné době se ve zvýšené
míře u dětí objevuje sebepoškozování, výzvy, závislosti apod. Rodiče dětí, na které NZDM cílí, často nevyhledají
SVP, přestože děti tuto pomoc potřebují. V rámci svého rozvoje organizace uvažuje o dětských skupinách
s psychologem, s možností využití např. biofeedbacku. Služba podporuje děti v distanční výuce, v přístupu na
PC a internet, v přípravě do školy. Služba je členem organizace v ČAS a prochází audity. Přes ČAS domlouvá
setkávání NZDM v regionu – kulaté stoly. OSPOD na případové konference zve zástupce služby minimálně,
přestože s dítětem pracujeme.
Poskytovatel cítí potřebu navýšení kapacity vzhledem k rozrůstajícímu se počtu dětí v okolí v souvislosti se
změnou lokalit v ORP Varnsdorf a ORP Rumburk.
Pro zajištění kvalitního poskytování sociální služby v nízkoprahových zařízeních je nutné navýšit stávající
personální kapacity tak, aby byla zajištěna možnost individuální práce s klientem a práce v terénu.
Při větším počtu pracovníků je možné rozšířit otevírací dobu do večerních hodin, čímž se zvýší dostupnost a
efektivnost služby.
Kapacita je nedostatečná.

§ 63 – Noclehárny
Službu poskytuje pouze poskytovatel, který působí na území Varnsdorfu. V Rumburku je přespávání osob
bez přístřeší řešeno náhradním způsobem, tzv. „krizovým přespáváním“, které je domlouváno individuálně.
Nejedná se o sociální službu. Provoz krizového přespávání je domlouván v zimních měsících, a to dle
personálních kapacit Městského úřadu Rumburk a prostorových možností ubytoven v okolí. Kontinuita
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poskytování této služby v zimních měsících proto není zajištěna. Osoby bez přístřeší, ohrožené újmou na životě
a zdraví během zimních měsíců, jsou opakovaně účelově umisťovány v nemocni, LDN, azylovém domě.
Poskytovatel ve Varnsdorfu je pro cílovou skupinu osob z Varnsdorfu. Poskytuje 9 lůžek. Tato noclehárna
přijímá ženy sporadicky.
Počet osob bez přístřeší narůstá. Osoby bez přístřeší přespávají v opuštěných budovách. Z tohoto důvodu je
nutné zajistit sociální službu pro tyto osoby v ORP Rumburku. Potřeba vyplývá z praxe pracovníků sociálních
služeb a ze statistických dat o osobách bez domova. K zajištění komplexní péče je plánováno propojení se
službou nízkoprahové denní centrum.
Kapacita je nedostatečná.

§ 64 – Služby následné péče
V regionu není žádný registrovaný poskytovatel. Oficiální vznesená poptávka není.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tato služba je v regionu poskytována čtyřmi poskytovateli a to formou terénní a ambulantní. Poskytovatelé
sídlí v Krásné Lípě, Rumburku, Šluknově a ve Varnsdorfu. Vzájemně se liší pouze lokalitou poskytování služby.
Služba je v regionu doplňována, případně zastupována, terénními pracovníky obcí. Cílovou skupinou jsou
rodiny s dětmi sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené (dlouhodobě nezaměstnaní a závislí na dávkách
hmotné nouze, rodiny zadlužené, negramotné, vícečetné, s minimální schopností hájit svá práva a oprávněné
zájmy), které nejsou schopny zajistit základní materiální a psychosociální potřeby dítěte/dětí.
V regionu dochází k vnitřní migraci osob ohrožených sociálním vyloučením a tím ke ztrátě kontaktu se službou.
Proto je nutné zajistit pokrytí službou na celém území Šluknovska tak, aby práce s rodinami mohla kontinuálně
pokračovat. Do regionu také přicházejí nové vícečetné rodiny z Mladoboleslavska, Frýdlantska, České Lípy.
Tyto rodiny se stěhují především do Šluknova, kde jsou inzerovány volné byty. Z těchto bytů, tyto rodiny často
vypadávají.
Trvale chybí bydlení pro početné rodiny. Spolupráce s SPOD je v posledním období výborná. Spolupráce se
školami je těžší. Služby by pro svou práci potřebovaly případové konference ve školách, vzdělávání pedagogů
v sociální práci a mentory. Potřeba navýšení kapacity se bude zvyšovat.
Kapacita je nedostatečná.

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V regionu službu poskytuje jeden poskytovatel, sídlí v Mikulášovicích. Služba je využívána, kapacita je
naplněna. Službu využívají osoby s vyšší mírou závislosti a osoby seniorského věku, které jsou svým věkem,
případně handicapem, ohroženi sociálním vyloučením. Službu využívají poskytovatelé sociálních služeb.
Vzhledem k transformačním tendencím v regionu je možné očekávat nárůst poptávky po této službě.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Tato služba je poskytována v Rumburku, Šluknově, Velký Šenov a Dolní Poustevně. Všichni poskytovatelé se
specializují na cílovou skupinu osob s mentálním postižením, ale službu poskytují také lidem s kombinovaným
nebo tělesným handicapem.
V regionu je velká koncentrace pobytových zařízení, ze které vyplývá velký zájem o službu jako doplňující
a navazující službu na služby domovů pro osoby se zdravotním postižením. Služba je využívána i osobami
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žijícími v běžných rodinách. Služby nabízí uživatelům nácvik potřebných pracovních dovedností, dojíždění,
kontakt s přirozeným prostředím.
Poskytovatel ve Šluknově v rámci provozu zároveň zaměstnává také osoby se změněnou pracovní schopností
a plní dodavatelské zakázky pro komerční podniky v regionu. Poskytovatel v Rumburku, vzhledem k tomu, že
je součástí transformovaných služeb a je využíván pouze klienty těchto služeb, uvažuje o zrušení registrace a
změně obsahu činnosti na „aktivizační dílnu“.
Služba zcela chybí na území ORP Varnsdorf. Služby v ORP Rumburk jsou pro tyto osoby nevyužitelné vzhledem
k možnosti dojezdu do služby.
Poptávka po této službě bude narůstat vlivem postupného vytváření sítě služeb pro cílovou skupinu osob
s duševním onemocněním.
Kapacita služby pro ORP Rumburk je dostatečná. V ORP Varnsdorf je nedostatečná.

§ 69 – Terénní programy
Tato službu je v regionu poskytována poskytovateli sídlícími v Rumburku, Krásné Lípě, Varnsdorfu, Šluknově.
Poskytovatelé se zaměřují na osoby v nepříznivé sociální situaci, etnické menšiny, osoby bez přístřeší, osoby v
krizi, v sociálně vyloučených lokalitách a osoby vedoucí rizikový způsob života. Služba je dostupná na území
ORP Rumburk. Obsahem práce v rámci této služby je nejčastěji snaha odvrátit riziko ztráty bydlení, pomoc při
zadlužení, pomoc při zajištění nárokových dávek, hledání zaměstnání, zajištění služeb pro psychiatrického
klienta.
Poskytovatel v Rumburku se orientuje na cílovou skupinu osob se závislostí.
Vzhledem k vnitřní migraci osob ohrožených sociálním vyloučením mezi Varnsdorfem a zbytkem regionu
a vnější migraci z Frýdlantska, Mladoboleslavska a České Lípy, potřeba terénní práce vzrůstá.
Poskytovatel v Krásné Lípě rozšířil kapacitu o jeden úvazek, který nebyl zařazen do Základní sítě soc. služeb
ÚK. Ve Šluknově vlivem rostoucího počtu nových rodin došlo ke zhoršení vnímaného pocitu bezpečí občanů
Šluknova, kdy tento pocit je vázán především na problematickou mládež na ulicích.
Nárůst kapacity služby terénní programy pro cílovou skupinu osob dětí a mladistvých se jeví také jako žádoucí.
Kapacita je plánována pro drogový terén a pro cílovou skupinu osob dětí a mladistvých.

§ 70 – Sociální rehabilitace
V regionu Šluknovska tuto službu poskytují dva poskytovatelé v Rumburku, kteří pracují s osobami se
zdravotním postižením (tělesným, mentálním, sluchovým, duševním i kombinovaným).
První poskytovatel má zaregistrovanou terénní i ambulantní formu.
V rámci spolupráce při transformaci psychiatrických léčeb, plánuje tento poskytovatel spustit pobytovou
formu sociální rehabilitace v podobě bytu (2+1).
Druhý poskytovatel také poskytuje službu ambulantní a terénní formou a orientuje se na podporu osob
v přirozeném prostředí.
Počty osob s duševním onemocněním v regionu nadále stoupají. V regionu není poskytovatel, který by se
cíleně věnoval pouze osobám s duševním onemocněním ve spojitosti například se závislostí, kterým je nutné
poskytovat službu speciálně školeným týmem.
Potřeba kapacity této služby bude narůstat.
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7.

REGION TEPLICKA

Oblast služeb sociální péče na Teplicku
VYHODNOCENÍ CÍLŮ PRO ROK 2021

PRIORITA č. 1

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Cíl 4

Cíl 5

Podpora dostupné a kvalitní péče ve stávajících sociálních
službách a jejich zkvalitňování pro cílovou skupinu seniorů a
dalších osob, která péči potřebují a jsou na ní závislí a to jak v jejich
přirozeném prostředí, tak i formou institucionální péče
Podpořit rozvoj sociálních služeb domovy se zvláštním režimem,
konkrétně pro klienty trpící chronickým duševním onemocněním a
pro zaléčené osoby s některou z forem závislosti do plánované
kapacity 50 míst v rámci ORP Teplice i Bílina.
V Krupce rozšířit službu denní stacionář se zaměřením na osoby
s poruchou autistického spektra z cca 5 stávající individuální
okamžité kapacity na 8 osob z optimální individuální okamžité
kapacity.
Provádět kroky směřující k humanizaci pobytových služeb s cílem
přiblížit je co nejvíce současným standardům a trendům platným
v sociálních službách.
V ORP Teplice dlouhodobě sledovat vývoj poptávky v oblasti
pečovatelské služby v regionu Teplicko, se zaměřením na možnost
jejího rozšíření, což by přispělo ke snížení počtu zájemců o přijetí do
pobytových zařízení. Bílina uvažuje o navýšení pracovních úvazků na
14 a Krupka na 15 pracovních úvazků a to u služeb, které jsou již
zařazené v Základní síti soc. sl. ÚK.
Velkým problémem je umísťování klientů, kteří vyžadují celodenní
péči v návaznosti na svůj velmi špatný zdravotní stav (imobilita,
neschopnost sebeobsluhy, stavy po CMP atp.), který vyžaduje
vysokou míru podpory, proto během roku 2021 provedeme
mapování potřebnosti u této cílové skupiny a navrhneme optimální
kapacitu pro tuto cílovou skupinu.

Splněno/Nesplněno

Nesplněno

Splněno

Plněn průběžně

Splněno částečně

Splněno

Priorita č. 1 Podpora dostupné a kvalitní péče ve stávajících sociálních službách a jejich zkvalitňování pro
cílovou skupinu seniorů a dalších osob, která péči potřebují a jsou na ní závislí a to jak v jejich přirozeném
prostředí, tak i formou institucionální péče
CÍL 1 – Podpořit rozvoj sociálních služeb domovy se zvláštním režimem, konkrétně pro klienty trpící chronickým
duševním onemocněním a pro zaléčené osoby s některou z forem závislosti do plánované kapacity 50 míst
v rámci ORP Teplice i Bílina.
Cíl nebyl doposud splněn, ale k jeho postupnému plnění dochází tím, že v rámci priority č. 2 jsou připravovány
stavební podklady pro cíl č. 1 a 2. Zde bude tato rezervovaná kapacita částečně použita pro dané cílové skupiny
v rámci služby DZR. Z plánované kapacity bude použito 12 - 24 míst pro cílovou skupinu osob s psychiatrickou
diagnózou a 25 míst pro klienty DZR, (zatím blíže nespecifikováno). Kapacita 50 míst zatím zůstává rezervována.
Cíl 2 – V Krupce rozšířit službu denní stacionář se zaměřením na osoby s poruchou autistického spektra z cca 5
stávající individuální okamžité kapacity na 8 osob z optimální individuální okamžité kapacity.
Cíl je splněn. Provozovatel této služby Arkadie rozšířil stávající kapacitu na požadovaných 8 osob.
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Cíl 3 – Provádět kroky směřující k humanizaci pobytových služeb s cílem přiblížit je co nejvíce současným
standardům a trendům platným v sociálních službách.
Tento cíl je průběžně plněn a bude trvat i nadále, neboť stále je potřeba provádět kroky vedoucí k naplnění tohoto
cíle a skupina si klade za cíl podporovat všechny projekty, které se této problematiky budou týkat.
Cíl 4 – V ORP Teplice dlouhodobě sledovat vývoj poptávky v oblasti pečovatelské služby v regionu Teplicko, se
zaměřením na možnost jejího rozšíření, což by přispělo ke snížení počtu zájemců o přijetí do pobytových
zařízení. Bílina uvažuje o navýšení pracovních úvazků na 14 a Krupka na 15 pracovních úvazků a to u služeb,
které jsou již zařazené v Základní síti soc. sl. ÚK.
Skupina plánování služeb v regionu Teplicka dle monitoringu situace u této služby podpořila žádosti o jejich
navýšení na požadované kapacity, které jsou nyní pro ORP Bílina nastaveny na 17 úvazků. Kapacita byla změněna
k 1. 1. 2021. Cíl je tedy částečně splněný. Neboť monitoring ukázal nutnost navýšit kapacitu pečovatelské služby
v Krupce rovněž na 17 úvazků, což skupina podporuje a doporučuje.
Cíl 5 – Velkým problémem je umísťování klientů, kteří vyžadují celodenní péči v návaznosti na svůj velmi špatný
zdravotní stav (imobilita, neschopnost sebeobsluhy, stavy po CMP atp.), který vyžaduje vysokou míru podpory,
proto během roku 2021 provedeme mapování potřebnosti u této cílové skupiny a navrhneme optimální
kapacitu pro tuto cílovou skupinu.
Cíl je splněn, na základě mapování potřebnosti v obou ORP, která jsou součástí regionu Teplicko, se ukazuje
potřeba vybudovat pobytovou službu DOZP, případně i DPS pro klienty, kteří vyžadují celodenní péči v návaznosti
na svůj velmi špatný zdravotní stav (imobilita, neschopnost sebeobsluhy, stavy po CMP atp.), Jde o cílovou
skupinu klientů, kteří vyžadují vysokou míru podpory. Jako možná kapacita se jeví počet 25 míst, i když
v pořadnících je nejméně 4 násobek čekatelů. Tak aby bylo možné průběžně přijímat nejen klienty, kteří chtějí
nastoupit z přirozeného prostředí, ale i pacienty LDN, kteří jsou často neumístitelní. Spíše než o vznik nových
kapacit by se mělo jednat o provádění stavebně ubytovacích a technických podmínek v jednotlivých zařízeních
tak aby v nich bylo možné tyto klienty umístit.

PRIORITA č. 2

Cíl 1

Podpora dostupné a kvalitní péče ve stávajících sociálních službách
a jejich zkvalitňování pro cílovou skupinu seniorů a dalších osob, Splněno/Nesplněno
která péči potřebují a jsou na ní závislí a to jak v jejich přirozeném
prostředí, tak i formou institucionální péče
Podpořit rozvoj sociálních služeb domovy se zvláštním režimem,
konkrétně pro klienty trpící chronickým duševním onemocněním a
pro zaléčené osoby s některou z forem závislosti do plánované
kapacity 50 míst v rámci ORP Teplice i Bílina.
Město Bílina připravuje výstavbu lůžkového zařízení sociální péče v
objektu Hornické nemocnice. Dle zápisu z jednání s HNsP Bílina
navrhují tyto kapacity:
domov pro seniory – 50 lůžek
domov se zvl. režimem – 25
odlehčovací služby – 5
denní stacionář – 10
hospicová péče - 3-5 lůžek
Skupina si klade za úkol ověřit potřebnost navrhovaných služeb a
navrhnout optimální kapacity pro toto zařízení.
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Cíl 2

Cíl 3

U připravovaného investičního záměru – vybudování nového
pavilonu pro službu DZR v Dubí Na Výšině, nastavit optimální
kapacitu v rozmezí 12 – 24 osob dle potřeb regionu. Půjde o rozšíření
služby DZR pro cílovou skupinu osob s psychiatrickou diagnózou.
Tento investiční záměr byl schválen RÚK dne 20. 11. 2019 a v roce
2021 započne jeho realizace.
V regionu vybudovat další službu denní stacionáře pro osoby s
poruchou autistického spektra, případně rozšířit stávající neboť v
regionu služba chybí a je velmi žádoucí. Místo poskytování zatím není
určeno ani kapacita služby zatím nejsou vyspecifikovány.

Splněno

Nesplněno

Priorita č. 2 Podpora dostupné a kvalitní péče ve stávajících sociálních službách a jejich zkvalitňování pro
cílovou skupinu seniorů a dalších osob, která péči potřebují a jsou na ní závislí a to jak v jejich přirozeném
prostředí, tak i formou institucionální péče
Cíl 1 – Podpořit rozvoj sociálních služeb domovy se zvláštním režimem, konkrétně pro klienty trpící
chronickým duševním onemocněním a pro zaléčené osoby s některou z forem závislosti do plánované
kapacity 50 míst v rámci ORP Teplice i Bílina.
Cíl je splněn pouze částečně. V rámci podpory rozvoje služeb pro klienty trpící chronickým duševním
onemocněním a pro osoby s některou z forem zaléčené závislosti připravuje Ústecký kraj výstavbu pavilonu
v domově Dubí - Na Výšině a to s kapacitou 12 – 24 osob.
Město Bílina informovalo v roce 2020 o přípravě výstavby lůžkového zařízení sociální péče v objektu Hornické
nemocnice. Město Bílina prozatím nepotvrdilo kapacity ani nedalo vědět, že jejich záměr trvá. Doposud tedy
není znám plán ani žádosti o kapacity pro plánované cílové skupiny.
Skupina si klade za úkol ověřit potřebnost navrhovaných služeb a navrhnout optimální kapacity pro toto
zařízení. Projekt je v přípravě - zpracovává jej Město Bílina. Zatím není zřejmé jaké služby a v jakém rozsahu
bude město preferovat. Doposud se tedy nepodařilo zjistit, o jaké konkrétní kapacity půjde. Specifikace bude
upřesněna na začátku roku 2022. Proto cíl trvá a není dosud splněn.
Cíl 2 – U připravovaného investičního záměru – vybudování nového pavilonu pro službu DZR v Dubí Na Výšině,
nastavit optimální kapacitu v rozmezí 12 – 24 osob dle potřeb regionu. Půjde o rozšíření služby DZR pro
cílovou skupinu osob s psychiatrickou diagnózou. Tento investiční záměr byl schválen RÚK dne 20. 11. 2019
a v roce 2021 započne jeho realizace.
Na základě schválení orgány ÚK byla v roce 2021 zahájena stavební příprava, jako podklad pro projekční
kancelář byl předán počet klientů, pro které má být služba vybudována. Po ověření kapacity půjde o pobytové
zařízení pro 22 - 24 klientů s vybranými psychiatrickými poruchami.
Cíl 3 – V regionu vybudovat další službu denní stacionáře pro osoby s poruchou autistického spektra, případně
rozšířit stávající, neboť v regionu služba chybí a je velmi žádoucí. Místo poskytování zatím není určeno ani
kapacita služby zatím nejsou vyspecifikovány.
Cíl není splněn a skupinou je potvrzena a odsouhlasena kapacita. Zájem o vybudování této služby v dané lokalitě
má Arkadie Teplice. Ideální se jeví kapacita 5 míst v obci Bílina.
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AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:

A 1 Podpora setrvání seniorů v domácím prostředí.

Opatření:

O 1: Rozvoj zejména pečovatelských služeb a dále služeb osobní asistence s ohledem na
dostupnost a odbornou připravenost.

Aktivita:

1. Rozšíření pečovatelské služby u stávajících poskytovatelů sociálních služeb v souvislosti se
stále rostoucí poptávkou v obci Krupka.

Cíl:

A 2 Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu seniorům s vysokou
mírou závislosti odpovídající III. a IV stupni příspěvku na péči (16 – 18 hodin denně).

Opatření:

O 1: Podpora služeb, které zajišťují péči seniorům s vysokou mírou závislosti na péči druhé osoby.

Aktivita:

1. Úprava stávající cílové skupiny ve službě domovy pro seniory
Cílová skupina z osob vyžadujících nízkou míru podpory na službu umožňující umístění klientů s
vysokou mírou podpory, čemuž odpovídá III. - IV. stupeň příspěvku na péči.
Předpokládaný nositel: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková
organizace (Ruská 37/130, 417 01 Dubí)
2. Zajištění stavební úpravy zařízení tak, aby bylo vhodné pro klienty s vyšším stupněm
závislosti
Úprava budovy - vybudování evakuačního výtahu a schodiště.
Plánovaný nositel: PDSS v domově na Ruské ulici.
3. Podpora rozvoje sociálních služeb DZR pro seniory trpící chronickým duševním onemocněním
a pro zaléčené osoby s některou z forem závislosti do plánované kapacity 50 míst v rámci ORP
Teplice i Bílina.

Cíl:
Opatření:

Aktivita:

Opatření:

A 3 Podpora pobytových sociálních služeb péče, které realizují kroky deinstitucionalizace a
humanizace.
O 1: Podpora vzniku jednolůžkových, max. dvoulůžkových pokojů, podpora menších (do 25 lůžek)
nebo komunitních zařízení péče.
1. Příprava investičního záměru k vybudování nového pavilonu v Dubí Na Výšině pro službu
DZR.
U cílové skupiny osob s psychiatrickou diagnózou převedení potřebné kapacity z DZR, vedeného
v domově Na Výšině pro cílovou skupinu osob s demencemi. Tímto vzniknou 1lůžkové pokoje,
které jsou v souladu s humanizací sociálních služeb.
O 2: Podpora všech kroků vedoucích k humanizaci zařízení.

Aktivita:

1. Podpora úprav jednotlivých zařízení v oblasti stavebně ubytovacích a materiálně
technických podmínek v regionu.

Cíl:

B 3: Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními.
O 1: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.

Opatření:
Aktivita:

1. Úsilí o vybudování denního stacionáře pro osoby s poruchou autistického spektra v obci
Bílina.
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Cíl:

Opatření:
Aktivita:

D5 Zmapování a analýza potřeb cílových sociálních skupin, kvalifikace potřebnosti sociálních
služeb (druh, forma, kapacita) pro jednotlivé cílové skupiny na území obcí s rozšířenou
působností ÚK (i služeb s přesahem kraje)
O 1: Průběžné zjišťování v rámci Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb ÚK.
1. Zajištění dostupnosti krizových lůžek, které by bylo možné využít v případě krizových
situacích.
V regionu chybí krizová lůžka pro jakoukoli cílovou skupinu. Analýza potřeb pro určení adekvátní
kapacity a případné možnosti jejich vzniku.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

1

3

ORP Teplice celkem

1

Teplice

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

4

4

44

3

4

3

1*

3

4

Proboštov

0

0

Krupka

0

ORP Bílina celkem
Město Bílina

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

57

1

3

33

40

1

3

23**

23

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

3

1

3

3

0

0

0

3

18

24

3

3

1

3

3

0

0

0

3

18

19

1

3

3

1

3

3

0

0

0

1

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

10

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

8

9

1

11

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

11

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Pozn.: *Celokrajská služba, poskytovatel HEWER, z.s., **Kapacita nezařazena v Základní síti soc. sl. ÚK, Vaše harmonie, o.p.s. (2)
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§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním
postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

Služby sociální péče
pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

1

14

14

2

19

19

2

85

85

4

307

301

4

330

380

3

27

27

ORP Teplice celkem

1

14

14

2

19

19

2

85

85

4

307

301

4

330

380

3

27

27

Teplice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

12

2

16

16

Proboštov

1

14

14

1

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dubí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

70*

70

2

221

221

0

0

0

Bystřany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

100

100

1

97

97

0

0

0

Háj u Duchcova

0

0

0

1

5

5

1

73

73

0

0

0

0

0

0

1

11

11

Krupka

0

0

0

0

0

0

1

12

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dubí a Teplice **

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

137

131

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: *1 poskytovatel Vaše harmonie, o.p.s., 2 služby DPS, z toho 38 lůžek není zahrnutých v Základní síti soc. sl. ÚK, **1 poskytovatel Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace
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§ 39 – Osobní asistence
Na Teplicku je tato služba poskytována pouze v ORP Teplice, od r. 2022 pouze jedním poskytovatelem.
Přínosem této služby je setrvání klientů v jejich přirozeném domácím prostředí.
Problémem stále zůstává zneužívání příspěvku na péči, kdy v některých případech, kdy pečují o člena své
rodiny příbuzní, je příspěvek na péči zneužíván ve prospěch rodiny. Mezi obyvateli stále zájem o službu osobní
asistence roste. Ne sice nijak dramaticky, ale nárůst je patrný. Využívat ji chtějí lidé chronicky nemocní a osoby
se zdravotním postižením. V poslední době mají o tuto službu rovněž zájem klienti, kteří opouštějí ústavní
zařízení v rámci integrace do běžného života.
Kapacita není dostačující.

§ 40 – Pečovatelská služba
Tato služba je v regionu Teplice významnou sociální službou a o jejich služby je trvale rostoucí zájem. V roli
poskytovatelů této služby doplňují neziskové organizace města. Ve dvou případech zajišťují tuto službu sama
města. Kromě registrovaných sociálních služeb je péče o seniory zejména v menších obcích regionu často
zajišťována zaměstnanci obcí, kteří vypomáhají např. s donáškou oběda, nákupy, vyřízením pochůzek,
doprovody k lékařům atp. Prováděným průzkumem bylo zjištěno, že kapacita pro samotné město Teplice je
dostatečná a v současné době si nikdo nepožádal o její navýšení. Na kvalitě služby se pozitivně odrazila
možnost, posunout dobu poskytované péče až do 21:00 hodin. Tento nový způsob poskytování umožňuje
poskytovat ještě vyšší míru podpory což je veřejností kladně hodnoceno. Po této službě je stále neuspokojená
potřeba a to v místě poskytování Krupka, proto navrhujeme pro rok 2022 navýšit kapacitu v Krupce na 17
úvazků. Jde o navýšení počtu úvazků u služby, která je již zařazena v Základní síti soc. služeb ÚK.
Kapacita není dostačující.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Na Teplicku je tato služba poskytována pouze v Teplicích. Jde o terénní službu, která je poskytována převážně
v bytech uživatelů a je velmi efektivní. Podpora probíhá na základě dohody. Asistent poskytuje podporu ve
všech oblastech, které souvisejí s bydlením a běžným životem, pracuje na základě individuálních potřeb
uživatele, podle individuálního plánu. Jeden asistent se může starat o 4–8 uživatelů. Cílovou skupinou jsou
osoby se zdravotním postižením. Poptávka po této službě se drží stále na stejné úrovni.
Kapacita je dostačující.

§ 44 – Odlehčovací služby
V regionu je poskytována služba jak formou pobytovou tak i ambulantní a terénní. Tato služba není veřejností
kontinuálně využívána, a proto je pro poskytovatele jen těžko financovatelná. Nejvíce ji ovlivňuje
nedostatečné povědomí veřejnosti o možnosti využít tuto službu.
Kapacita je dostačující.

§ 45 – Centra denních služeb
Na Teplicku není tato služba poskytována. Dle indexu dobré praxe byla tato služba vyhodnocena jako
nedostatečně zajištěná, ale poptávka po ní není. Poptávka po této službě v regionu pominula, proto žádný
poskytovatel tuto službu nenabízí.
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§ 46 – Denní stacionáře
Význam této služby spočívá především v tom, že nabídne lidem, kteří jsou stále soběstační potřebnou míru
podpory o svou osobu. Krom toho jde o službu, která částečně nahrazuje institucionální péči. Praxe ukazuje,
že při vhodném zacílení této služby na klientelu se stejnými potřebami, pak tuto službu využívají i klienti s
poměrně vysokou mírou podpory.
V regionu je služba poskytována ve městech Teplice, Proboštov a Krupka. V poslední době se vyskytla potřeba
této služby pro cílovou skupinu klientů s poruchou autistického spektra, jichž stále přibývá. Jednomu z
poskytovatelů této služby se podařilo vybudovat stacionář ve městě Krupka, což výrazně posílilo její
dostupnost. Přesto se v regionu se i nadále jeví potřeba vybudovat další denní stacionář právě pro osoby s
poruchou autistického spektra, případně rozšířit některé stávající zařízení. V Krupce a Bílině je ověřená
potřeba navýšení této služby. Kapacity stacionářů pro ostatní cílové skupiny jsou téměř dostačující.
Individuální kapacitu lze navýšit v Krupce a Bílině.
Kapacita není dostačující.

§ 47 – Týdenní stacionáře
V regionu Teplicko zajišťují tuto službu dva poskytovatelé a to v Proboštově a v Háji u Duchcova. Ti nabízí tuto
službu osobám se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že tato služba dlouhodobě nevykazuje potřebu
jejího navýšení, jeví se její kapacita jako optimální.
Kapacita je dostačující.

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Tato služba je zajišťována v regionu Teplicko jedním poskytovatelem a to v obci Háj u Duchcova. Vzhledem k
současným transformačním trendům zařízení se hledají možnosti jak umožnit převod klientů s nižší mírou
podpory do služby chráněného bydlení či podpory samostatného bydlení. Tato služba se dlouhodobě jeví jako
velmi vytížená a je ze strany klientů vyhledávaná. V loňském roce zřídil poskytovatel DSS Háj a Nová Ves, p.o.,
službu v obci Krupka, službu pro osoby do 26 let, které trpí mentální poruchou ve spojení s výchovnými
problémy s kapacitou 12 míst. Služba v regionu dlouhodobě chyběla a je velmi potřebná.
Kapacita je dostačující.

§ 49 – Domovy pro seniory
V regionu Teplicko zajišťují službu tři poskytovatelé a to v místech Teplice, Dubí a Bystřany. Cílovou skupinu
služby tvoří senioři. Dvě zařízení poskytují tuto službu v souběhu se službou domova se zvláštním režimem.
Spádovost současných domovů nepřesahuje hranice regionu víc než je obvyklé. Kapacita této služby je po
úpravě změny kapacit u jednotlivých cílových skupin optimální, ale je třeba se ve skupině klientů DPS zaměřit
na možnost poskytovat službu klientům s vysokou mírou podpory, což je představováno III. a IV. stupněm PNP.
To vyžaduje jiné uspořádání pokojů spolu s navýšením pečujícího personálu a mnohdy i se stavebními
úpravami, bez kterých toto není možné realizovat.
Kapacita je dostačující.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Teplicko zajišťují tuto službu poskytovatelé ve městech Teplice, Dubí a Bystřany. Cílovou skupinou
těchto služeb jsou zejména senioři trpící některou z forem demence. U této služby plánováno s optimální
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individuální kapacitou 50 míst pro klienty trpící chronickým duševním onemocněním a pro zaléčené osoby
s některou z forem závislosti, u nichž není doposud určeno místo jejich poskytování. Tato služba v regionu
dlouhodobě chybí a do budoucna se počítá s vybudováním pavilonu pro tuto cílovou skupinu v areálu domova
Na Výšině v Dubí. Kapacita by se měla pohybovat v rozmezí 12 – 24 klientů.
Kapacita není dostačující.

§ 51 – Chráněné bydlení
Služba je v regionu poskytována ve městech Teplice, Háj u Duchcova a Osek. S ohledem na počet uživatelů
„ústavních služeb“ na Teplicku je zřejmé, že počet lůžek u této služby není nijak vysoký, přesto se nastavená
kapacita jeví jako dostačující. V průběhu roku 2020 se projevila mírná potřeba navýšení této služby, která byla
uspokojena. Došlo k tomu převodem míst z jiné služby ve prospěch služby chráněného bydlení. Služba je
žádoucí neboť má výrazný transformační potenciál.
Kapacita je dostačující.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na
Teplicku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
PRIORITA č. 1

Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální
prevence a vznik nových služeb

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Iniciovat vznik a rozvoj terénních služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené

Nesplněno

Cíl 2

Podporovat vznik a rozvoj služeb prostupného (sociálního) bydlení

Nesplněno

Cíl 3

Udržet a rozvíjet stávající síť služeb odborného sociálního
poradenství a služeb sociální prevence v regionu Teplicko

Částečně splněno

Cíl 4

Cíl 5

Podpořit udržení a rozvoj stávající dobré spolupráce jednotlivých
aktérů napříč resorty, při plánování služeb, řešení problémů
uživatelů, setkávání apod., v dané oblasti v regionu Teplicko
Usilovat o zrychlení, zjednodušení systému zařazování nových,
změn stávajících, služeb do sítě sociálních služeb ÚK (těsnější
propojení oddělení registrací s plánováním soc. služeb vs. ověřování
kvality v sociálních službách (inspekce)

Částečně splněno

Částečně splněno

Priorita č. 1 Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální prevence a vznik nových služeb
CÍL 1 – Iniciovat vznik a rozvoj terénních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo již sociálně
vyloučené
Návazné a potřebné terénní služby jsou nadále potřeba. Cíl nebyl splněn.
Cíl 2 – Podporovat vznik a rozvoj služeb prostupného (sociálního) bydlení
Cíl nebyl splněn, v daném období se neuskutečnily žádné aktivity, které by podpořily vznik nebo rozvoj daných
služeb.
Cíl 3 – Udržet a rozvíjet stávající síť služeb odborného sociálního poradenství a služeb sociální prevence v
regionu Teplicko
Někteří poskytovatelé mají požádáno o rozšíření, úpravy kapacit a úvazků. Vzhledem k pokračujícímu uzavření
rozšiřování základní sítě je další rozvoj omezený pouze v režimu výjimek. Cíl byl splněn částečně.
Cíl 4 – Podpořit udržení a rozvoj spolupráce jednotlivých aktérů napříč resorty vč. Úřadu práce ČR, při plánování
služeb, řešení problémů uživatelů, setkávání apod., v dané oblasti v regionu Teplicko
V daném období proběhlo několik setkání poskytovatelů sociálních služeb v rámci plánování služeb (setkání
pracovní skupiny prevence, komunitní plán města Teplice, komunitní plán města Bíliny apod. Proběhla jednání
poskytovatelů a zástupců měst ohledně možného rozvoje služeb. Uskutečnilo se také několik akcí, které měly za
úkol prezentovat jednotlivé poskytovatele a spojovat je se svými uživateli. Cíl byl splněn částečně.
Cíl 5 – Usilovat o zrychlení, zjednodušení systému zařazování nových, změn stávajících, služeb do sítě sociálních
služeb ÚK (těsnější propojení oddělení registrací s plánováním soc. služeb vs. ověřování kvality v sociálních
službách (inspekce)
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Cíl byl splněn částečně. Existuje pouze jeden termín pro možné úpravy ve stávající Základní síti sociálních služeb
ÚK a zařazování nových je omezeno uzavřením této sítě.

AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:

Opatření:
Aktivita:

B 2 Zajištění přenosu informací a relevantních dat ze zdrojů (odborné skupiny, podpůrné skupiny,
organizace, jednotlivci) z oblasti řešení potřeb osob se specifickými onemocněními a osob s
poruchou autistického spektra do procesu plánování sociálních služeb.
O 1: Zjišťování a přenos informací do komunitních plánů na úrovni obcí s rozšířenou působností.
1. Účast zástupců obcí, které zpracovávají komunitní plány, na jednání pracovní skupiny
Členy pracovních skupin prevence i péče jsou zástupci měst Bílina i Teplice, které mají aktuální
komunitní plány. Jejich účast je vítaná a plánovaná i v dalším období.

Opatření:
Aktivita:

O 2: Zapojení zástupců skupin/organizací do pracovních skupin dle regionů.
1. Zapojení zástupců signatářů výzvy KÚÚK – rodičů dětí s poruchou autistického spektra do
pracovní skupiny prevence Teplicko
Proběhl předběžný kontakt, je plánována účast na jednání jako host, případně do budoucna jako
členové, zástupci rodičů uživatelů.

Cíl:

B 3 Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními.
O 1: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.
1. Zvýšení kapacity odborného sociálního poradenství v terénní formě zaměřené na dluhovou
problematiku do spádových obcí v Teplicích.
Rozšíření kapacity současného odborného poradenství a rozšíření terénní formy i do spádových
obcí okresů Teplice. Cílová skupina jsou osoby se zdravotním postižením včetně duševního
onemocnění.

Opatření:
Aktivita:

Opatření:
Aktivita:

O 1: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.
1. Navýšení úvazku služby Nízkoprahová denní centra potřebného pro zajištění služby klientům
se specifickými potřebami.
Navýšení personálního zajištění služby o 1,0 úvazek. Stávající personální zajištění je vzhledem
k zájmu o službu, k jejímu využívání a rozsahu provozu nedostatečné. Město Teplice pracuje ve
vztahu k cílové skupině s jistým specifikem, a to v podobě existence Protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné stanice, jediného zařízení v Ústeckém kraji, které je součástí areálu
nemocnice v Teplicích. Klienty NDC tvoří také tyto osoby, které mají specifické potřeby, na které
je nezbytné adekvátně reagovat prostřednictvím služby.

Cíl:
Opatření:

B 4 Podpora služeb v oblasti duševního zdraví.
O 2: Podpora služeb, které spolupracují s dalšími službami ve včasném podchycení dětí a mladých
lidí v riziku ohrožení duševního zdraví.
1. Navýšení kapacity a úvazku služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v souvislosti
s transformací psychiatrické péče
. Rozšíření umožní efektivnější zaměření se na problematiku duševního zdraví v potřebných
rodinách.

Aktivita:
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

8

8

0

10

1

4

10

4

0

0

0

0

1

1

10

2

6

16

185

20

0

0

0

0

ORP Teplice celkem

8

8

0

10

1

4

10

4

0

0

0

0

1

1

10

2

4

10

100

12

0

0

0

0

Dubí

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

30

1

0

0

0

0

Duchcov

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

30

4

0

0

0

0

Krupka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

20

4

0

0

0

0

Osek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teplice

6

6

0

6

1

4

10

4

0

0

0

0

1

1

10

1

1

1

20

5

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

85

8

0

0

0

0

Bílina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

6

85

8

0

0

0

0
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Služby sociální prevence a
odborné sociální poradenství,
ambulantní a terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

7

21

80

32

4

5

85

5

5

7

48

14

4

8

2

18

4

8

39

12

ORP Teplice celkem

6

19

80

30

4

5

85

5

5

7

48

14

3

5

2

15

4

8

39

12

Bystřany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dubí

1

4

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

4

0

0

0

0

Duchcov

1

2

7

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0

0

0

0

Háj u Duchcova

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

10

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Krupka

2

8

42

8

0

0

0

0

1

3

21

3

0

0

0

0

1

3

0

3

Teplice

2

5

25

11

4

5*

85*

4

1

1

17

1

1

2

0

7

3

5

39

9

Místo poskytování neurčeno

0

0

0

5

0

0

0

1

0

0

0

7

0

0

0

3

0

0

0

0

ORP Bílina celkem

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

3

0

0

0

0

Bílina

1

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

3

0

0

0

0

Pozn.: Kapacita není zařazena v Základní síti soc. sl. ÚK, Nový start Teplice, z.s. (1 individuální / 10 skupinová)
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Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

Region celkem

4

109

119

1

4

4

0

0

0

1

5

65

0

0

0

0

0

0

ORP Teplice celkem

4

109

119

1

4

4

0

0

0

1

5

65

0

0

0

0

0

0

Duchcov

1

30

30

0

0

0

0

0

0

1

5

5

0

0

0

0

0

0

Košťany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Krupka

1

22*

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Osek

2

57

57

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teplice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

ORP Bílina celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: *Kapacita není zařazena v Základní síti soc. sl. ÚK, Charita Teplice (2)
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Službu poskytuje v regionu osm poskytovatelů. Organizace poskytují služby osobám se zdravotním postižením,
chronickým duševním onemocněním, seniorům, imigrantům a azylantům, obětem domácího násilí a trestné
činnosti, osobám komerčně zneužívaným, osobám ohroženým nelátkovou závislostí a osobám v krizi, osobám,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osobám, žijícím v sociálně
vyloučených lokalitách, etnickým menšinám především ve městech Teplice a Duchcov. Lidem se sluchovým
postižením je k dispozici služba online tlumočení. Jako chybějící je identifikováno odborné sociální poradenství
(dluhová poradna, dávky, reklamace), např. v sociálně vyloučené lokalitě v Krupce. Odborné sociální
poradenství v Duchcově poskytuje i dluhové poradenství. Zároveň roste počet uživatelů, kteří mají zájem o
dluhové poradenství včetně podávání návrhů na oddlužení u poskytovatele této služby v Teplicích, který je pro
oddlužení veden jako akreditovaná osoba.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit i vzhledem k výše uvedenému v neurčeném místě poskytování.
Kapacita je nedostačující

§ 57 – Azylové domy
Na Teplicku jsou 2 azylové domy pro matky s dětmi a 2 azylové domy pro muže a ženy. Službu poskytují dva
poskytovatelé. Věková kategorie klientů těchto azylových domů je od 18 do 80 let. Početnou skupinu uživatelů
tvoří senioři bez příjmů. Ve městě Teplice je poptávka po azylovém domě pro rodiny s dětmi.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit ideálně ve městě Teplice nebo blízkém okolí.
Kapacita je nedostačující.

§ 58 – Domy na půl cesty
Zařízení tohoto typu je provozováno pouze v Oseku. Nabídka služby je limitována kapacitou služby a poptávka
je zřejmě pokryta stávajícími zařízeními v Ústeckém kraji. Pro zajištění potřeb dané cílové skupiny, tj. dívky a
chlapci do 26 let odcházejících z dětských domovů, by bylo vhodné vytvoření systému prostupného, příp.
sociálního bydlení.
Kapacita je dostačující.

§ 59 – Kontaktní centra
Jedná se o nízkoprahové zařízení umístěné v oblasti Teplice-Trnovany s velkou koncentrací rizikových skupin,
které poskytuje služby včasné a krizové intervence, poradenství, zdravotní a sociální pomoc osobám s nízkou
motivací k léčbě a služby harm reduction. Cílovými skupinami jsou lidé s drogami experimentující, příležitostní
uživatelé, pravidelní a problémoví uživatelé, rodiče a osoby uživatelům blízké. Současná kapacita zřejmě
odpovídá poptávce a stávajícím podmínkám pro poskytování služby jedním poskytovatelem.
Kapacita je dostačující.

§ 60 – Krizová pomoc
Tato služba bohužel není v rámci regionu přímo poskytována, ačkoliv je její potřebnost zjevná. Někteří klienti
mohou využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní i ambulantní formu
služby. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí.
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§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba je poskytována jedním poskytovatelem přímo ve městě Teplice – Řetenice. Služba je určená osobám
starším 18 let, které se ocitli těžké životní situaci, která je spojená s možnou či již faktickou ztrátou bydlení.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit vzhledem k potřebám uživatelů služby.
Kapacita není dostačující.

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Tato zařízení jsou pěti poskytovateli provozována jako sociální služba v rizikových oblastech měst Teplice,
Duchcov, Dubí, Krupka a Bílina v celkem šesti zařízeních. Vzhledem k tomu, že v regionu Teplicko dochází k
velké koncentraci osob, které se nacházejí v obtížné sociální situaci a žijí v lokalitě s prvky sociálního vyloučení,
lze navýšení stávající kapacity považovat i nadále za žádoucí. Prostřednictvím těchto zařízení je dětem a
mládeži poskytován prostor pro smysluplné trávení volného času.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v ORP Bílina a dalších oblastech regionu Teplicka.
Kapacita není dostačující.

§ 63 – Noclehárny
Tato služba je poskytována na Teplicku ve městě Duchcov. Není vymezena pouze pro muže či pro ženy. Existuje
poptávka i v jiných městech, ale nabídka chybí. Bude snahou rozšířit kapacitu služeb přímo ve městě Teplice.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v Teplicích a v neurčeném místě regionu.
Kapacita není dostačující.

§ 64 – Služby následné péče
Služby následné péče nejsou v regionu Teplicko poskytovány. Poptávka po službě od cílové skupiny osob
závislých na návykových látkách je pokryta poskytovateli v rámci jiných regionů Ústeckého kraje. U cílové
skupiny osob s chronickým duševním onemocněním zařízení s těmito službami chybí a poptávku by také mohl
pokrýt poskytovatel společný pro celý Ústecký kraj.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou. Převažující cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi
ohrožené sociálním vyloučením. V těchto lokalitách jsou většinou také tyto služby poskytovány. Vzhledem
k probíhající transformaci psychiatrické péče je v rámci této sociální služby vhodné uvažovat nad budováním
multidisciplinárních týmů, které by byly schopny reagovat na psychické obtíže dětí v rodinách s cílem
preventivně působit v této oblasti a předcházet tak sociálnímu vyloučení i v tomto směru.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit o v Teplicích a v neurčeném místě regionu.
Kapacita není dostačující.
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Službu nabízejí tři poskytovatelé ve městě Teplice. Cílové skupiny jsou kromě seniorů rozdělené i podle
převažujícího zdravotního znevýhodnění uživatelů.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v neurčeném místě regionu.
Kapacita není dostačující.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je poskytována v Teplicích, Úpořinách, Oseku, Háji u Duchcova a Krupce. Převažující cílovou skupinu
tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které i po absolvování povinného vzdělávání nenašly
z důvodu svého zdravotního postižení pracovní uplatnění. Uživateli služeb jsou však i lidé po úrazech či cévní
mozkové příhodě. Další cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. Nejen z důvodu
transformace psychiatrické péče v ČR bude docházet k potřebě navýšení kapacit ve službách sociálně
terapeutických dílen.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v blíže neurčeném místě celého regionu tj. vč. Bíliny.
Kapacita není dostačující.

§ 69 – Terénní programy
V regionu poskytují služby čtyři poskytovatelé. Poskytované služby se liší především cílovou skupinou, pro
kterou jsou určené. První skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, lidé
s drogami experimentující, příležitostní uživatelé, pravidelní a problémoví uživatelé, často se jedná o osoby
bez přístřeší. Těmto osobám jsou poskytovány zejména služby harm reduction, a zdravotní, sociální a právní
poradenství, krizová intervence apod. Další skupinu tvoří uživatelé – osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách, ale i v ostatních obcích a městech (Teplice, Proboštov, Novosedlice, Jeníkov, Košťany, Bílina,
Duchcov, Dubí, Krupka, Kostomlaty pod Milešovkou, Světec, Ledvice, Hostomice a Osek). Jedná se zejména o
osoby, jejichž socioekonomická situace je spojená s chudobou, a jsou tak primárně ohroženy ztrátou bydlení.
Často se potýkají s psychickými obtížemi. Zhoršující se socioekonomická situace u řady jednotlivců zvyšuje
poptávku po tomto typu služeb, které jsou aktuálně poskytovány v nedostatečném rozsahu.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v místech poskytování i v blíže neurčeném místě celého regionu
Teplicka včetně Bíliny.
Kapacita není dostačující.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, mentálním postižením a chronickým duševním
onemocněním. Pro osoby se sluchovým postižením z Teplicka poskytují tuto službu i poskytovatelé v jiných
okresech. Problémem zůstává chybějící systém prostupného, sociálního bydlení, který by mohl poptávku po
službě navýšit.
Optimální individuální kapacitu lze navýšit v místě poskytování služby. Do budoucna se bude poptávka zřejmě
ještě navyšovat.
Kapacita není dostačující.
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8.

REGION ÚSTECKA

Oblast služeb sociální péče na Ústecku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
PRIORITA č. 1
Cíl 1

Cíl 2

Změna struktury pobytových služeb sociální péče a služeb
spojených s bydlením

Splněno/Nesplněno

Vznik 10 lůžek odlehčovací pobytové služby pro osoby se
zdravotním postižením a seniory
Navýšení kapacity sociální služby Domov pro osoby se zdravotním
postižením pro cílovou skupinu osoby se zdravotním nebo tělesným
postižením

Nesplněno
zájem trvá
Nesplněno
zájem trvá

Cíl 3

Navýšení kapacity chráněného bydlení v souvislostí s integrací
uživatelů s chronickým duševním onemocněním a různými typy
závislostí

Nesplněno
zájem trvá

Cíl 4

Navýšení kapacity sociální služby podpora samostatného bydlení
v souvislosti s integrací uživatelů s chronickým duševním
onemocněním a různými typy závislostí

Nesplněno
zájem trvá

Priorita č. 1 Změna struktury pobytových služeb sociální péče a služeb spojených s bydlením
CÍL 1 – Vznik 10 lůžek odlehčovací pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory
V průběhu roku 2021 cíl nebyl splněn. Ke vzniku 10 lůžek pobytové odlehčovací služby nedošlo z důvodu
zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb ÚK (viz Metodika zajištění sítě sociálních služeb ÚK). Potřeba
trvá, cíl bude převeden do Aktivit pro rok 2022.
CÍL 2 – Navýšení kapacity sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou skupinu osoby
se zdravotním nebo tělesným postižením
V průběhu roku 2021 cíl nebyl splněn. K navýšení kapacity nedošlo z důvodu zastavení rozšiřování Základní sítě
sociálních služeb ÚK (viz Metodika zajištění sítě sociálních služeb ÚK). Potřeba trvá, cíl bude převeden do Aktivit
pro rok 2022.
Cíl 3 – Navýšení kapacity chráněného bydlení v souvislostí s integrací uživatelů s chronickým duševním
onemocněním a různými typy závislostí
V průběhu roku 2021 cíl nebyl splněn. K navýšení kapacity nedošlo z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Rozvoj sociálních služeb byl také ovlivněn pandemií nemoci Covid – 19. Potřeba trvá, cíl bude převeden do Aktivit
pro rok 2022.
CÍL 4 – Navýšení kapacity sociální služby podpora samostatného bydlení v souvislosti s integrací uživatelů
s chronickým duševním onemocněním a různými typy závislostí
V průběhu roku 2021 cíl nebyl splněn. K navýšení kapacity nedošlo z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Rozvoj sociálních služeb byl také ovlivněn pandemií nemoci Covid – 19. Potřeba trvá, cíl bude převeden do Aktivit
pro rok 2022.
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PRIORITA č. 2

Navýšení kapacity ambulantní sociální služby pro cílovou skupinu
osoby s poruchou autistického spektra

Splněno/Nesplněno

Cíl 1

Navýšení kapacity sociální služby denní stacionáře pro osoby
s poruchou autistického spektra pro věkovou skupinu osoby po
ukončení školní docházky

Nesplněno
zájem trvá

Priorita č. 2 Navýšení kapacity ambulantní sociální služby pro cílovou skupinu osoby s poruchou autistického
spektra
CÍL 1 - Navýšení kapacity sociální služby Denní stacionáře pro osoby s poruchou autistického spektra pro
věkovou skupinu osoby po ukončení školní docházky
V průběhu roku 2021 cíl nebyl splněn. Navýšení kapacity plánuje poskytovatel Helias Ústí nad Labem, o.p.s. v roce
2022.

AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:
Opatření:
Aktivita:

A 1 Podpora setrvání seniorů v domácím prostředí.
O 2: Podpora krátkodobých pobytů a vznik krizových lůžek v pobytových zařízeních služeb péče.
1. Vznik 10 lůžek odlehčovací pobytové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
V regionu Ústí nad Labem zcela chybí pobytová odlehčovací služba, odhadovaná potřeba je 10
lůžek. Potřebná kapacita by mohla být zajištěna některým z poskytovatelů pobytových služeb.
Další možností je vznik nového poskytovatele. Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP
určena.

Cíl:

B 3 Podpora dostupnosti sociálních služeb zejména pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s poruchou autistického spektra, osoby se specifickými onemocněními.
O 1: Zvýšení dostupnosti terénních a ambulantních sociálních služeb.
1. Navýšení kapacity sociální služby denní stacionáře pro osoby s poruchou autistického
spektra pro věkovou skupinu osoby po ukončení školní docházky.
Kapacita jediného poskytovatele sociální služby denní stacionáře pro cílovou skupinu osoby s
mentálním postižením v kombinaci s autismem v současné době nepokrývá poptávku.
Předpokládaný nositel: Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
O 2: Podpora rozvoje sociálních služeb zaměřených na podporu osob v oblasti bydlení (chráněné
bydlení, podpora samostatného bydlení a služeb komunitního bydlení).
1. Navýšení kapacity chráněného bydlení v souvislostí s integrací uživatelů s chronickým
duševním onemocněním a různými typy závislostí, a osob s kombinovaným postižením
(mentální či duševní onemocnění v kombinaci s poruchami chování) vyžadující vyšší míru
podpory.

Opatření:
Aktivita:

Opatření:
Aktivita:

2. Navýšení kapacity sociální služby podpora samostatného bydlení v souvislosti s integrací
uživatelů s chronickým duševním onemocněním a různými typy závislostí, a osob
s kombinovaným postižením (mentální či duševní onemocnění v kombinaci s poruchami
chování).
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Cíl:
Opatření:
Aktivita:

B 5 Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu osob se zdravotním postižením
s vysokou mírou závislosti odpovídající III. a IV. stupni příspěvku na péči (16 – 18 hodin denně).
O 1: Podpora služeb, které zajišťují péči osob se zdravotním postižením s vysokou mírou závislosti
na péči druhé osoby.
1. Navýšení kapacity sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou
skupinu osoby se zdravotním nebo tělesným postižením.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální péče,
ambulantní a terénní forma

§ 39

§ 40

§ 43

§ 44

§ 45

§ 46

Osobní asistence

Pečovatelská služba

Podpora samostatného
bydlení

Odlehčovací služby

Centra denních služeb

Denní stacionáře

počet
služeb

stávající individuální
okamžitá kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

3

21

26

4

33

40

3

6

9

1

2

2

0

0

3

2

5

14

ORP Ústí nad Labem

3

21

26

4

33

40

3

6

9

1

2

2

0

0

3

2

5

14

Ústí nad Labem

3

21*

21

3

31

31

2

5

5

1

2

2

0

0

0

2

5

5

Velké Březno

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Libouchec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Trmice

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

5

0

0

7

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

9

Pozn.:. *služba s celokrajskou působností -HEWER, z.s. (5); služba poskytována na celém území ÚK- Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p., (14)
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Služby sociální péče,

§ 44

§ 47

§ 48

§ 49

§ 50

§ 51

Odlehčovací služby

Týdenní stacionáře

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním
režimem

Chráněné bydlení

pobytová forma
počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region Ústecko celkem

1

2

12

0

0

0

4

80

97

6

771

771

5

218

218

4

72

113

ORP Ústí nad Labem

1

2

12

0

0

0

4

80

97

6

771

771

5

218

218

4

72

113

Ústí nad Labem

1

2*

2

0

0

0

3

56

56

5

706

706

3

90

90

4

72

90**

Chabařovice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

35

35

0

0

0

Chlumec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

65

65

0

0

0

0

0

0

Trmice

0

0

0

0

0

0

1

24

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Velké Březno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

93

93

0

0

0

Místo poskytování neurčeno

0

0

10

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pozn.: *Kapacita nezařazena do Základní sítě sociálních služeb ÚK - Domov pro seniory Dobětice, p.o. (2), **18 lůžek je plánováno pro transformaci psychiatrické péče.
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§ 39 – Osobní asistence
Osobní asistenci poskytují v regionu 3 poskytovatelé. Využívají ji senioři, osoby s mentálním, tělesným,
zrakovým, sluchovým a jiným zdravotním postižením, a chronickým onemocněním. V rámci Ústeckého regionu
je osobní asistence dostupná pro uživatele z Ústí nad Labem a větších obcí z jeho blízkosti. Hůře dostupná je
v menších obcích ve větší vzdálenosti od města Ústí nad Labem. Stávající kapacita není dostatečná,
poskytovatelé nejsou schopni reagovat v případě zvýšeného zájmu a již začínají odmítat žadatele. Jeden
z poskytovatelů poskytuje osobní asistenci osobám s poruchou autistického spektra, kapacita pro tuto cílovou
skupinu není dostatečná. Chybějící kapacity by bylo nejvhodnější naplnit navýšením kapacit stávajících
poskytovatelů.
Místo navýšení kapacity není určeno, navýšení kapacity je žádoucí v rámci celé ORP Ústí nad Labem.
Kapacita není dostačující.

§ 40 – Pečovatelská služba
Pečovatelskou službu zajišťují v regionu 4 poskytovatelé. Nejčastěji je poskytována seniorům, zdravotně
postiženým osobám a osobám s chronickým duševním onemocněním. V rámci Ústeckého regionu je
pečovatelská služba dostupná pro uživatele z Ústí nad Labem a větších obcí z jeho blízkosti. Hůře dostupná je
v menších obcích ve větší vzdálenosti od města Ústí nad Labem. V Ústeckém regionu nejsou kapacity
stávajících poskytovatelů dostatečné. Žadatelé o pečovatelskou službu začínají být odmítáni z důvodu
nedostatečné kapacity. V souvislosti s transformací psychiatrické péče se ukázala nutnost řešit problémy
se zajištěním podpory občana s onemocněním okruhu psychóz žijícím mimo ústavní péči. Pro tuto cílovou
skupinu je třeba navýšit v rámci celého regionu Ústecko kapacitu o odbornou terénní pečovatelskou službu
(odborní pracovníci se specializací na péči o klienty s těžkou duševní nemocí okruhu psychóz). Je žádoucí
doplnit chybějící kapacity nejlépe navýšením kapacit stávajících poskytovatelů.
Místo navýšení kapacity není určeno, navýšení kapacity je žádoucí v rámci celého ORP.
Kapacita není dostačující.

§ 43 – Podpora samostatného bydlení
Tato sociální služba je v regionu zajištěna třemi poskytovateli pro cílové skupiny - osoby s mentálním a
kombinovaným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s poruchami osobnosti,
duálními diagnózami a dalšími typy duševního onemocnění) a osoby se závislostí na návykových látkách.
Dlouhodobě zde své služby poskytují 2 poskytovatelé, kteří nemají sídlo v Ústí nad Labem.
Stávající kapacita služby neodpovídá potřebám oblasti Ústecka pro cílové skupiny osoby s chronickým
duševním onemocněním (osoby s poruchami osobnosti a duálními diagnózami), osoby se závislostí na
návykových látkách a osoby s kombinovaným postižením (např. duševní onemocnění v kombinaci s poruchami
chování a mentálním postižením). Potřeba se zvyšuje i z důvodu transformace psychiatrické péče, kdy o službu
žádají osoby s různým duševním onemocněním, které je často doprovázeno dalším postižením či omezením.
Je žádoucí navýšení kapacity.
Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP Ústí nad Labem určena. Kapacita není dostačující.

§ 44 – Odlehčovací služby
V regionu Ústecko je odlehčovací služba v terénní formě zastoupena 1 poskytovatelem. Tato služba je
poskytována pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, chronickým onemocněním,
zdravotním postižením a senioři. Kapacita terénní odlehčovací služby je dostatečná. V důsledku toho, že stále
větší počet osob se zdravotním postižením či seniorů zůstává co nejdéle v domácím prostředí, zvyšuje se
poptávka po pobytové odlehčovací službě. Od 1. 1. 2022 bude poskytována pobytová forma v DPS Dobětice,
v ORP Ústí nad Labem, s kapacitou 2 lůžka. Potřebnost dalšího navýšení je o 10 lůžek.
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V rámci ORP Ústí nad Labem není určeno místo navýšení kapacity pobytové formy, navýšení kapacity je
žádoucí.
Kapacita není dostačující.

§ 45 – Centra denních služeb
Jediný poskytovatel této sociální služby ukončil svou činnost v regionu Ústecko k 31. 12. 2020, zejména
z finančních důvodů v důsledku pandemie Covid-19. Tato ambulantní sociální služba byla poskytována v Ústí
nad Labem pro cílovou skupinu senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním. Poptávka po službě se
před pandemií nemoci Covid-19 stále zvyšovala v důsledku toho, že stále větší počet seniorů a osob s
chronickým duševním onemocněním chce setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Proto je žádoucí, po
zlepšení epidemiologické situace, službu znovu obnovení zvážit.
V rámci ORP Ústí nad Labem není určeno místo poskytování této služby.
§ 46 – Denní stacionáře
Tato služba je v regionu Ústecko zajištěna pro cílovou skupinu osob s kombinovaným, mentálním a tělesným
postižením. Denní stacionáře provozují dva poskytovatelé v Ústí nad Labem.
Denní stacionáře pro cílovou skupinu osoby s mentálním postižením v kombinaci s autismem v současné době
nepokrývá poptávku. Klientů s touto poruchou přibývá, dospívají a opouští školská zařízení. Služba je
specifická, tyto klienty nelze zařadit mezi klienty s jinými poruchami do stávajících zařízení. Zájemci o tuto
službu jsou odmítáni.
Lokalizace navýšení kapacit pro výše uvedené cílové skupiny není v rámci ORP určena. Je možné navýšit
kapacity stávajících služeb nebo vznik nové služby.
Poptávka cílové skupiny senioři a senioři s Alzheimerovou chorobou či jinými demencemi je významná, po
ukončení činnosti centra denních služeb bez náhrady není pokryta. Potřebná kapacita by mohla být zajištěna
některým z poskytovatelů pobytových či ambulantních služeb. Další možností je vznik nového poskytovatele.
V rámci ORP Ústí nad Labem není určeno místo navýšení kapacity, navýšení kapacity je žádoucí.
Kapacita není dostačující.
§ 47 – Týdenní stacionáře
Služba v současné době není v regionu Ústecko poskytována. O tento typ služby není z řad klientů zájem.
Klientům jsou nabízeny jiné sociální služby, např. denní stacionáře, osobní asistence.
§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením je v Ústeckém regionu zajištěna čtyřmi
poskytovateli. Kapacita této pobytové služby pro cílovou skupinu pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením je dostatečná.
Kapacita pro cílovou skupinu osoby se zdravotním nebo tělesným postižením je v regionu Ústecko
nedostatečná. V minulém období se snížila stávající kapacita této pobytové služby o 17 lůžek. Pro tyto cílové
skupiny je žádoucí navýšení stávající kapacity o zrušená lůžka.
Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP Ústí nad Labem určena. Kapacita není dostačující.

§ 49 – Domovy pro seniory
Pobytovou službu Domov pro seniory zajišťuje v regionu šest poskytovatelů. Služba je určena pro cílovou
skupinu senioři od 60 let věku. Z důvodu stárnutí populace a snížení kapacity některých poskytovatelů
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(naplňování materiálně technického standardu) lze předpokládat, že kapacita i této sociální služby nebude
v regionu dostačující. Stavební a technické podmínky stávajících poskytovatelů neumožňují navyšování kapacit
bez nákladných investic. Proto naplnění optimální kapacity této služby předpokládáme spíše vznikem nového
poskytovatele, než navýšením kapacity stávajících.
Z důvodu výrazné poptávky cílové skupiny senioři s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí může
docházet k postupné přeměně části stávajících lůžek domovů pro seniory na lůžka domovů se zvláštním
režimem.
Kapacita je dostačující.

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem
V regionu Ústecko je tato pobytová služba určena pro cílovou skupinu osoby s Alzheimerovou chorobou
a ostatními typy demencí ve věku od 45 let. Potřebné kapacity zajišťuje 5 poskytovatelů.
Kapacita služby pro výše uvedenou cílovou skupinu je dostatečná, není třeba navyšovat kapacity, pouze
z důvodu výrazné poptávky cílové skupiny senioři s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí může
docházet k přeměně části stávajících lůžek domovů pro seniory na lůžka domovů se zvláštním režimem.
Nedostatečná je však tato pobytová služba určená pro cílovou skupinu osob s různými typy závislostí
a s chronickým duševním onemocněním. Pobytové služby pro tyto cílové skupiny jsou nedostatečně zajištěny
i v rámci celého Ústeckého kraje.
Kapacita je nedostačující pro cílovou skupinu osob s různými typy závislostí a s chronickým duševním
onemocněním.

§ 51 – Chránění bydlení
Tato sociální služba je v regionu Ústecko poskytována čtyřmi poskytovateli cílovým skupinám – osoby
s mentálním a kombinovaným postižením, a osoby s chronickým duševním onemocněním.
V rámci deinstitucionalizace a transformace pobytových služeb je potřeba chráněného bydlení (pro cílovou
skupinu osoby s mentálním postižením) pokryta. Není však dostatečná kapacita pro zájemce z této cílové
skupiny, kteří přicházejí z rodinného prostředí.
Pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se závislostí na návykových látkách je kapacita
v regionu Ústecko nedostatečná. Je sledován i zvyšující se zájem o službu z řad osob s kombinovaným
postižením (převážně se jedná o lidi s mentálním postižením či duševním onemocněním, které mají ale
i poruchy chování a vyžadují intenzivnější podporu). Z těchto uvedených cílových skupin je zaznamenán vysoký
počet zájemců o službu chráněného bydlení, který při současné kapacitě není možné uspokojit.
Lokalizace navýšení kapacity je v rámci ORP Ústí nad Labem neurčena.
Kapacita není dostačující.
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Oblast služeb prevence a odborného sociálního poradenství na
Ústecku
VYHODNOCENÍ ROKU 2021
PRIORITA č. 1

Cíl 1

Cíl 2

Zajištění dostatečných kapacit ve stávajících službách k pokrytí potřeby
Splněno/Nesplněno
cílových skupin
Umožnit vznik multidisciplinárních týmů pro různé cílové skupiny uživatelů
a možnosti pro rozšíření služeb pro osoby, pro které aktuálně služby
nabízeny nejsou (osoby s kombinovanými problémy, ohrožené závislostmi,
děti s psychiatrickými diagnózami aj.)
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Rozšířit službu noclehárny o lůžka pro ženy v Ústí nad Labem
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.

Nesplněno/trvá

Nesplněno/trvá

Priorita č. 1 - Zajištění dostatečných kapacit ve stávajících službách k pokrytí potřeby cílových skupin
Cíl 1 - Umožnit vznik multidisciplinárních týmů pro různé cílové skupiny uživatelů a možnosti pro rozšíření
služeb pro osoby, pro které aktuálně služby nabízeny nejsou (osoby s kombinovanými problémy, ohrožené
závislostmi, děti s psychiatrickými diagnózami aj.)
Stále trvá, bude dále řešeno v opatření pro následující období. V rámci procesu transformace psychiatrické péče
se podařilo vytvořit multidisciplinární týmy pro dospělé (CDZ, Fokus, o.p.s.) i dětský multidisciplinární tým.
Problematické nyní bude zařazení těchto kapacit do Základní sítě sociálních služeb ÚK. Multidisciplinární tým
adiktologické ambulance by měl být financován prostřednictvím výzev na tyto projekty a pokud bude úspěšně
podpořen, na období 2 let bude zajištěno financování kapacit nastavených v tomto projektu.
Cíl 2 - Rozšířit službu noclehárny o lůžka pro ženy v Ústí nad Labem
Aktivita stále trvá. Ve stávajícím zařízení je z důvodu nevhodnosti prostorového uspořádání zařízení náročné
oddělit ubytovací prostory pro ženy a pro muže. Potřebná by byla 3 lůžka kapacitně vyčleněná pouze pro ženy.

PRIORITA č. 2

Cíl 1

Cíl 2

Cíl 3

Zajištění služeb pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé
Splněno/Nesplněno
sociální situaci či jsou touto situací ohrožené
Navýšit kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, posílit služby
personálně – Ústí nad Labem a Mojžíř
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Vhodné využívání nabízených kapacit v sociálně aktivizačních službách pro
rodiny s dětmi – Ústí nad Labem
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.
Vytvořit možnosti pro poskytování služby azylový dům pro rodiny s dětmi,
případně pro matky s dětmi v Ústí nad Labem – lze i ve stávajícím zařízení
Návaznost na SPRSS UK, Cíl 4., Opatření 4.3. Cíl 7., Opatření 7.1, 7.2.

Nesplněno

Splněno

Nesplněno

Priorita č. 2 - Zajištění služeb pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci či jsou touto
situací ohrožené
Cíl 1 - Navýšit kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, posílit služby personálně – Ústí nad Labem,
Mojžíř
Aktuálně dochází ke změnám v poskytování služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, služby nebudou
poskytovány jen ambulantně, ale i terénním způsobem. Stále však je v zařízeních indikována nedostatečná
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kapacita. V lokalitě Mojžíř jde o dlouhodobý nedostatek těchto poskytovaných služeb. Nedaří se najít vhodné
prostory k poskytování této služby (Člověk v tísni, o.p.s.). Cíl nebyl splněn.
Cíl - 2 Vhodné využívání nabízených kapacit v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi – Ústí nad
Labem
Cíl byl definován z důvodu nevhodného poskytování sociálně aktivizačních služeb některých poskytovatelů. Tento
cíl byl po opakovaných konzultacích s poskytovateli splněn a současné sociálně aktivizační služby jsou již
poskytovány v souladu s požadavky zájemců. Původně byla služba nevhodně naplňována i doučováním a dalšími
činnostmi, které neodpovídaly úkonům stanoveným pro tyto služby.
Cíl - 3 Vytvořit možnosti pro poskytování služby azylový dům pro rodiny s dětmi, případně pro matky s dětmi
v Ústí nad Labem – lze i ve stávajícím zařízení
Služba azylového domu pro rodiny s dětmi ve městě Ústí nad Labem zcela chybí. Služba je nahrazována pouze
akutním řešením prostřednictvím krizových lůžek. Cíl nebyl splněn.

AKTIVITY PRO ROK 2022
Cíl:
Opatření:
Aktivita:

C 2: Otevření některých stávajících služeb pro cílovou skupinu osob bez domova
O 2: Vyčlenění stávajících kapacit nebo vznik nových kapacit – lůžek v pobytových zařízení péče
1. Rozšířit službu noclehárny o lůžka pro ženy v Ústí nad Labem
Poskytovatel vytvořil možnosti k využití služeb noclehárny pro ženy. Z důvodu nevhodnosti
prostorového uspořádání zařízení je náročné oddělit ubytovací prostory pro ženy a pro muže.
Potřebná by byla 3 lůžka kapacitně vyčleněná pouze pro ženy.
Předpokládaný nositel: Charita Ústí nad Labem - Azylový dům Samaritán
2. Vytvořit možnosti pro poskytování služby azylový dům pro rodiny s dětmi
Služba azylového domu pro rodiny s dětmi ve městě Ústí nad Labem zcela chybí. Služba je
nahrazována pouze akutním řešením prostřednictvím krizových lůžek (Spirála, Ústecký kraj, z.s.).

Cíl:
Opatření:

C 3 Podpora rodičovských kompetencí a podpora dětí či mladistvých do 26 let věku
O 2: Sjednocení role a řešení potřeb ve službách nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež.
1. Navýšit kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, posílit služby personálně – Ústí
nad Labem a Mojžíř
Aktuálně dochází ke změnám v poskytování služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,
služby nebudou poskytovány jen ambulantně, ale i terénním způsobem. Stále však je v zařízeních
indikována nedostatečná kapacita. V lokalitě Mojžíř jde o dlouhodobý nedostatek těchto
poskytovaných služeb. Nedaří se najít vhodné prostory k poskytování této služby.

Aktivita:

Cíl:

B 4 Podpora služeb v oblasti duševního zdraví.

Opatření:

O 1: Rozvoj multidisciplinárních týmů v jednotlivých regionech kraje.

Aktivita:

1. Umožnit vznik multidisciplinárních týmů pro různé cílové skupiny uživatelů a možnosti pro
rozšíření služeb pro osoby, pro které aktuálně služby nabízeny nejsou (osoby s
kombinovanými problémy, ohrožené závislostmi, děti s psychiatrickými diagnózami aj.)
Na základě rozvoje transformace psychiatrické péče vznik kapacit v dětském multidisciplinárním
týmu. Plánovaný nositel: Fokus Labe, z.ú.
Multidisciplinární tým „Komplexní program léčby a prevence v adiktologické ambulanci“ –
podpora duševního zdraví dětí a mladistvých. Plánovaný nositel: DRUG-OUT Klub, z.s.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

14

34

79

41

1

3

10

3

2

3

5

3

1

3

50

4

7

12

187

19

1

2

15

2

ORP Ústí n/Labem celkem

14

34

79

41

1

3

10

3

2

3

5

3

1

3

50

4

7

12

187

19

1

2

15

2

Ústí nad Labem

13

28*

67

35

1

3

10

3

2**

3

5

3

1

3

50

4

5

10

157

17

1

2

15

2

Trmice

1

6

12

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

30

2

0

0

0

0

Libouchec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn. *Kapacita nezařazena do Základní sítě soc. sl. ÚK, Romodrom o.p.s. (6), Sociální bydlení Sever, z.s. (2), DRUG OUT- klub z.s. (1), **1 poskytovatel 2 služby Spirála, Ústecký
kraj, z.s., z toho 1 služba poskytována v celém Ústeckém kraji, druhá služba pouze v Ústí nad Labem.
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 37

§ 59

§ 60

§ 61

§ 62

§ 64

Odborné sociální
poradenství

Kontaktní centra

Krizová pomoc

Nízkoprahová denní
centra

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež

Služby následné péče

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ORP Ústí n/Labem celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ústí nad Labem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence a
odborné sociální
poradenství, ambulantní a
terénní forma

§ 65

§ 66

§ 67

§ 69

§ 70

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny
s dětmi

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Sociálně terapeutické dílny

Terénní programy

Sociální rehabilitace

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
kapacita
indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

stávající okamžitá
kapacita

počet
služeb

stávající okamžitá
kapacita

indiv.

skup.

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

Region celkem

8

17

68

23

2

4

50

10

4

18

69

26

6

23

17

27

8

34

47

34

ORP Ústí n/Labem celkem

8

17

68

23

2

4

50

10

4

18

69

26

6

23

17

27

8

34

47

34

Ústí nad Labem

7

13

68

19

2

4

50

10

4

18*

69

26

5

21**

17

25

8

34***

47

34***

Trmice

1

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2****

0

2

0

0

0

0

Pozn.*Služba je poskytována také v Trmicích a Teplicích; ** Služba je poskytována v Trmicích, Chlumci a Chabařovicích*** Kapacita nezařazena v Základní síti soc. sl. ÚK, Tyfloservis. o.p.s. (3), Tichý svět, o.p.s. (12),****Kapacita nezařazena v Základní síti soc. sl. ÚK, Romano jasnica, spolek (1)
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Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování

Služby sociální prevence,
pobytová forma

§ 57

§ 58

§ 60

§ 63

§ 64

§ 70

Azylové domy

Domy na půl cesty

Krizová pomoc

Noclehárny

Služby následné péče

Sociální rehabilitace

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita
2022

Region celkem

2

91

95

0

0

0

1

5

6

1

15

18

1

7

7

0

0

0

ORP Ústí n/ Labem celkem

2

91

95

0

0

0

1

5

6

1

15

18

1

7

7

0

0

0

Ústí nad Labem

2

91

91

0

0

0

1

5*

5

1

15

18

1

7

7

0

0

0

Bez určení místa poskytování

0

0

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozn.: *Služba poskytována v celém Ústeckém kraji.
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§ 37 – Odborné sociální poradenství
Většina poradenských služeb je poskytována ambulantní i terénní formou. U dvou poskytovatelů je nabídka
sociálního poradenství doplněna o půjčovnu kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené a seniory.
Využívána je i nabídka půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek u poskytovatelů v okolních
regionech (mobilní hospic). Jeden z poskytovatelů služby nabízí možnost internetového poradenství.
Služba je doplňována základním poradenstvím poskytovaným sociálními pracovníky jednotlivých městských a
obecních úřadů, a to v ambulantní i terénní formě. V okrajových částech regionu, např. v lokalitě Libouchec,
je vzhledem k charakteru problémů, které se v konkrétní lokalitě řeší (nezaměstnanost, zadlužení), potřeba
zajištění služby v terénní formě.
V souvislosti s transformací psychiatrické péče v ČR roste počet uživatelů, kteří potřebují podporu odborného
sociálního poradenství při řešení své tíživé sociální situace. Zároveň roste počet uživatelů, kteří mají zájem o
dluhové poradenství včetně podávání návrhů na oddlužení u poskytovatele této služby v Ústí nad Labem, který
je pro oddlužení veden jako akreditovaná osoba.
Služby pro osoby s duševním onemocněním nepokrývají celé spektrum této cílové skupiny. V rámci reformy
se také ukazuje, že chybí dostatečný počet služeb pro děti, které mají potíže v oblasti duševního zdraví. Pokud
služby v lokalitě jsou, narážejí zase na nedostatečně proškolený personál, který nedokáže poskytnout službu
rodině s takovým dítětem v potřebné kvalitě.
Projektem vznikajícím v rámci reformy psychiatrické péče je adiktologický multidisciplinární tým. Jedná se o
zajištění komplexní péče o klienty s adiktologickou poruchou, poskytování služeb osobám ve všech fázích
vývoje adiktologických poruch s různou motivací ke změně včetně osob s duální diagnózou a rodinných
příslušníků/blízkých osob. V rámci adiktologických multidisciplinárních týmů půjde o poskytování zdravotních
a sociálních služeb ambulantního i terénního charakteru.
Poskytovány jsou 3 služby pro cílovou skupinu osob závislých a závislostí ohrožených a pro jejich blízké,
kapacita je dostatečná. Jedna ze služeb je určena pro děti a mládež ve věku od 10 do 18 let. Jedná se o
ojedinělou službu v Ústeckém kraji.
Kapacitně nedostatečné je sociální poradenství pro cílovou skupinu imigranti a azylanti.
Individuální kapacitu lze navýšit v Ústí nad Labem.
Kapacita je nedostatečná.

§ 57 – Azylové domy
Cílová skupina poskytovatelů služby v regionu Ústecko je kvalifikována pro matky s dětmi a pro osoby bez
přístřeší starší 18 let. Ve výjimečných případech je služba poskytována jedním poskytovatelem i mužům, kteří
mají do péče svěřeno dítě a jejichž problém je spojen se ztrátou bydlení.
Velké množství rodin je umístěno na komerčních ubytovnách. Jedná se o osoby, které čerpají finanční podporu
v podobě doplatku na bydlení. V regionu Ústecko chybí zařízení pro cílovou skupinu rodin s dětmi v krizi,
ohrožených ztrátou bydlení.
Dle aktuálně dostupných údajů (analýza potřebnosti sociálních služeb, zvyšující se počet nízkopříjmových
rodin, osob v krizi, osob ohrožených sociálním vyloučením) je potřeba v regionu umožnit poskytování služby
pro rodiny s dětmi. V regionu Ústecko azylové zařízení pro rodiny s dětmi zcela chybí. Rodina je tak nucena
(aby nebyla rozdělena) využít služeb v okolních regionech kraje. Prohlubuje se finanční zatížení rodiny, dochází
k přerušení sociálních vztahů se širší rodinou, vrstevníky, dochází ke změně školního prostředí, případně i
zaměstnání.
Nezbytné je zaměřit se na vytvoření účinné koncepce sociálního a prostupného bydlení a zacílení terénních
programů pro danou cílovou skupinu osob.
Dosud fungující zařízení pro osoby bez přístřeší jsou bariérová, nejsou připravena na vstup uživatelů s
handicapem (smyslovým, tělesným).
Individuální kapacitu lze navýšit v Ústí nad Labem.
Optimální navýšení kapacity je uvedeno pro 4 vícečlenné rodiny s dětmi.
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§ 58 – Domy na půl cesty
Domy na půl cesty v Ústeckém regionu postupně ukončily svou činnost. Mladými lidmi opouštějící výkon
ústavní péče byly využívány byty na zkoušku (konkrétně v Ústí nad Labem existovaly 3 takové byty), které však
nakonec nebyly kapacitně využívány.
Školská zařízení pro výkon ústavní péče ročně opouští samozřejmě více mladých lidí, než byla kapacita bytů
na zkoušku. Jejich kroky, bohužel, většinou nemíří do domů na půl cesty, přestože jim tuto možnost sociální
pracovníci nabízí. Většina těchto mladých lidí poprvé v životě zakouší pocit „absolutní svobody“, který
si nechtějí omezovat nejrůznějšími pravidly, která sociální zařízení vždy mají. Pokud mají zájem využít služeb
domu na půl cesty, hledají lokality s nižší nezaměstnaností, kde se následně lépe začleňují na trh práce.
Významným posunem by byl užší vztah mezi školskými zařízeními a službou domu na půl cesty. Mnohému by
pomohla možnost zprvu pozvolného několikadenního bydlení na zkoušku, které se bude postupně prodlužovat
až k úplnému osamostatnění.
U služby není definována její potřebnost.

§ 59 – Kontaktní centra
Služba je využívána uživateli z celého regionu. Snahou je naplňování strategie Harm Reduction – snižování
či minimalizace rizik u uživatelů drog, výměna použitého injekčního materiálu za sterilní, poskytování
informací o možnostech léčby či jiné odborné pomoci, kontaktní poradenství a edukace.
Kapacita je dostatečná.

§ 60 – Krizová pomoc
V Ústeckém regionu je služba poskytována ve všech formách - ambulantní, terénní i pobytové.
Ambulantní služba je poskytována celý týden bez objednání a doporučení. Služba je dostupná pro všechny
uživatele, kteří službu vyhledají.
Terénní forma – krizová pomoc je poskytována obyvatelům zasaženým mimořádnou událostí, jako jsou
přírodní, průmyslové katastrofy (povodně, požáry, výbuchy) a hromadná dopravní neštěstí. Terénní tým
zasahuje pouze v době mimořádné události, a to od 3. dne vzniklé události až po dobu jednoho roku
od události. Pobytovou formu zajišťuje poskytovatel Ústeckého regionu s okamžitou kapacitou 5 krizových
lůžek po dobu maximálně 7 nocí s možností bezplatného poskytnutí krizové stravy. Cílovou skupinou jsou
jednotlivci i rodiny s dětmi ohrožené na životě nebo zdraví.
V některých městech je služba suplována azylovými domy, které však nemohou adekvátně službu nahradit.
V souvislosti se vznikem Centra pro duševní zdraví se předpokládá vznik 1 krizového lůžka pro osoby
s duševním onemocněním. V současné době mohou klienti s psychiatrickou diagnózou využívat pobytu
v Centru krizové intervence.
Kapacita je nedostatečná.

§ 61 – Nízkoprahová denní centra
Služba je poskytována osobám bez přístřeší k uspokojení jejich základních životních potřeb. V regionu je služba
poskytována jedním poskytovatelem, jehož prostředí je bezbariérové. Služby jsou poskytovány ambulantní
a terénní formou. Zřízení terénní formy práce v regionu vycházelo z aktuálních potřeb uživatelů. V rámci
terénní služby dochází také k monitorování a mapování lokalit, kde se cílová skupina shromažďuje a přespává.
Aktuálně jsou nejčastějšími uživateli osoby, které vyšly z dětského domova, osoby s duševním onemocněním,
senioři s různými fyzickými handicapy a osoby s různými typy závislostí. Mnoho uživatelů se potýká se
zadlužením. Velmi důležité je nadále posilovat tým terénních pracovníků.
Individuální kapacitu lze navýšit v Ústí nad Labem.
Kapacita je nedostatečná.
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§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Služba je poskytována ambulantní formou převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Služby nízkoprahových
zařízení se odlišují věkovým zaměřením cílové skupiny (6–13 let, 12–18 let, do 26 let). Dle aktuálně dostupných
údajů jsou zařízení v regionu kapacitně nedostačující.
Jedno ze zařízení poskytuje zázemí i pro cílovou skupinu dětí v předškolním věku od 3–6 let, které jsou
ohroženy dlouhodobě sociálně nepříznivou situací rodin a prostředí, ve kterém vyrůstají. V některých
lokalitách se nedaří najít vhodné prostory pro vytvoření požadovaného zařízení (např. lokalita Mojžíř v Ústí
nad Labem).
Individuální kapacitu lze navýšit v Ústí nad Labem.
Kapacita je nedostatečná.

§ 63 – Noclehárny
V regionu Ústecko je služba zřízena pro muže a ženy, v současnosti s kapacitou 15 lůžek (pro muže 13, pro
ženy 2). Kapacita je plně obsazena v zimních měsících. Vhodná kapacita pro ubytování žen by byla 5 lůžek (o
3 lůžka více než je v současné době). Dle uživatelské klientely – širší skupina osob, u kterých klesá
socioekonomická úroveň, je tato služba nezastupitelná. Narůstají uživatelé, kteří ztratili zaměstnání, jsou
vysoce zadlužení, ve špatném zdravotním stavu, přichází z výkonu trestu či ústavní výchovy, nebo se z důvodu
rozpadu rodiny či domácího násilí ocitají na ulici.
Individuální kapacitu lze navýšit v Ústí nad Labem.
Kapacita je nedostatečná.

§ 64 – Služby následné péče
Služba je určena osobám starším 15 let po absolvování léčby závislosti (alkohol, nealkoholové drogy, léky na
předpis, hazardní hraní či sázení, závislost na internetu, mobilu aj.) v rozsahu minimálně 3 měsíců či
prokazatelně po tuto dobu abstinující. Uživatelům pomáhá v udržení pozitivních změn v jejich chování a s ním
souvisejícím životním stylem a umožňuje jim návrat k „běžnému životu“. Služba podporuje klienty při udržení
abstinence, při upevňování návyků a dovedností potřebných pro vedení samostatného života, při jejich
zapojování do pracovního procesu, při hledání vlastního bydlení a navazování nových sociálních vztahů.
Nedílnou součástí služby je poskytování poradenství a podpory pro osoby uživatelům blízké. Služba má velké
množství zájemců především o pobytovou formu služby. Poskytování služby pro cílovou skupinu klientů
koresponduje s naplňováním cíle programu následné péče, který je v souladu se Standardy kvality Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky.
Kapacita je dostatečná.

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jednotlivá zařízení v regionu poskytují velmi rozdílnou náplň sociálně aktivizačních služeb dle své cílové
skupiny.
Dle dostupných údajů (analýza potřebnosti sociálních služeb, rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, zvyšující
se počet nízkopříjmových rodin, osob v krizi, osob ohrožených sociálním vyloučením) je potřebnost služby
vysoká. Služby jsou poskytovány vždy v ambulantní i terénní formě.
Individuální kapacitu lze navýšit v Ústí nad Labem.
Kapacita je nedostatečná.

187
Region Ústecko, oblast služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Obsah sociálně aktivizačních služeb jednotlivých poskytovatelů v regionu Ústecko byl velmi rozdílný – aktuálně
fungují pouze dva poskytovatelé služby, a to pro cílovou skupinu sluchově postižených osob a osob s duševním
onemocněním. Pro osoby se zdravotním postižením se jedná o základní službu umožňující podporu aktivizace
těchto uživatelů, vytažení je z nečinnosti, otevření možností nových aktivit a připravující je pro další
rehabilitaci.
Část cílové skupiny osob se zdravotním postižením není sociálně aktivizační službou v regionu Ústecko pokryta
vůbec – osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby postižené civilizačními
chorobami i osoby s tělesným postižením, osoby s duševním onemocněním nespadajícím do cílové skupiny
poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním.
Individuální kapacitu lze navýšit v Ústí nad Labem.
Kapacita je nedostatečná.

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny
Služba je určena pro osoby s mentálním, s chronickým duševním onemocněním či kombinovaným zdravotním
postižením. Tito uživatelé nejsou z důvodu snížené samostatnosti a soběstačnosti umístitelní na otevřeném či
chráněném trhu práce. Služba sociálně terapeutických dílen jim umožňuje začlenit se do vhodných pracovních
činností v akceptovaném a vstřícném prostředí a dosáhnout tak pocitu užitečnosti a plnohodnotného života.
Rozvoj služby sociálně terapeutické dílny a tedy potřeba navyšování kapacit přímo navazuje na probíhající
Reformu psychiatrické péče. Vzhledem k tomu, že stále vyšší počet osob s chronickým duševním
onemocněním má možnost se vracet z lůžkových zařízení do běžného života, zvyšuje se poptávka uživatelů po
smysluplném uplatnění. V souvislosti se zvyšující se kapacitou bude nutné vytvořit nové místo poskytování,
neboť stávající prostory nejsou dostatečné.
Individuální kapacitu lze navýšit v Ústí nad Labem.
Kapacita je nedostatečná.

§ 69 – Terénní programy
Služby jsou určeny osobám žijícím ve vyloučených lokalitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohrožené. Služba je určena těm, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, je jim
poskytnuta podpora v oblasti dluhové problematiky, vhodného bydlení, zaměstnanosti, schopnosti vyřizovat
si své osobní záležitosti na úřadech, řešení následků spojených s výkonem trestu odnětí svobody aj. Služba je
poskytována v přirozeném prostředí uživatelů. Terénní programy určené pro osoby ohrožené závislostí nebo
závislé na návykových látkách jsou cíleny na sociální a zdravotní stabilizaci uživatelů služby, na změnu jejich
životního stylu a omezení rizik spojených se závislostí. Některé služby v terénních programech jsou
poskytovány od 15 let věku, aktuálně i v okrajových lokalitách regionu. Práci terénních pracovníků komplikuje
vysoká migrace obyvatel, kumulace sociálních problémů, chudoba a nízká vzdělanost obyvatel.
Individuální kapacitu lze navýšit v Ústí nad Labem.
Kapacita je nedostatečná.

§ 70 – Sociální rehabilitace
Jednotliví poskytovatelé služby sociální rehabilitace obsáhnou široce cílové skupiny osob – osoby s chronickým
onemocněním, osoby s kombinovaným onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s
těžkým zrakovým a kombinovaným postižením, osoby s těžkým sluchovým postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče.
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Část služeb sociální rehabilitace je úzce propojena se službami sociálně terapeutických dílen. Někteří
poskytovatelé sociální rehabilitace se víc zaměřuje na dovednosti potřebné pro hledání zaměstnání a zvládnutí
přijímacího hovoru.
Z důvodu Reformy psychiatrické péče a transformace domovů pro osoby se zdravotním postižením směrem
ke komunitnímu typu služeb dochází nutně k potřebě navýšení kapacit ve službách sociální rehabilitace.
V souvislosti s Reformou psychiatrické péče vzniklo a bylo podpořeno Centrum duševního zdraví. Propojená
multidisciplinární síť zdravotních a sociálních služeb poskytne klientům pro dobu nezbytně nutnou podporu
při opouštění psychiatrických nemocnic, zároveň to umožňuje monitorování situace klienta, jeho celkové
podpoře a úspěšné zvládnutí integrace zpět do běžného života. Podpora se týká také rodinného prostředí
klienta. Okruh osob, se kterými tým pracuje, se často prolíná s dalšími cílovými skupinami a je nutné
spolupracovat a navazovat na další poskytované služby – např. pro osoby závislé na návykových látkách, a to
z důvodu velkého výskytu občanů s duální diagnózou, kteří propadávají sítí sociálních služeb.
Služby sociální rehabilitace jsou úzce vázány i na další vznikající projekty – Multidisciplinární dětský tým,
Adiktologický multidisciplinární tým.
Kapacita je dostatečná.
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9.

SPECIFICKÉ CÍLOVÉ SKUPINY SLUŽEB

V této kapitole je popsáno osm sociálních služeb, které byly na základě svých specifik definovány jako
služby s nadregionální působností (§ 41, § 42, § 52, § 54, § 55, § 56, § 60a, § 68).
Nad rámec těchto vyjmenovaných služeb jsou v základní síti kraje zařazeny do těchto služeb i další
služby (§ 37, § 44, § 50, § 65 a § 66, § 69), jejichž kapacita je určena pro specifickou cílovou skupinu.
Služby jsou poskytovány zejména osobám s poruchou autistického spektra, paraplegikům či rodinám s
dětmi se zdravotním postižením (spinální muskulární atrofií), osobám s omezením pohybu následkem
poškození míchy, cílové skupině osob do 26 let s psychiatrickým onemocněním nebo pachatelé trestné
činnosti.
V rámci pracovních skupin byla vydefinována potřebnost sociálních služeb pro další specifickou cílovou
skupinu etyliků a psychotiků.

Specifika:
-

služba je registrována jako služba s celorepublikovou působností, popř. s působností ve
vyjmenovaných krajích (síť služeb s celostátním a neregionálním charakterem MPSV),

-

služby registrované v jiném kraji bez sídla na území kraje, poskytující služby v kraji,

-

jedinečnost poskytovatele v rámci kraje,

-

jedinečnost cílové skupiny,

-

kapacita služby je určena pro celý kraj, není rozklíčovaná na jednotlivé regiony, je poskytována
na základě vzniklé potřeby.

Přehled služeb s působností dle specifik
Forma

§

A/T
T
A/T
A/T
P
P

37
39
41
42
44
52

A/T
T
A/T
A/T/P
A/T
A

54
55
56
60a
65
66

P
T

68
69

Počet
služeb

Název
Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Odlehčovací služby
Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
Intervenční centra
SAS pro rodiny s dětmi
SAS pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Terapeutické komunity
Terénní programy
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15
2
3
1
2

stávající
individuální
okamžitá
kapacita
2385A/1169T
16
1721
1
9

9

Optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022
2385A/1169T
16
1721
1
9

neveřejné

5
8
7
1
9

4A/50T
325A/343T
489A/1209T
1P/2A/1T
139A/154T

4A/50T
325A/343T
489A/1209T
1P/2A/1T
139A/154T

2

66A/68T

66A/68T

2
10

37
404

52
404
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Přehled služeb s působností dle specifik
§ 41

§ 42

§ 54

§ 55

§ 56

§ 60a

§ 68

Tísňová péče

Průvodcovské a
předčitatelské
služby

Raná péče

Telefonická
krizová pomoc

Tlumočnické
služby

Intervenční centra

Terapeutické
komunity

ambulantní a terénní
forma

ambulantní a terénní
forma

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2022

pobočka v kraji

1

21

1

celostátní působnost

2

1700

působnost ve více krajích

0

0

ambulantní
a terénní forma

ambulantní
a terénní forma

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2022

1

1

0

0

0

0

ambulantní a
terénní forma

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2022

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2022

3T

1

1T

6

1

6T

7

325A/34
2T

3

4A/41T

0

0

ambulantní
a terénní forma

pobytová a
ambulantní
forma
s lůžkovou
kapacitou
2022

pobytová a
ambulantní forma
s lůžkovou kapacitou

počet
služeb

stávající
okamžitá
individuální
kapacita
2022

počet
služeb

počet
lůžek

počet
služeb

počet
lůžek

9A/9T

1

2A/1T

1

1

1

15

2

480A/120
0T

0

0

0

0

1

22

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdroj: KÚÚK, region č. 9

§ 37

§ 44

Odborné sociální poradenství

Odlehčovací služby

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením

ambulantní a terénní forma

pobytová a ambulantní forma s
lůžkovou kapacitou

ambulantní a terénní forma

ambulantní a terénní forma

počet služeb

jedinečná cílová skupina

15

stávající
individuální
okamžitá
kapacita 2022

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

2385A/1169T 2385A/1169T

§ 65

počet
služeb

počet
lůžek
stávající

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

stávající
individuální
okamžitá
kapacita 2022

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

počet
služeb

2

9

9

9

139A/154T

139A/154T

2

Zdroj: KÚÚK, region č. 9
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§ 66

stávající okamžitá
kapacita 2022
ambulantní

terénní

66A/68T 66A/68T

optimální
individuální
okamžitá
kapacita 2022

66A/68T
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§ 41 – Tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, která pomocí nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace
monitoruje uživatele služby v jeho bytě či venku (záleží na typu zvoleného koncového zařízení tísňové péče).
V současné době službu v Ústeckém kraji poskytují dva poskytovatelé. Tito poskytovatelé nemají sídlo
v Ústeckém kraji, služba je poskytována prostřednictvím hlavního dispečinku.
Důvodem proč v Ústeckém kraji není žádný z „místních" poskytovatelů této služby je její finanční náročnost.
Službu je neefektivní provozovat jako „samostatně stojící", často bývá zřízena při jiné terénní sociální službě,
např. při pečovatelské službě.
Z důvodů nedostatku finančních prostředků je jako alternativa za sociální službu nabízena klientům
fakultativní služba „pronájem signalizačního zařízení". Zmíněné signalizační zařízení je napojeno 24 hodin
denně na Městskou policii Ústí nad Labem, která se telefonicky spojí s uživatelem. Pokud uživatel nereaguje
na telefon, vyjíždí městská policie do bytu uživatele, kde zajistí potřebnou pomoc (záchranná služba, hasiči
apod.).
V regionu Ústeckého kraje neregistrujeme velkou poptávku po tísňové péči, většinou tísňové tlačítko nahradí
mobilní telefon s nastavenou předvolbou na příbuzné.

§ 42 - Průvodcovské a předčitatelské služby
Služba je v celém Ústeckém kraji poskytována jedním zařízením, a to pro osoby se zrakovým postižením.
Služba je zaměřena na doprovázení uživatelů do institucí, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, pomoc
při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při komunikaci, předčítání nebo jiný způsob zprostředkování
informace osobám s poruchami komunikace (děti i dospělí).
V současné době dle požadované okamžité kapacity pro kraj není služba poskytována v dostatečném rozsahu.
Nabízený kapacitní rozsah je ovlivněn možnostmi jediného poskytovatele. Současný poskytovatel není
schopen službu nabízet v jiných lokalitách než v regionu Ústecko. Dle praktických zkušeností však
v průvodcovských službách dochází k přesahu do služeb osobní asistence a pečovatelské služby, které část
potřebných úkonů pro osoby se smyslovým postižením naplňují. Nejsou tak evidováni neuspokojení žadatelé
o službu.
Jedinečnost poskytované služby je pouze v oblasti cílové skupiny zrakově postižených, která je velmi specifická
a pro poskytování této služby vyžaduje od jednotlivých pracovníků potřebné znalosti komunikace těžce
zrakově postižených.

§ 52 – Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
V některých zdravotnických zařízeních, zejména v nemocnicích, jsou vyčleněna tzv. sociální lůžka, která jsou
spojujícím článkem mezi čistě zdravotní péčí a domácím ošetřováním. V případě, že osoba takové domácí
prostředí nemá, je řešeno umístění do pobytové sociální služby, odpovídající klientovým potřebám. V případě,
že se klient má kam vrátit, sociální pracovník řeší zajištění péče rodinou, blízkými osobami či terénní službou,
která bude schopna řešit klientovy potřeby.

§ 54 – Raná péče
Sociální služba je v kraji poskytována pěti poskytovateli sociálních služeb. Diakonie ČCE - Středisko celostátních
programů a služeb poskytuje službu cílovým skupinám osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s tělesným postižením a rodiny s dítětem/dětmi. Poskytovatel Demosthenes, o.p.s. kromě
těchto cílových skupin nabízí služby i osobám s chronickým onemocněním a osobám s jiným zdravotním
postižením. Poskytovatel Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se specializuje na pomoc rodinám s dětmi
se sluchovým postižením, poskytovatel EDA cz, z.ú. nabízí služby pro celou rodinu s dítětem se zrakovým nebo
kombinovaným postižením, poskytovatel KOLPINGOVA RODINA SMEČNO nabízí služby pro osoby se
zdravotním postižením Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi a to do 7 let věku dítěte.
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§ 55 – Telefonická krizová pomoc
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se
nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou
řešit vlastními silami. Jedná se o nejrychlejší způsob kontaktu s odborníkem při řešení náročné či krizové
situace. Tato sociální služba je v Ústeckém kraji poskytována osmi poskytovateli. Jeden poskytovatel zajišťuje
službu s provozem 9–21 hod., další poskytovatel službu zajišťuje od 9-15 hod, ostatní poskytovatelé
s nepřetržitým provozem. Sedm poskytovatelů nabízí službu celorepublikově, poskytovatel Spirála, Ústecký
kraj, z.s. službu poskytuje pouze v Ústeckém kraji.
V rámci Ústeckého kraje je služba dosažitelná pro všechny volající a dostatečně pokrývá potřeby uživatelů.
Pro osoby v ekonomické krizi je možné využití e-mailového poradenství, Skype telefonu. Jedná se o okamžitou
bezplatnou odbornou pomoc, bez objednání nebo doporučení, volající může zůstat v anonymitě.
Službu mohou využívat uživatelé z celé ČR, dle příslušných telefonních tarifů.

§ 56 – Tlumočnické služby
Tlumočnické služby jsou zajištěny pro všechny typy sluchového postižení, tzn. artikulační tlumočení pro osoby
nedoslýchavé a znakový jazyk nebo znakovanou češtinou pro neslyšící nebo osoby, které komunikují tímto
způsobem. Pro později ohluchlé osoby a řadu těžce nedoslýchavých osob se používá přepis mluveného slova
do textové podoby. Služby jsou poskytovány klientům bezplatně, uživatelé si hradí pouze některé fakultativní
úkony podle předešlé dohody (domluvy). Online tlumočení a online přepis jsou poskytovány zdarma.
Ve většině případů se jedná o tlumočení u lékaře, na úřadech, policii, soudech, ale i osobním životě klientů,
např. při hledání zaměstnání, kontakty se zaměstnavateli. Tlumočník poskytuje služby jednotlivcům, ale
i skupinám sluchově postižených, např. přednášky, výlety apod.
Okamžitá kapacita služby se odvíjí od typu služby, u jednotlivce je to v jeden okamžik jeden klient, u skupiny
to může být až do 20–30 sluchově postižených na jednu akci. Tichá linka má okamžitou kapacitu 3 klienty. Nižší
počet účastníků ve skupině je dán tím, že neslyšící musí na tlumočníka dobře vidět a musí být dostatečný
prostor na případné dotazy.
V současné době je nedostatek tlumočníků znakového jazyka a znakované češtiny v kraji, ale i v celé republice.
V Ústeckém kraji je snaha pokrýt potřeby klientů i nad rámec pracovní doby tlumočníků.
Situace v každém kraji nebo větším městě je jiná a záleží na počtu klientů, kteří tyto tlumočníky vyžadují.
V Ústeckém kraji je cca 200-250 fyzických neslyšících, kteří tlumočnické služby potřebují. Klienti si služby
objednávají předem, lze tak organizačně zabezpečit požadované zakázky uživatelů.
Služba je jedinečná tím, že je poskytována osobám se sluchovým postižením jejich tzv. mateřským jazykem
a je pro ně velmi důležitá a nezbytná. Služby si klient může vyžádat a domluvit, např. osobní domluvou
s tlumočníkem, e-mailem, telefon (SMS) nebo facebook, Skype, ooVoo (videohovor) apod.
Služba určena pro osoby neslyšící komunikující znakovým jazykem. Je zajištěna ambulantní i terénní formou
na detašovaném pracovišti poskytovatele s celokrajskou působností. Kapacitně je služba naplněna,
problémem pro rozšíření kapacity je nedostatek tlumočníků znakového jazyka.

§ 60a – Intervenční centra
Služba je poskytována v souladu se Zákonem o sociálních službách, a č. 135/2006 Sb., na ochranu před
domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Intervenční centrum poskytuje bezplatné služby osobě
ohrožené domácím násilím dle zakázky uživatele spočívající v odborných informacích v oblasti právní, sociálně
právní, emoční a psychologické pomoci.
Tato sociální služba je v Ústeckém kraji poskytována jedním poskytovatelem se sídlem v Ústí nad Labem.
V rámci Ústeckého kraje jsou zřízena kontaktní místa intervenčního centra (Chomutov, Louny, Rumburk, Most,
Děčín, Litoměřice) tak, aby byla služba přístupná všem uživatelům, byla zkvalitňována spolupráce mezi OSPOD,
Policií ČR, justicí a návaznými službami, roli hraje i ekonomičnost takto zajišťované služby.
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§ 68 – Terapeutické komunity
V kraji je jediné zařízení (poskytovatel) tohoto typu, sídlí v regionu Litoměřicko. Poskytuje pobytovou službu
resocializace pro muže i ženy od 15 let se závislostí na nealkoholových návykových látkách, kteří jsou
v důsledku svého životního stylu v obtížné životní situaci a snaží se své závislosti zbavit. Nepřetržitou, 24
hodinovou službu provozuje neziskový subjekt.
Kromě služeb ubytování a poskytnutí stravy zařízení poskytuje sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím. Služba s okamžitou kapacitou 15 míst a délkou pobytu v rozmezí 6–8 měsíců,
je určena pro zájemce z celé ČR. Její kapacitu ročně využívá 10–15 klientů z kraje (cca 1/3 všech klientů).
Služba s ohledem na omezenou okamžitou kapacitu eviduje neuspokojené zájemce a vede pořadník zájemců
o službu.
V kraji chybí zařízení pro osoby se závislostí na alkoholu a/nebo gamblingu. V kraji také chybí terapeutická
komunita pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Osoby s touto diagnózou přijímá Terapeutická
komunita Kaleidoskop poskytovatele Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z.ú. se sídlem v Kamýku nad
Vltavou. V souvislosti s postupným naplňováním Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví
v Ústeckém kraji bude vytvářena v krátkodobém časovém horizontu síť sociálních a sociálně zdravotních
služeb podporujících začlenění lidí s chronickým duševním onemocněním do společnosti. Aktuální potřebě by
na základě kvalifikovaného odhadu měla odpovídat kapacita 15–20 osob zaměřená na cílovou skupinu lidí s
chronickým duševním onemocněním včetně lidí s poruchami osobnosti a duálními diagnózami.
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Strategické cíle a opatření s nadregionálním přesahem
Cíl:
B 1: Podpora setrvání osob se zdravotním postižením v domácím prostředí.
Opatření: O 1: Rozvoj zejména služeb osobní asistence a dále pečovatelských služeb s ohledem na
dostupnost a odbornou připravenost.
Aktivita: 1. Na základě výjimky z uzavření Základní sítě sociálních služeb uvedené v Metodice
zajištění sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji bude možné navyšovat kapacity
a úvazky v PS a OA.
Opatření: O 2: Podpora krátkodobých pobytů a krizových lůžek v pobytových zařízeních služeb
péče.
Aktivita: 1. Postupné zajištění odlehčovacích služeb v rámci výstupů analýzy v oblasti potřeb
osob s poruchou autistického spektra.

Cíl:
B 4: Podpora služeb v oblasti duševního zdraví.
Opatření: O 1: Rozvoj multidisciplinárních týmů v jednotlivých regionech kraje.
Aktivita: 1. Realizace projektu na zavedení multidisciplinárního přístupu jako základní metody
práce s vážně duševně nemocnými lidmi, s dětmi a dospívajícími v riziku ohrožení
duševního zdraví. Pomocí součinnosti všech pilířů péče o duševní zdraví vytvořit
poskytovatelům komunitní péče o duševní zdraví předpoklady pro poskytování
integrovaného modelu péče o duševní zdraví v ÚK.
Cíl:

B 5: Pobytová zařízení sociálních služeb péče poskytují podporu osob se zdravotním
postižením s vysokou mírou závislosti odpovídající III. a IV. stupni příspěvku na péči (16
– 18 hodin denně).
Opatření: O 2: Vyčlenění lůžek pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s poruchou autistického spektra a osob se specifickými onemocněními.
Aktivita: 1. Postupné vytváření lůžkových kapacit pro osoby s poruchou autistického spektra.

Cíl:

C 1: Podpora opatření vedoucích ke snižování prahu služeb sociální prevence (zejména
zmírňování podmínek pro uživatele).
Opatření: O 2: Ustanovení platformy pro sdílení a přenos dobré praxe.
Aktivita: 1. Se zástupci preventivních služeb navrhnout druhy služeb, kde praxe ukázala, že je
nutné pracovat na podmínkách vstupu do služby.
2. Zmapovat vybraný druh služby v Ústeckém kraji – podmínky vstupu, překážky,
důvody.
Cíl:

D 1: Metodická podpora služeb.
Kvalita sociálních služeb je v současné době pojímána jako schopnost služby efektivně
řešit nepříznivou sociální situaci uživatelů, a zabránit tak vzniku sociálního vyloučení, a
dále schopnost podporovat setrvání člověka co nejdéle v jeho přirozeném prostředí.
Opatření: O 1: Podpora vzdělávání pracovníků v přímé péči.
Aktivita: 1. Realizace kurzu pro služby osobní asistence a pečovatelské služby se zaměřením na
práci se specifickou cílovou skupinou. Specifikum cílové skupiny bude definováno.
2. Realizace vzdělávání služeb odborného sociálního poradenství v oblasti dluhové
problematiky.
Opatření: O 2: Postupná implementace vizí a požadavků na jednotlivé druhy sociálních služeb.
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Aktivita:

1. Metodická podpora v rámci definovaných vizí Ústeckého kraje u vybraných druhů
sociálních služeb: sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální
poradenství a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Cíl:
D 2: Hodnocení efektivity služeb.
Opatření: O 1: Monitoring služeb dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb ÚK.
Aktivita: 1. Monitoring sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb kraje a
služeb požadující vstup do sítě, dále pak u služeb žádajících změny v rámci již
schválené sítě.
Opatření: O 2: Kontrola plnění role služby v Základní síti sociálních služeb ÚK, včetně toho, jak
služba reaguje na potřeby osob.
Aktivita: 1. Kontrola plnění požadavků a vizí Ústeckého kraje v rámci podpory pečovatelských
služeb a služeb osobní asistence.

Cíl:
D 3: Zapojení studentů a absolventů do sociální oblasti.
Opatření: O 1: Prohloubení spolupráce s VŠ a VOŠ.
Aktivita: 1. Spolupráce při zpracovávání bakalářských, diplomových a disertačních prací
studentů a absolventů VŠ, případné definování témat pro tvorbu těchto
absolventských prací.
Cíl:
D 4: Prohloubení spolupráce s obcemi.
Opatření: O 1: Pravidelná setkání s pracovníky obcí za účelem vyhodnocení stavu služeb na jejich
území, podpora plánování a zapojení obcí do pracovních skupin regionů.
Aktivita: 1. Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování sociálních služeb – metodické návštěvy.
Podpora v plánovacím procesu obcí, případně při vytváření a vyhodnocování jejich
komunitních plánů.
Opatření: O 2: Proškolení pracovníků obcí v oblasti plánování služeb a vyhodnocení potřeb na
území obce s rozšířenou působností za účelem sjednocení výstupů pro potřeby kraje.
Aktivita: 1. Metodická podpora pracovních skupin dle regionů
Realizace cíleného zaškolení směřovaného ke schopnosti vydefinovat potřebné
kapacity, z jakých zdrojů a jakým způsobem čerpat informace o potřebnosti a cílových
skupinách, jak dělat SWOT, plánovat a vyhodnocovat cíle do Akčních plánů a SPRSS
(zahájení projektu ROSPUK).
2. Vzdělávání pracovníků obcí a kraje
Realizace dvoudenního setkání a semináře k podpoře spolupráce kraje a obcí,
sjednocení metod zjišťování potřebnosti sociálních služeb a následného plánování
služeb – pracovníci kraje a obcí II. a III. typu odpovědni za plánování sociálních služeb
(zahájení projektu ROSPUK).
Cíl:

D 5: Zmapování a analýza potřeb cílových sociálních skupin, kvantifikace potřebnosti
sociálních služeb (druh, forma, kapacita) pro jednotlivé cílové skupiny na území obcí
s rozšířenou působností ÚK (i služeb s přesahem na území kraje).
Opatření: O 1: Průběžné zjišťování v rámci aktualizace Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb
ÚK.
Aktivita: 1. Mapování potřeb v Ústeckém kraji.
Zmapování a kvantifikace potřebnosti příslušných druhů, kapacit a forem poskytování
sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů služby v jednotlivých ORP kraje
(i služeb s přesahem na území kraje).
Opatření:

O 2: Revize stávajícího systému plánování.
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Aktivita:

1. Evaluace současného systému plánování v Ústeckém kraji.
Zhodnocení celého plánovacího procesu, definice slabých míst, návrhy na zlepšení
(zahájení projektu ROSPUK).
2. Aktualizace Metodiky zajištění sítě sociálních služeb.
Aktualizace systému hodnocení služeb při vstupu, změny kapacit a úvazků do Základní
i rozvojové sítě kraje (zahájení projektu ROSPUK).
Opatření: O 3: Vypracování analýzy potřeb cílových skupin a potřebnosti sociálních služeb.
Aktivita: 1. Zpracování analýzy potřeb sociálních služeb (zahájení projektu ROSPUK).
2. Zpracování analýzy v oblasti řešení potřeb osob s poruchou autistického spektra.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
CDZ - Centrum duševního zdraví
DOZP- Domov pro osoby se zdravotním postižením
DS – Domov pro seniory
DZR – Domov se zvláštním režimem
EU – Evropská unie
CHB – Chráněné bydlení
KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných
MAS – Místní akční skupiny
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MRSA – Methicillin resistant staphylococcus aureus
ooVoo – internetový komunikační nástroj
ORP – obec s rozšířenou působností
OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí
OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení
OZP – osoby se zdravotním postižením
PMS – Probační a mediační služba
PnP – příspěvek na péčiSPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SQSS – Standardy kvality sociálních služeb
SR – Sociální rehabilitace
STD – Sociálně terapeutické dílny
ÚK – Ústecký kraj
ÚP – Úřad práce
.
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4
1
1
6
6
1
8
1
8
1
6
6
6
5
9
7
7
7
7
7
7

IČ

1588982

5744342

Název poskytovatele

1. Česká společnost, z. s.
ADP-ANNA s.r.o.

Identifikátor

4632012
6744733

Druh služby

Odborné sociální poradenství
Odlehčovací služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A
P

5744342

ADP-ANNA s.r.o.

6598554

Pečovatelská služba

T

27323498

Agentura KROK, o.p.s.

3593109

Osobní asistence

T

27323498

Agentura KROK, o.p.s.

9702329

Sociální rehabilitace

A/T

26667649

Agentura Osmý den, o. p. s.

5981003

Sociální rehabilitace

A/T

26667649

Agentura Osmý den, o. p. s.

5981003

Sociální rehabilitace

A/T

26667649

Agentura Osmý den, o. p. s.

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T

26667649

Agentura Osmý den, o. p. s.

6514992

Odborné sociální poradenství

A/T

26638452

Agentura osobní asistenční služby z.ú.

7938610

Osobní asistence

T

26537788

Agentura Pondělí, z.s.

3306857

Podpora samostatného bydlení

T

26537788

Agentura Pondělí, z.s.

5598414

Sociální rehabilitace

A/T

26537788

Agentura Pondělí, z.s.

5598414

Sociální rehabilitace

P

4586391

Odborné sociální poradenství

A

47326875 AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.
2771527
556203
556203
556203
556203
556203
556203

Anděl Strážný, z.ú.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

8384795
1268119
1294772
1816143
2981921
4012625
4415138

Tísňová péče
Denní stacionáře
Odlehčovací služby
Sociální rehabilitace
Sociálně terapeutické dílny
Denní stacionáře
Sociální rehabilitace

T
A

Název zařízení

Občanská poradna Podbořany
ADP-Anna s.r.o.
ADP-Anna s.r.o.
Rytmus D., o.p.s.
Rytmus D., o.p.s.
Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.
Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s.
Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.
Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s.
Agentura osobní asistenční služby, z.ú.
Podpora samostatného bydlení
Agentura Pondělí - sociální rehabilitace
Agentura Pondělí - sociální rehabilitace
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel, z.s.
Anděl Strážný, z.ú.
Středisko Arkadie Novoveská, Teplice

Středisko Arkadie Bratislavská, Středisko Arkadie Novoveská,
A/T
Středisko Arkadie Krupka
A/T
A
A
A/T

Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Krupka
Středisko Arkadie Kollárova; Středisko Arkadie Rovná

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

1,8

15

0

0

14

0

5

0

12

0

2

0

4,65

0

2

6/2

1,75

0

1

2

1

0

2

4

2

0

1

0

1,25

0

1

0

1,25

0

11

0

12

0

5

0

6,2

0

A 6; T3

7/1

9,66

1

0

0

0,5

0

1

0

1,16

0

3

0

7

0

7

4/1

8

0

3

0

1,02

0

3

0

3,3

0

3

21/3

3,5

0

8

21/8

9,2

0

3

14/2

4

1
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7
7
7
2
2
2
2
2
2
1
9
3
3
6
6
3
9
2
2
9
9

IČ

556203
556203
556203

Název poskytovatele

Arkadie, o. p. s.
Arkadie, o. p. s.

Identifikátor

6522122
7942332

Druh služby

Podpora samostatného bydlení
Odborné sociální poradenství

Forma
poskytování

číslo regionu
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T
A/T

Arkadie, o. p. s.

8349589

Chráněné bydlení

P

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

1410545

Noclehárny

A

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

2374792

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

6778323

Azylové domy

P

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

6883390

Azylové domy

P

40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.

9766509

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

26569558

Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.

8611761

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

14866391

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR

2234056

Odborné sociální poradenství

A

1507311

Bateau

6765091

Odborné sociální poradenství

A

68923147 Camphill na soutoku, z.s.

6570110

Chráněné bydlení

P

68923147

Camphill na soutoku, z.s.

8141075

Centra denních služeb

A

26590735

CEDR - komunitní spolek

5108266

Azylové domy

P

26590735

CEDR - komunitní spolek

26681471 Centrum D8 o. p. s.
28731191
27270955
27270955
499811
499811

Centrum LIRA, z.ú.
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

6572053

Terénní programy

3478916 Odborné sociální poradenství
3959325
1292895
5998627
5002625
9280386

Raná péče
Osobní asistence
Odborné sociální poradenství
Raná péče
Odborné sociální poradenství

T

A
A/T
T
A/T
A/T
A

Název zařízení

Středisko Arkadie Bratislavská
Středisko Arkadie Kollárova, Středisko Arkadie Krupka
Chráněné bydlení
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov
SAS pro osoby se zdravotním postižením
Centrum služeb a pomoci
Bateau
Camphill na soutoku, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
Azylový dům
Terénní programy
KLÍČ - poradna pro rodiny
Centrum LIRA, z.ú.
Osobní asistence - CP ZPS
Odborné sociální poradenství - CP ZPS
Raná péče Čechy
Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich
blízké

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

0

1,5

0

1

0

0,5

4

0

0

3

10

0

0

3

0

5

48

5,15

28

0

0

5

27

0

0

3

0

3

6/1

4

0

3

12/3

3

0

2

0

1,5

0

3

15/2

6,65

7

0

0

4,2

0

2

10/2

3,8

22

0

0

7,3

0

6

10.I

6,5

0

2

6/1

2

0

2

15/4

1,4

0

8

0

10,5

0

1

3

0,5

0

4

0

1

0

1

0

0,05

2
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8
3
3
9
9
4
4
4
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

IČ

26999234
26999234
70854165

Název poskytovatele

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

1501687
1501687
6455886

Druh služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T
A/T

Denní stacionáře

A

26593661 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

4704104 Odborné sociální poradenství

A/T

26593661 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.

7909036 Osobní asistence

T

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

1740941

Odlehčovací služby

T

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

3272817

Odborné sociální poradenství

27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

7328567

Pečovatelská služba

T

27297128

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

1532609

Osobní asistence

T

27297128

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

3991178

Odborné sociální poradenství

A

27040143

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec z. s.

6110378

Osobní asistence

T

27040143

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec z. s.

9267613

Odlehčovací služby

P

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1045259

Odborné sociální poradenství

A

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

1243707

Odborné sociální poradenství

A

80195
80195
80195
80195
80195
80195
80195

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

Identifikátor

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

1353598
1997112
3466024
5581231
6223146
7102460
8059446

Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutické dílny
Domovy pro seniory
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem

A/T

P
P
P
A
P
P
P

Název zařízení

Poradna pro náhradní rodinnou péči
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s.
Denní stacionář
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované
pracoviště Louny
Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
Domov důchodců Milešov
Domov Na Pustaji Křešice
CSP - chráněné bydlení Litoměřice
CSP Litoměřice STD Cestou integrace
Domov U Trati Litoměřice
Domov důchodců Libochovice
Domov důchodců Libochovice

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

7/1

0,9

0

2

7/1

1,7

0

5

24/5

5,5

0

2

5/1

1

0

14

0

17,7

0

2

0

3,4

0

2

0

1,4

0

6

0

9,08

0

7

0

7,25

0

1

0

0,5

0

2

0

1,89

12

0

0

3,85

0

2

8/2

2,51

0

4

16

2,61

72

0

0

39,25

43

0

0

21,22

86

0

0

40,12

0

1

10/3

7,01

90

0

0

17,26

69

0

0

26,64

84

0

0

31,8

3

Příloha č. 5

3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
9
1
1

IČ

80195
80195

Název poskytovatele

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

Identifikátor

8648413
9361032

Druh služby

Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

P
P

Název zařízení

Domov důchodců Čížkovice
Domov Na Svobodě Čížkovice
Domov sociální péče Chotěšov

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

53

0

0

28,15

56

0

0

49,27

63

0

0

31,35

77

0

0

61,41

0

17

0

19

18

0

0

17,87

55

0

0

24,96

29

0

0

5,91

8

0

0

1,97

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

9374052

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

9751707

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

1073186

Pečovatelská služba

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

1542857

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

2682796

Domovy pro seniory

P

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

3811243

Azylové domy

P

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

5093964

Noclehárny

A

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

5387786

Denní stacionáře

A

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Denní
stacionář DOMINO

0

2

5/1

2,5

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

5463800

Chráněné bydlení

P

Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Chráněné
bydlení

27

0

0

22,14

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

6849315

Služby následné péče

11

2

12/2

3,64

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

7392909

Odborné sociální poradenství

A

0

1

0

0,35

71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

7461655

Kontaktní centra

A

0

2

0

2,95

0

4

20/4

4,75

46

0

0

27,03

0

1

5/1

1,5

0

2

0

1,4

0

1

0

0,5

0

1

15/3

3

0

0

9/3

3

71235868
71235868
6172865
70819882
70819882
72068396
72068396

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum ucelené rehabilitace, z. s.
CESPO, o. p. s.
CESPO, o. p. s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

9695946
9923023
7405909
8532431
9382099
2282970
3356067

Terénní programy
Domovy se zvláštním režimem
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Tlumočnické služby
Sociální rehabilitace
Sociálně terapeutické dílny

A/T

A/P

T
P
A
A/T
A/T
A/T
A

Domov sociální péče Skalice
Pečovatelská služba
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domov pro seniory
Azylový dům pro muže a matky s dětmi
Azylový dům pro muže a matky s dětmi

Děčínské doléčovací centrum
Děčínské doléčovací centrum
Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé
Terénní programy
Domov se zvláštním režimem
Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov
Odborné sociální poradenství
Tlumočnické služby
Centrum Cesta do světa
Cesta do světa - dílny Hudečkova; Centrum Cesta do světa;
Tréninkový program úklidových a domácích prací; Tréninková
kavárna "Na Cestě"

4

Příloha č. 5

1
9
9
7
8
8
8
7
2
7
7
8
9
5
9
3
3
3
3
3
3

IČ

22856838
473146

Název poskytovatele

Cinka, z.s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Identifikátor

6343251
2225351

Druh služby

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Odborné sociální poradenství

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A/T
A/T

Název zařízení

Centrum
CZEPA - odborné sociální poradenství

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

24/3

3,8

0

A1; T2

0

2,5

0

1

0

0,5

0

2

0

2

0

A2; T2

A31/3;
T24/3

2,5

0

5

0

5

0

4

0

4

0

A3; T2

A45/3;
T16/3

3

0

2

0

2

0

3

40

3

0

3

0

3

0

A3; T2

A26/3;
T24/3

3

0

3

0

3,45

3

0

0

1

Česká unie neslyšících
675547

Česká unie neslyšících

5839760

Tlumočnické služby

T

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

2793191

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

3230075

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

4941547 Terénní programy

T

25755277 Člověk v tísni, o.p.s.

6027304 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6102115

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6435327

Terénní programy

T

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

6651167

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

7624072

Terénní programy

T

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

9100570

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

25421018

Demosthenes, o.p.s.

5330519

Raná péče

T

62209256

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

4034618

Domy na půl cesty

P

48136093
46768041
46768041
46768041
46768041
46768041
46768041

Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

9548170
2027319
2987242
4731306
4894760
7041080
9407680

Raná péče
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení
Azylové domy
Sociální rehabilitace
Centra denních služeb
Sociálně terapeutické dílny

A/T

A/T

A/T

Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s. - eNCéčko
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět
Demosthenes, o.p.s.
Dům na půl cesty "Do života"
Raná péče Diakonie - Ústecký kraj

0

3

0

3,15

P

Chráněné bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie
Terezín

12

0

0

6,1

T

Podpora samostatného bydlení - Centrum sociálních služeb
Klobouk Diakonie Terezín

0

3

0

3,5

32

0

0

7,35

0

4

17

4,1

0

7

25/7

7,4

0

3

10/3

4

P
A/T
A
A

Domov pro matky s dětmi
Sociální rehabilitace
Centrum denních služeb
Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Klobouk
Diakonie Terezín

5

Příloha č. 5

5
5
5
3
3
6
3
3
2
8
4
4
6
6
6
6
6
6
6
7
7

IČ

70863601
70863601

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

Identifikátor

1760842
1988848

Druh služby

Azylové domy
Odborné sociální poradenství

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

P
A

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

2013307

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

41328523

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

2185972

Domovy se zvláštním režimem

P

41328523

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích

9753639

Domovy pro seniory

P

40229939

Diecézní charita Litoměřice

4013275

Azylové domy

P

40229939

Diecézní charita Litoměřice

7429073

Odborné sociální poradenství

40229939

Diecézní charita Litoměřice

7908464

Terénní programy

T

40229939

Diecézní charita Litoměřice

9801549

Pečovatelská služba

T

70225842

Dobrovolnické centrum, z. s.

1510111

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

830381

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

3225275

Chráněné bydlení

P

830381

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace

9567874

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

2135966

Domovy pro seniory

P

47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

5168000

Osobní asistence

T

47274581
47274484
47274484
47274484
63787725
63787725

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Domov Brtníky, příspěvková organizace
Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

5350551
7051562
3395152
2434997
3905641
6986535
9313776

Pečovatelská služba
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
Občanská poradna Most, Občanská poradna Litvínov

Sociální práce v ohrožených rodinách Most, Sociální práce v
A/T
ohrožených rodinách Litvínov

70863601

47274581

Název zařízení

A/T

A/T

T
P

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích
Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou
Poradenské centrum Litoměřice
Magdala - Ústecký kraj
Charitní pečovatelská služba
Dobrovolnické centrum, z.s.
Chráněné bydlení - Domov "Bez zámků" Tuchořice
Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace
Domov pro seniory
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Domov se zvláštním režimem

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

54

0

0

6,9

0

6

0

6,5

0

4

4/1

3,8

86

0

0

59,7

28

0

0

10

68

0

0

13,55

0

2

0

1,8

0

2

4/2

0,4

0

3

0

4,45

0

2

14/2

1,6

8

0

0

3

52

0

0

31

16

0

0

6,7

0

1

0

2,4

0

5

0

8

74

0

0

34,8

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace

61

0

0

34,5

P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace

64

0

0

59,2

0

4

12/4

4,32

100

0

0

34,25

97

0

0

39,8

A
P
P

Domov Brtníky, příspěvková organizace
Domov důchodců Bystřany
Domov důchodců Bystřany

6

Příloha č. 5

6
3
3
2
2
1
1
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4

IČ

47274492
828998
828998

Název poskytovatele

Domov důchodců Lipová
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Identifikátor

8543206
7001404

Druh služby

Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

P
P

Název zařízení

Domov důchodců Lipová
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

49

0

0

23

36

0

0

15,34

96

0

0

41,46

38

0

0

16,5

55

0

0

19

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

8731012

Domovy se zvláštním režimem

P

24713589

Domov harmonie a klidu s.r.o.

4605047

Domovy se zvláštním režimem

P

46789847

Domov pro osoby se zdravotním postižením (Kovářská)

4541453

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

47274565

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

4578763

Domovy pro seniory

P

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

68

0

0

28,9

47274565

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

9873560

Pečovatelská služba

T

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
příspěvková organizace

0

2

0

4,5

830411

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

5153567

Pečovatelská služba

T

0

16

0

17,1

830411

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

8541500

Domovy se zvláštním režimem

P

46

0

0

24,95

830411

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

9823316

Domovy pro seniory

P

80

0

0

29,95

44555661

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

2758028

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

10

0

0

5,63

44555661

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

9714807

Domovy pro seniory

P

122

0

0

33,12

44555407

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

5238851

Domovy se zvláštním režimem

P

18

0

0

19,8852

44555407

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

6890540

Domovy pro seniory

P

150

0

0

79,0148

65

0

0

30

44555296
44555334
44555270
44555270
65650964
65650964
65650964

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

9595541
6172420
3270327
7256732
4159038
7285141
9714246

Domovy pro seniory
Domovy pro seniory
Domovy pro seniory
Azylové domy
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Odlehčovací služby

P
P

Domov harmonie a klidu
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.

153

0

0

58

P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace

172

0

0

40,2

P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi,
příspěvková organizace

Do+Dí16
+35

0

0

4,8

72

0

0

29,92

30

0

0

13,2

3

0

0

0,88

P
P
P

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

7

Příloha č. 5

4
8
8
4
4
4
4
6
5
5
5
6
8
1
1
1
8
8
8
8
8

IČ

65650964
44555326

Název poskytovatele

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

Identifikátor

5634705
2501932

Druh služby

Pečovatelská služba
Domovy se zvláštním režimem

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

T
P

44555326

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

2744287

Domovy pro seniory

P

49123688

Domov pro seniory U Pramene Louny

2103509

Domovy pro seniory

P

49123688

Domov pro seniory U Pramene Louny

3091711

Domovy se zvláštním režimem

P

49123688

Domov pro seniory U Pramene Louny

9422672

Azylové domy

P

68454864

Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace

2862640

Domovy se zvláštním režimem

P

47274468

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

9712191

Domovy se zvláštním režimem

P

49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

2068891

Domovy pro seniory

P

49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

4100257

Domovy se zvláštním režimem

P

49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

4814058

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

3385655

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.

5322668

Azylové domy

P

44555288

Domov Velké Březno, příspěvková organizace

1408517

Domovy se zvláštním režimem

P

47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace

3899971

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

47274522
47274522
75149541
75149541
75149541
75149541
75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková
organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

7256389
8791049
1201084
2550019
5171989
5666980
7734108

Chráněné bydlení
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Denní stacionáře
Sociálně terapeutické dílny
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Chráněné bydlení

P
P
A
A
P
P
P

Název zařízení

Pečovatelská služba
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
Domov pro seniory U Pramene Louny
Domov pro seniory U Pramene Louny
AZYLOVÝ DŮM PŘI DOMOVĚ PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
Domov se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška
Chráněné bydlení
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
Denní stacionář Úsměv
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

4

0

7,5

62

0

0

39,08

109

0

0

42,92

129

0

0

37,6

16

0

0

7,2

9

0

0

0,2

52

0

0

21

100

0

0

51

72

0

0

31,47

48

0

0

33,63

2

0

0

3

22

0

0

6,94

93

0

0

45,359

46

0

0

23,7

13

0

0

6,3

46

0

0

26

0

3

16/3

3,3

0

8

22/8

9,5

22

0

0

23,6

24

0

0

18,85

16

0

0

12,4

8

Příloha č. 5

8
8
7
8
6
6
7
7
5
7
7
7
2
2
2
2
2
2
5
5
5

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

8643214

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

8907909

Druh služby

Podpora samostatného bydlení
Chráněné bydlení

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

T
P

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2547969

Chráněné bydlení

P

75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

9553549

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

47274573

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace

2197911

Domovy se zvláštním režimem

P

47274573

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace

4403315

Domovy pro seniory

P

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

1351633

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

4121413

Sociálně terapeutické dílny

A

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

6172133

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

7293077

Chráněné bydlení

P

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

7806966

Týdenní stacionáře

P

63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

7717165

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

5323100

Chráněné bydlení

P

46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

5935431

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

46789910
46789910
46789910
46789910
49872541
49872541
49872541

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

6075842
6916747
7012291
7255944
4410973
8888297
2577955

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení

Název zařízení

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice
Chráněné bydlení Teplice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa
Domov pro seniory Krásná Lípa
Domov pro seniory Šluknov
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Krupka
Chráněné bydlení Kadaň
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

0

1,15

18

0

0

8,4

12

0

0

10

24

0

0

18,3

95

0

0

56,63

70

0

0

36,94

73

0

0

45,77

0

3

10/2

4

50

0

0

24,2

11

0

0

5,53

5

0

0

4,81

12

0

0

14,5

8

0

0

5,48

31

0

0

26,08

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

8

0

0

4,47

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

42

0

0

23,52

P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mašťov

20

0

0

12,99

26

0

0

17,42

117

0

0

53,89

17

0

0

11,36

14

0

0

3,48

P
P
P
P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

9

Příloha č. 5

5
5
5
4
8
8
8
8
5
5
2
9
5
5
5
3
7
4
7
3
7

IČ

49872541
49872541

Název poskytovatele

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

Identifikátor

2761662
3793014

Druh služby

Sociálně terapeutické dílny
Domovy se zvláštním režimem

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A
P

49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

8538718

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.

1953437

Terénní programy

T

44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.

4677905

Kontaktní centra

A

44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.

5587211

Odborné sociální poradenství

44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.

7108907

Terénní programy

T

44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.

9258026

Odborné sociální poradenství

A

25441892

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

1480537

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

25441892

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

5153749

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

28722043

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

4047865

Osobní asistence

24743054

EDA cz, z. ú.

7877605

Raná péče

25034545

ENERGIE o.p.s.

1534371

Chráněné bydlení

P

25034545

ENERGIE o.p.s.

8221160

Odlehčovací služby

P

25034545
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586

ENERGIE o.p.s.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

8221160
1015984
1214275
1457144
1621637
1657475
2046626

Odlehčovací služby
Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace
Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Sociální rehabilitace
Sociálně terapeutické dílny

A/T

T
A/T

A
A/T
A/T
A/T
A/T
A/T
A

Název zařízení

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
Terénní program Postoloprty
Kontaktní centrum pro drogově závislé
Ambulantní adiktologické služby
Terénní program
Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost
SAS Chanov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.
EDA cz, z.ú.
Chráněné bydlení ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
Centrum duševního zdraví Litoměřice
Fokus Labe - Teplice
Centrum duševního zdraví Louny, Žatec
Fokus Labe - Teplice
Fokus Labe - Litoměřice
Fokus Labe - Teplice

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

4

8/4

7,27

37

0

0

24,11

114

0

0

84,89

0

1

10/2

1,33

0

3

10/1

4

0

6

12/1

8,65

0

4

3/1

5,2

0

2

0

2,2

0

2

0

2,5

0

1

25/3

3,5

0

4

0

4,5

0

3

10

2,38

61

0

0

15,45

3

0

0

1

0

2

15/2

1,45

0

A 1; T 2

10/2

5

0

A 1; T 1

15/1

4

0

A1; T2

10/2

4

0

1

0

1,5

0

1

15/1

2

0

1

17

3

10

Příloha č. 5

8
2
1
8
8
5
3
2
8
7
1
8
8
1
1
3
7
2
9
8
8

IČ

44226586
44226586

Název poskytovatele

Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.

Identifikátor

2365503

Druh služby

Sociálně terapeutické dílny

2882507

Sociální rehabilitace

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A
A/T

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3097184

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3376667

Sociální rehabilitace

44226586

Fokus Labe, z. ú.

3935206

Chráněné bydlení

44226586

Fokus Labe, z. ú.

4103239

Sociální rehabilitace

44226586

Fokus Labe, z. ú.

4265731

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

44226586

Fokus Labe, z. ú.

5188376

Sociální rehabilitace

A/T

44226586

Fokus Labe, z. ú.

5844827

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

44226586

Fokus Labe, z. ú.

6105987

Sociální rehabilitace

A/T

44226586

Fokus Labe, z. ú.

6303516

Sociální rehabilitace

A/T

44226586

Fokus Labe, z. ú.

8981594

Sociální rehabilitace

A/T

44226586

Fokus Labe, z. ú.

9071773

Odborné sociální poradenství

A/T

44226586

Fokus Labe, z. ú.

9131484

Odborné sociální poradenství

A/T

44226586
44226586
44226586
44226586

Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.
Fokus Labe, z. ú.

44226586 Fokus Labe, z. ú.
27324001
27324001

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

9317585
9425002
9462377
6780298
7889246
3591222
7646043

Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Chráněné bydlení
Sociální rehabilitace
Osobní asistence
Denní stacionáře

A
A/T
P
A/T
A

A/T
A/T
A
P
A/T
T
A

Název zařízení

Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Chomutov
Fokus Labe - Děčín
Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Centrum duševního zdraví Most
Fokus Labe - Litoměřice
Centrum duševního zdraví Chomutov
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Centrum duševního zdraví Teplice
Fokus Labe - Děčín
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Ústí nad Labem
Fokus Labe - Děčín
Centrum duševního zdraví Děčín
Fokus Labe - Litoměřice
Fokus Labe - Teplice
Chráněné bydlení Chomutov
Multidisciplinární tým pro děti a mladé lidi
Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
Denní stacionář HELIAS

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

4

39/6

8

0

1

15

2

0

A1; T1

A15/1;
T15/1

1,5

0

5

10/2

9

27

0

0

16

0

A1;T2

10/2

4

0

A1; T1

A15/1;
T15/1

1,5

0

A 2; T 3

10/2

9

0

A2; T2

A15/1;
T15/1

2,5

0

A 1; T 2

10/2

4

0

1

15/1

2

0

A 4; T 2

15/1

9

0

1

0

1,5

0

1

0

1,5

0

A 1; T 2

10/2

5

0

1

0

1,5

0

A1; T1

A15/1;
T15/1

1,5

11

0

0

6

0

A1; T2

10/2

5

0

2

0

6

0

2

16/5

8

11

Příloha č. 5

8
7
5
3
2
3
3
3
3
5
5
3
1
1
8
8
1
1
8
1
8

IČ

66000653
66000653

Název poskytovatele

HEWER, z.s.
HEWER, z.s.

Identifikátor

4076320
4076320

Druh služby

Osobní asistence
Osobní asistence

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

T
T

66000653

HEWER, z.s.

4076320

Osobní asistence

T

66000653

HEWER, z.s.

4076320

Osobní asistence

T

66000653

HEWER, z.s.

4076320

Osobní asistence

T

24273449

HEZKÉ DOMY s.r.o.

5336459

Odlehčovací služby

P

65081374

Hospic sv. Štěpána, z.s.

1451339

Odborné sociální poradenství

65081374

Hospic sv. Štěpána, z.s.

6770385

Odlehčovací služby

P

65081374

Hospic sv. Štěpána, z.s.

6770385

odlehčovací služby

T

25419561

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

3441974

Odborné sociální poradenství

25419561

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

4743378

Odlehčovací služby

P

62768841

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.

9245039

Sociální rehabilitace

A/T

70818134 Charita Česká Kamenice

2472265

Nízkoprahová denní centra

A

70818134 Charita Česká Kamenice

2527440

Podpora samostatného bydlení

T

70818134 Charita Česká Kamenice
70818134 Charita Česká Kamenice
70818134 Charita Česká Kamenice
70818134 Charita Česká Kamenice
70818134 Charita Česká Kamenice
70818134 Charita Česká Kamenice
70818134 Charita Česká Kamenice

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

2527440
5735295
5735295
7629312
9869440
9806102
9806102

Podpora samostatného bydlení
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
Domovy se zvláštním režimem
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení

A/T

A/T

T
A
A
P
P
P
P

Název zařízení

Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj
HEZKÉ DOMY s.r.o.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Humanitární sdružení PERSPEKTIVA
Nízkoprahové denní centrum
Podpora samostatného bydlení
Podpora samostatného bydlení
Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny
Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

5

0

7,79

0

3

0

5,62

0

1

0

2,18

0

1

0

0,49

0

1

0

2

30

0

0

14,5

0

1

0

1,5

10

0

0

6,8

0

2

0

2,3

0

1

0

0,75

10

0

0

9

0

3

3/1

4

0

1

10/1

3,5

0

1

0

1,5

0

4

0

3

0

4

3/1

2,3

0

5

3/1

3,6

18

0

0

13,9

10

0

0

6,5

31

0

0

11,75

11

0

0

4,55

12
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
7
7
5
5
7
7

IČ

46769382
46769382

Název poskytovatele

Charita Litoměřice
Charita Litoměřice

Identifikátor

1269156
2241142

Druh služby

Denní stacionáře
Azylové domy

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A
P

Název zařízení

Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

6/2

2,2

23

0

0

4,96

5

0

0

0,81

4

0

0

1,79

46769382

Charita Litoměřice

2548478

Noclehárny

A

46769382

Charita Litoměřice

2417772

Odlehčovací služby

P

46769382

Charita Litoměřice

5964684

Nízkoprahová denní centra

A

SStředisko sociální prevence a humanitární pomoci nízkoprahové denní centrum

0

1

5/1

1,08

46769382

Charita Litoměřice

9011520

Terénní programy

T

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní
program

0

1

3/1

1,2

46769382

Charita Litoměřice

3403190

Pečovatelská služba

T

0

20

0

22,5

46769382

Charita Litoměřice

5624320

Domovy se zvláštním režimem

P

31

0

0

17,97

46769382

Charita Litoměřice

6566711

Domovy pro seniory

P

118

0

0

62,21

46770321

Charita Lovosice

3189832

Terénní programy

T

0

1

4/1

1

46770321

Charita Lovosice

3209417

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

0

2

8/2

2

46770321

Charita Lovosice

6081367

Azylové domy

24

0

0

6,3

46770321

Charita Lovosice

6540812

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

1

25/2

2,3

46770321

Charita Lovosice

8464374

Sociálně terapeutické dílny

0

2

10/2

2

27

0

0

6,5

30

0

0

6,5

30

0

0

6,5

0

3

0

3,3

0

3

28/4

6

0

2

7/1

2

5

0

0

1

70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920

Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

5476963
5690901
6239239
7323829
1012725
1158642
1826142

Azylové domy
Azylové domy
Azylové domy
Osobní asistence
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Noclehárny

A/T
P
A/T
A
P
P
P
T
A/T
T
A

Domov na Dómském pahorku - odlehčovací služba

Pečovatelská služba
Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním režimem
Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov
pro seniory
Terénní služba Panny Marie Pomocné
Panna Marie Pomocná s rodinami
Dům Panny Marie Pomocné
Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží
Dílny Panny Marie Pomocné
Azylový dům Osek
Azylový dům Duchcov
Centrum "Rodina v tísni"
Osobní asistence Oblastní charity Most
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov
Noclehárna Duchcov

13
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2
2
5
4
5
5
2
7
5
5
5
7
5
7
5
5
7
2
5
3
3

IČ

70828920
70828920

Název poskytovatele

Charita Most
Charita Most

Identifikátor

2450357
2570590

Druh služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A/T
A/T

70828920

Charita Most

3043143

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

70828920

Charita Most

3383589

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

70828920

Charita Most

3475445

Odborné sociální poradenství

70828920

Charita Most

4704201

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

70828920

Charita Most

5361940

Odborné sociální poradenství

A/T

70828920

Charita Most

5370162

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

70828920

Charita Most

5778636

Odborné sociální poradenství

A/T

70828920

Charita Most

5798742

Pečovatelská služba

70828920

Charita Most

6776446

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

70828920

Charita Most

7544686

Terénní programy

70828920

Charita Most

8190994

Nízkoprahová denní centra

70828920

Charita Most

8217675

Domy na půl cesty

70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
62769111
62769111

Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

8389381
8522670
8583484
9253322
5872914
1761469
4335678

Terénní programy
Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Terénní programy
Terénní programy
Pečovatelská služba
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

T
A/T
T
A/T
P
T
A/T
A
T
T
T
A/T

Název zařízení

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro
Aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociální poradna Most
Sovička
Sociální poradna Chomutov
Zastávka
Sociální poradna Janov
Pečovatelská služba Oblastní charity Most
Rozmarýnek
Terénní programy Duchcov
Nízkoprahové denní centrum Most
Centrum Rodina v tísni
Terénní programy Most
Sociálně rehabilitační programy
Odborné sociální poradenství Duchcov
Terénní programy
Terénní programy
Charitní pečovatelská služba Roudnice
NZDM Bota

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

6/1

2

0

1

14/2

3,5

0

4

6/1

4,3

0

3

15/3

3

0

1

0

1

0

3

15/3

4

0

1

0

1,8

0

4

30/4

5

0

1

2/1

1,2

0

7

0

9

0

5

15/5

5

0

1

2/1

1,2

0

1

15/1

3

4

0

0

1,5

0

3

0

3

0

2

2/1

2

0

1

0

1,15

0

3

2/1

3

0

3

2/1

3

0

2

0

3,6

0

5

50/5

5

14

Příloha č. 5

3
3
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1

IČ

62769111
62769111

Název poskytovatele

Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem

Identifikátor

6392422
8281324

Druh služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Azylové domy

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A/T
P

46797572 Charita Rumburk

4291907

Odborné sociální poradenství

46797572 Charita Rumburk

6349343

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

46797572 Charita Rumburk

7222807

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

73635502 Charita Šluknov

3112502

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

73635502 Charita Šluknov

6661939

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

73635502 Charita Šluknov

8168410

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

70806837 Charita Teplice

5945195

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

70806837 Charita Teplice

7058897

Odborné sociální poradenství

A

70806837 Charita Teplice

8489399

Azylové domy

P

44225512 Charita Ústí nad Labem

1001488

Azylové domy

P

44225512 Charita Ústí nad Labem

2145028

Nízkoprahová denní centra

44225512 Charita Ústí nad Labem

2179469

Domovy se zvláštním režimem

44225512 Charita Ústí nad Labem
44225512 Charita Ústí nad Labem
44225512 Charita Ústí nad Labem
44225512 Charita Ústí nad Labem
44225512 Charita Ústí nad Labem
44225512 Charita Ústí nad Labem
26590719

Charitní sdružení Děčín, z.s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

3125201
3255982
3831791
6631017
9288131
9832613
6511261

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Noclehárny
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Terénní programy
Odborné sociální poradenství

A

A/T
P
A/T
A/T
A
A/T
A/T
T
A

Název zařízení

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Pod střechou“
Azylový dům pro matky s dětmi v Domově sv. Josefa
Občanská poradna Rumburk
Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Žijeme spolu - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Ambrela pro rodinu
Bary Ambrela
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela
Agapé II.
Občanská poradna Teplice
Azylový dům pro matky s dětmi Agapé
Azylový dům Samaritán
Centrum pomoci Samaritán
Dům pokojného stáří svaté Ludmily
Klub Lucerna
Centrum služeb pro rodinu
Noclehárna Samaritán
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
Terénní programy
Občanská poradna Děčín

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

15/3

3

30

0

0

6,3

0

1

0

1,01

0

1

5/1

1,08

0

1

14/2

3

0

3

4/1

2,9

0

1

20/2

4

0

1

20/3

4,39

0

3

30/3

4

0

1

0

1

20

0

0

4,5

40

0

0

5,3

0

3

50

3,7

35

0

0

22

0

2

A: 20/2, T:
10/1

3

0

1

A: 15/2, T:
5/1

2

15

0

0

1,5

0

1

A: 12/2, T:
12/2

2

0

2

A: 20/2, T:
10/1

1,5

0

2

10/2

2

0

4

0

4,3

15
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1
6
6
6
1
1
6
6
8
1
8
1
1
8
1
2
2
5
5
5
5

IČ

26590719
22772511

Název poskytovatele

Charitní sdružení Děčín, z.s.
Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

Identifikátor

7674174
2732328

Druh služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Chráněné bydlení

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A/T
P

22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

3532163

Podpora samostatného bydlení

T

22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

4181497

Osobní asistence

T

68975244

Indigo Děčín, z.s.

9308341

Terénní programy

T

68975244

Indigo Děčín, z.s.

9082399

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

70872686

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

5177352

Podpora samostatného bydlení

T

28744349

JIPRO-CASH s. r. o.

5037445

Domovy se zvláštním režimem

P

63778718

JURTA, o.p.s.

1066948

Sociální rehabilitace

T/A

63778718

JURTA, o.p.s.

1066948

Sociální rehabilitace

T/A

63778718

JURTA, o.p.s.

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

63778718

JURTA, o.p.s.

4715430

Sociálně terapeutické dílny

A

63778718

JURTA, o.p.s.

5807228

Chráněné bydlení

P

63778718

JURTA, o.p.s.

9100031

Podpora samostatného bydlení

T

63778718
27000222
27000222
27000222
27000222
27000222
27000222

JURTA, o.p.s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.
K srdci klíč, o. p. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

9100031
1499845
7712870
9422230
6455949
8836274
9763724

Podpora samostatného bydlení
Noclehárny
Nízkoprahová denní centra
Azylové domy
Noclehárny
Azylové domy
Domy na půl cesty

T
A
A
P
A
P
P

Název zařízení

Asistenční služba pro rodiny s dětmi
Chráněné bydlení Pastelky
Podpora samostatného bydlení Pastelky
Osobní asistence Pastelky
Terénní program
Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní
Poustevna
Domov Potoky
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Jurta o.p.s.
Noclehárna v Chomutově
Nízkoprahové denní centrum v Chomutově
Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě
Noclehárna v Mostě
Azylový dům pro muže v Mostě
Dům na půl cesty v Mostě

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

A 1; T7

A 5/1; T
35/7

10,2

4

0

0

5,34

0

3

0

6,5

0

3

0

6,75

0

2

0

4,5

0

2

30/3

4,9

0

2

0

0,6

50

0

0

26,4

0

2

5/1

3

0

2

5/1

2

0

2

5/1

3

0

2

5/1

4,5

5

0

0

1,75

0

1

7/1

1,25

0

1

7/1

1,25

12

0

0

2,5

0

1

12/2

4,3

20

0

0

5,3

10

0

0

2,5

30

0

0

7,6

8

0

0

3,85
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4
4
4
4
4
4
4
4
8
6
6
6
6
6
6
5
5
5
1
7
7

IČ

830437
830437

Název poskytovatele

Kamarád - LORM
Kamarád - LORM

Identifikátor

1165395
1372355

Druh služby

Chráněné bydlení
Denní stacionáře

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

P
A

830437

Kamarád - LORM

2207393

Týdenní stacionáře

P

830437

Kamarád - LORM

2803757

Podpora samostatného bydlení

T

830437

Kamarád - LORM

3210011

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

830437

Kamarád - LORM

7334865

Sociálně terapeutické dílny

A

830437

Kamarád - LORM

8570486

Odlehčovací služby

830437

Kamarád - LORM

8945341

Krizová pomoc

P

1181491

Kleja, z.s.

9338405

Terénní programy

T

22881476

Kormidlo Šluknov o.p.s.

4978879

Sociálně terapeutické dílny

A

75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.

3827499

Odborné sociální poradenství

75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.

1928007

Terénní programy

75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.

3153600

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.

5321665

Osobní asistence

75139090
28747330
25030302
25030302
26648661
27038645
27038645

Kostka Krásná Lípa, p.o.
KRUH pomoci, o.p.s.
Krušnohorská poliklinika s. r. o.
Krušnohorská poliklinika s. r. o.
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.
Květina, z. s.
Květina, z. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

6363165
3492950
6373201
6426990
8061366
3536223
5829590

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální rehabilitace
Domovy pro seniory
Pečovatelská služba
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Terénní programy

P/A

A/T
T
A/T
T

Název zařízení

Chráněné bydlení
Denní stacionář
Týdenní stacionář
Podpora samostatného bydlení
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutická dílna
Odlehčovací služby
Kamarád - LORM
Terénní program v Ústí nad Labem
Kormidlo Šluknov o.p.s.
Kostka Krásná Lípa p.o.
Kostka Krásná Lípa p.o.
Kostka Krásná Lípa p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.

Amari - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, T-klub A/T
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
A/T
P
T
A
A/T
T

KRUH pomoci, o.p.s.
Domov pro seniory Naděje
Pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky
Nízkoprahové denní centrum
Klub Magnet
Terénní programy Květina

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

7

0

0

5

0

4

0

1,1

10

0

0

4,3

0

2

0

2,4

18

0

0

13,25

0

3

18/3

3,2

3

1

0

1,1

1

0

0

0,1

0

3

0

3

0

6

4/1

10

0

1

0

0,6

0

1

5/1

1,32

0

5

8/1

5,16

0

8

0

11,62

0

5

35/5

6,5

0

2

4/2

4

20

0

0

7,95

0

4

0

5,95

0

1

16/2

3

0

1

30/4

4

0

2

0

2,3
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7
7
3
4
2
2
5
7
2
7
5
5
5
3
3
3
3
3
6
6
6

IČ

27038645
27038645

Název poskytovatele

Květina, z. s.
Květina, z. s.

Identifikátor

6251794
5464128

Druh služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahová denní centra

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A/T
A

75100967

Lucie Jursíková Brožková

5222616

Odlehčovací služby

T

26708451

Maltézská pomoc, o.p.s.

9905305

Osobní asistence

T

26604205

Masopust, z.s.

1989766

Sociální rehabilitace

26604205

Masopust, z.s.

6538434

Sociálně terapeutické dílny

A

47310189

Medicína Litvínov, s.r.o.

3132557

Domovy pro seniory

P

266230

Město Bílina

2680198

Pečovatelská služba

T

261912

Město Kadaň

5578580

Terénní programy

T

266418

Město Krupka

8895811

Pečovatelská služba

T

266027

Město Litvínov

1901050

Terénní programy

T

266027

Město Litvínov

5124068

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T

266086

Město Meziboří

4771324

Pečovatelská služba

T

264466

Město Štětí

2561765

Pečovatelská služba

T

264466
264466
264474
264571
261718
261718
261718

Město Štětí
Město Štětí
Město Terezín
Město Úštěk
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf
Město Varnsdorf

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

6774569
8322579
1795576
8820534
1187850
2244389
3064434

Odlehčovací služby
Denní stacionáře
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Noclehárny
Terénní programy

A/T

P
A
T
T
A/T
A
T

Název zařízení

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina
Nízkoprahové denní centrum Květina
KDP Sluníčko
osobní asistence
Sociální rehabilitace Esprit
Sociálně terapeutické dílny
Domov pro seniory SENMED
Pečovatelská služba Bílina
Centrum sociálních služeb Prunéřov
Pečovatelská služba Krupka
První krok Terénní programy
První krok Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pečovatelská služba Meziboří
Město Štětí
Dům s chráněnými byty
Dům s chráněnými byty
Město Terezín
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Centrum sociálních služeb - noclehárna
Centrum sociálních služeb - terénní program

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

T4;A2

6/1

5

0

1

10/2

4

0

4

0

5,25

0

4

0

6,5

0

2

15/2

3

0

2

3/1

3,5

16

0

0

5,78

0

11

0

12

0

4

0

4

0

10

0

13,5

0

2

0

2

0

3

6/1

3

0

3

0

6,8

0

7

0

13,5

2

0

0

1,1

0

1

6/1

1,1

0

2

0

3,5

0

2

0

2,25

0

2

6/1

1,8

9

0

0

0,6

0

2

0

2
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6
6
4
4
4
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2

IČ

261718
261718

Název poskytovatele

Město Varnsdorf
Město Varnsdorf

Identifikátor

9055829
9957516

Druh služby

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Pečovatelská služba

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A/T
T

65108477

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace

6963367

Sociálně terapeutické dílny

60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

4012067

Pečovatelská služba

60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

6128832

Denní stacionáře

A

65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň

8021779

Domovy pro seniory

P

65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň

8756058

Odlehčovací služby

P

65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň

9009774

Pečovatelská služba

T

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1486803

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

6305505

Odborné sociální poradenství

A

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1853582

Pečovatelská služba

T

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

1944936

Domovy pro seniory

P

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

4525297

Denní stacionáře

A

831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

5884351

Denní stacionáře

A

831212
831212
831212
831212
46789863
46789863
46789863

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

6712020
7945267
9300938
9884915
6278016
7891821
9493656

Domovy pro seniory
Denní stacionáře
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro seniory
Domovy pro seniory
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy se zvláštním režimem

A
A/T

P
A
P
P
P
P
P

Název zařízení

Centrum sociálních služeb - nízkoprahový klub Modrý kámen
Pečovatelská služba Varnsdorf
Sociálně terapeutická dílna Jeroným
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Pečovatelská služba
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Pečovatelská služba
Domov pro seniory
Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp.
kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní
docházkou
Denní stacionář pro seniory a handicapované občany
Domov pro seniory
Denní dětský rehabilitační stacionář
Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory
Domov pro seniory Vejprty
Domov pro osoby se zdravotním postižením Vejprty
Domov se zvláštním režimem Vejprty

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

3

30

2,25

0

6

0

5,93

0

3

15/3

3

0

14

0

15,1

0

2

15

2,1

120

0

0

54,84

4

0

0

0,56

0

7

0

11

6

0

0

2,29

0

1

4/1

1,745

0

24

0

18,86

96

0

0

21,21

0

2

11/2

2,26

0

1

4/1

1,165

273

0

0

95,36

0

3

12/3

3,06

33

0

0

20,85

35

0

0

15,18

24

0

0

9,1

153

0

0

66

131

0

0

54
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
4
5
9
4
5
5
5
3
2

IČ

46789863
46787682

Název poskytovatele

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

Identifikátor

9925245
1590533

Druh služby

Chráněné bydlení
Odlehčovací služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

P
P

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

1592324

Pečovatelská služba

T

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

3890327

Domovy pro seniory

P

46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

5655847

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

6395067

Odborné sociální poradenství

A/T

46787682 Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace

7032621

Domovy se zvláštním režimem

P

65082125 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

2848286

Domovy pro seniory

P

65082125 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

3369883

Pečovatelská služba

T

65082125 Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

8647982

Odlehčovací služby

P

8521213

Pečovatelská služba

T

63125137 Most k naději, z.s.

1916764

Služby následné péče

A

63125137 Most k naději, z.s.

4417327

Kontaktní centra

A

63125137 Most k naději, z.s.

4741952

Terénní programy

T

265233

Městys Měcholupy

63125137 Most k naději, z.s.
63125137 Most k naději, z.s.
63125137 Most k naději, z.s.
63125137 Most k naději, z.s.
63125137 Most k naději, z.s.
22833404 Mozaika, z.s.
570931

NADĚJE

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

4876605
6384214
7660838
8582685
9936300
5359149
1074769

Telefonická krizová pomoc
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Kontaktní centra
Krizová pomoc
Odborné sociální poradenství
Terénní programy

T
T
A
A
A
A
T

Název zařízení

Chráněné bydlení Vejprty
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková
organizace
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.
Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o.
Obec Měcholupy
Centrum pro rodinu a následnou péči
K-Centrum Žatec
Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny
Linka duševní tísně
Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních
Sociální protidrogová poradna
K-centrum Most
Krizová poradna
Mozaika, z.s.
Středisko Naděje Klášterec nad Ohří

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

28

0

0

5,5

30

0

0

15,25

0

5

0

9,5

94

0

0

33,25

48

0

0

20,75

0

2

0

2,5

80

0

0

36,75

113

0

0

34,85

0

9

0

12

4

0

0

1,08

0

1

0

1,1

0

1

12/2

0,6

0

3

6/2

3,7

0

9

4/1

10,3

0

1

0

5,5

0

2

14/1

3,18

0

2

4/1

2

0

4

9/4

4,7

0

1

0

1,25

0

1

2

1

0

2

0

2
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3
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3

IČ

570931
570931

Název poskytovatele

NADĚJE
NADĚJE

Identifikátor

1256783
1673951

Druh služby

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A/T
A

570931

NADĚJE

2127231

Odborné sociální poradenství

A

570931

NADĚJE

2503341

Sociálně terapeutické dílny

A

570931

NADĚJE

2925439

Noclehárny

A

570931

NADĚJE

3072534

Chráněné bydlení

P

570931

NADĚJE

3778962

Azylové domy

P

570931

NADĚJE

4257675

Azylové domy

P

570931

NADĚJE

4528359

Terénní programy

T

570931

NADĚJE

5625611

Nízkoprahová denní centra

570931

NADĚJE

5924567

Krizová pomoc

P

570931

NADĚJE

6087352

Chráněné bydlení

P

570931

NADĚJE

6562208

Nízkoprahová denní centra

A

570931

NADĚJE

7055199

Chráněné bydlení

P

570931
570931
570931
570931
570931
570931
570931

NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

7055199
8090360
8870904
9057704
9593299
4166865
4534118

Chráněné bydlení
Noclehárny
Terénní programy
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně terapeutické dílny
Terénní programy

A/T

P
A
T
A
A/T
A
T

Název zařízení

Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození
Středisko Naděje Klášterec nad Ohří
Středisko Naděje Klášterec nad Ohří
Dům Naděje Litoměřice
Středisko NADĚJE Lovosice
Dům Naděje Roudnice nad Labem
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Dům NADĚJE Roudnice nad Labem
Středisko Naděje Roudnice nad Labem - Jungmannova
Středisko NADĚJE Lovosice
Dům Naděje Roudnice nad Labem
Dům Naděje Litoměřice
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Středisko Naděje Kadaň
Středisko Naděje Kadaň
Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří
Středisko Naděje Litoměřice - Na Kocandě
Středisko Naděje Kadaň
Středisko Naděje Litoměřice - Masarykova
Středisko Naděje Roudnice nad Labem - T. G. Masaryka
Středisko Naděje Štětí

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

24

4

0

5

20

5

0

1

0

1,2

0

2

10

3,9

10

0

0

3,05

12

0

0

4,1

40

0

0

7,87

45

0

0

8,64

0

4

0

4,5

0

2

15

3,5

4

0

0

0,35

12

0

0

6,87

0

4

20

3,95

10

0

0

4,9

10

0

0

4

10

0

0

2,4

0

2

0

4

0

1

0

1,13

0

3

15

5

0

2

10/2

3

0

2

0

2
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3
2
2
3
9
9
9
9
9
3
3
1
1
3
3
4
4
7
5
5
5

IČ

570931
570931

Název poskytovatele

NADĚJE
NADĚJE

Identifikátor

6772756
8149563

Druh služby

Odborné sociální poradenství
Noclehárny

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A
A

570931

NADĚJE

7116825

Nízkoprahová denní centra

570931

NADĚJE

4238324

Sociální rehabilitace

A/T

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

2284277

Odborné sociální poradenství

A/T

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

4319542

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

4334040

Raná péče

A/T

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

7472903

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

26623064 Národní ústav pro autismus, z.ú.

9864940

Odlehčovací služby

P

25443801 Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

5496002

Denní stacionáře

A

25443801 Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

8917425

Pečovatelská služba

T

A

A

426067

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

2740854

Pečovatelská služba

T

426067

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

2794196

Domovy se zvláštním režimem

P

426105

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice

2467540

Kontaktní centra

A

426105
426113
426113
426130

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

2997661
1427288
5658772
6580078
2597207
1991853
2868960

Terénní programy
Azylové domy
Azylové domy
Domovy se zvláštním režimem
Odborné sociální poradenství
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T
P
P
P
A
A/T
A/T

Název zařízení

Středisko Naděje Štětí
Středisko NADĚJE Prunéřov
Středisko NADĚJE Prunéřov
Středisko NADĚJE Terezín, Centrum duševního zdraví pro děti a
mládež
Odborné sociální poradenství NAUTIS, z.ú.
Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko, Národní ústav
pro autismus, z.ú.
Středisko rané péče NAUTIS
Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS, z.ú.
Respitní centrum
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Pečovatelská služba
Domov se zvláštním režimem
Kontaktní centrum Litoměřice
Terénní program Litoměřicka
Azylový dům pro muže
Azylový dům pro muže
Domov se zvláštním režimem
Obrnická sociální poradna
VULKÁN
OLIVÍN

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

0

1,13

8

0

0

2,8

0

2

15/1

4,75

0

3

6/1

6

0

1

0

0,26

0

5

12

0,07

0

1

0

0,33

0

1

0

0,09

1

0

0

0,38

0

2

10/2

2,2

0

4

0

6,35

0

6

0

8

13

0

0

10,5

0

3

12/2

3,2

0

2

6/2

2,2

22

0

0

4,5

28

0

0

4,5

12

0

0

9,35

0

3

0

1,6

0

4

50/5

5,1

0

3

10/2

3,1
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5
5
8
8
3
3
8
7
8
7
7
8
8
8
1
8
8
7
1
2
2

IČ

Název poskytovatele

21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
21551413 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Identifikátor

6782959
8897392

Druh služby

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Terénní programy

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A/T
T

Název zařízení

GALAXIE
SPOLU V ULICÍCH
Domácí hospicová péče OPORA

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

15/2

2,1

0

4

0

2,5

0

2

0

2,2

0

8

0

15,9

0

2

0

2,05

0

12

0

13,7

0

2

0

3,2

0

11

0

11,8

0

22

0

29,5

63154935 OPORA

3964750

Odlehčovací služby

T

63154935 OPORA

4302274

Pečovatelská služba

T

63154935 OPORA

8743040

Odlehčovací služby

T

63154935 OPORA

9223369

Pečovatelská služba

T

27284506 PAMPELIŠKA, o. p. s.

1908686

Pečovatelská služba

T

27284506 PAMPELIŠKA, o. p. s.

7806201

Pečovatelská služba

T

44555385 Pečovatelská služba Ústí nad Labem, přísp. organizace

5458864

Pečovatelská služba

T

63787849 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

2269939

Domovy se zvláštním režimem

P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

195

0

0

98,14

63787849 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

6621591

Domovy pro seniory

P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace

137

0

0

48,06

67362621 Poradna pro integraci, z.ú.

5373127

Odborné sociální poradenství

A/T

0

3

30/3

5,8

67362621 Poradna pro integraci, z.ú.

6917580

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

0

2

20/2

4,5

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.

2230344

Terénní programy

0

7

0

7,2

0

1

0

0,7

0

2

0

1,7

0

4

0

3,6

0

4

20/4

3,3

70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
70100691 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
22723030 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.
22723030 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

3190373
7160480
7212518
7406243
9564563
1066993
6958943

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Terénní programy
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

T
A/T
A/T
A/T
A/T
T

Pečovatelská služba OPORA
Domácí hospicová péče OPORA
Pečovatelská služba OPORA
Pampeliška o. p. s.
Pampeliška, o.p.s.
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

PORADNA PRO INTEGRACI ÚL
PORADNA PRO INTEGRACI ÚL
Návrat do společnosti
Návrat dítěte do rodiny
Návrat dítěte do rodiny
Návrat dítěte do rodiny
Želváček
Návrat do společnosti

0

2

0

2,2

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň; Sociální centrum
- Odborné sociální poradenství

0

A1; T2

5/2

3

Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
A, T Klášterec nad Ohří; Sociální centrum - Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Kadaň

0

A3; T3

A14/2;
T12/2

6,5

A
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8
1
1
8
1
8
1
4
2
4
5
5
8
8
4
8
3
7
9
7
7

IČ

Název poskytovatele

26670763 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.
69898588 Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.

Identifikátor

4095789
2702489

Druh služby

Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A
A

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

4709041

Pečovatelská služba

T

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

4709041

Pečovatelská služba

T

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

5509784

Odborné sociální poradenství

A/T

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

5509784

Odborné sociální poradenství

A/T

69411239 Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

9399765

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A
P

829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

2322456

Chráněné bydlení

829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

6143976

Sociální rehabilitace

A/T

829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace

6143976

Sociální rehabilitace

A/T

25438352 Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

1474897

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

25438352 Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.

7964176

Odborné sociální poradenství

A/T

68974922 Romano jasnica, spolek

1014491

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

68974922 Romano jasnica, spolek

1280221

Terénní programy

T

68974922 Romano jasnica, spolek
68974922 Romano jasnica, spolek
68974922 Romano jasnica, spolek
68974922 Romano jasnica, spolek
44990901 ROZKOŠ bez RIZIKA
65607368 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
65607368 Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

2714387
6394439
8623993
9817183
4441304
7425112
9772872

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Terénní programy
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T
A
A/T
A/T
T
A/T
A

Název zařízení

Poradna pro mezilidské vztahy
Krizová poradna
Pečovatelská služba Prosapia
Pečovatelská služba Prosapia
Poradna Prosapia
Poradna Prosapia
Klub pro mladé Prosapia
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
SAS - Sociálně aktivizační služba MOST
SAP - Sociálně aktivizační poradna MOST
Nízkoprahové zařízení pro mládež
Poradenské informační centrum Trmice
Poradenské centrum Louny
Nízkoprahové zařízení pro děti M. C. Zefyríno
Poradenské centrum Štětí
Poradenské centrum Krupka
ROZKOŠ bez RIZIKA
Podaná ruka
Luna

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

12/2

3

0

2

6/2

1,83

0

1

0

2,35

0

1

0

2,35

0

A 1; T 1

A 8/2; T
8/2

3,1

0

A 1; T 1

A 8/2; T
8/2

3,1

0

1

A 20/2; T
10/2

5

4

0

0

1,1

0

1

5/1

1

0

2

5/1

1

0

4

16/2

4,2

0

4

4

4

0

1

15

4

0

1

4/1

1

0

2

4

2

0

1

15

3,5

0

3

12

2

0

5

12

5

0

4

0

0,85

0

2

A 20/3; T
10/2

2,26

0

1

20/2

1,3
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6
3
7
7
7
7
7
5
3
8
7
8
2
2
2
2
2
2
3
9
9

IČ

Název poskytovatele

62231294 Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov
24128325 SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s.

Identifikátor

3861378
6622118

Druh služby

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Domovy se zvláštním režimem

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A
P

26598442 Senior Teplice, z.s.

1142741

Týdenní stacionáře

P

26598442 Senior Teplice, z.s.

4868271

Odlehčovací služby

P

26598442 Senior Teplice, z.s.

7907052

Pečovatelská služba

T

26598442 Senior Teplice, z.s.

8381611

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

26598442 Senior Teplice, z.s.

8951412

Denní stacionáře

A

28736133 Sestřičky, s.r.o.

2026889

Pečovatelská služba

T

8929815

2799038

Denní stacionáře

A

26540495 Sociální agentura, o. p. s.

4452113

Sociální rehabilitace

A

26540495 Sociální agentura, o. p. s.

6288509

Odborné sociální poradenství

A

26540495 Sociální agentura, o. p. s.

8052393

Odborné sociální poradenství

A/T

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

8611619

Azylové domy

P

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

1049767

Domovy pro seniory

P

SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.

46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
46789944 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
8183571

Sociální služby města Lovosice

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z. s.
68954221 Spirála, Ústecký kraj, z. s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

4810034
7359147
8986384
6315827
9512421
1901964
9031562

Denní stacionáře
Pečovatelská služba
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba
Telefonická krizová pomoc
Intervenční centra

A
T
P
A
T
T
A/T/P

Název zařízení

Zavináč
SENECURA SENIORCENTRUM TEREZÍN
Senior Teplice
Senior Teplice
Senior Teplice
Denní centrum Kanape
Senior Teplice
Sestřičky, s. r. o.
SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální agentura, o. p. s.
Azylový dům Písečná
Domov pro seniory Písečná
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Centrum denních služeb Bezručova
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná
Sociální centrum Kamenná
Pečovatelská služba města Lovosice
Linka pomoci
Intervenční centrum

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

30/2

2,75

15

0

0

10

14

0

0

8,5

14

0

0

3,7

0

10

0

10,2

0

1

25/3

1,1

0

3

10

3,2

0

3

0

3,1

0

1

12/2

5

0

2

8/1

1,71

0

1

0

0,75

0

3

0

3,1

50

0

0

7,6

166

0

0

68,88

0

2

10/2

2,3

0

11

0

16

28

0

0

21,05

0

3

0

2,91

0

7

0

8,15

0

1

0

4,7

1

3

5/2

6,9

25
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9
9
8
2
2
5
6
7
5
5
8
9
5
8
1
5
9
9
4
9
7

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z. s.

9381472

Krizová pomoc

A/T/P

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z. s.

9886524

Krizová pomoc

A

68954221 Spirála, Ústecký kraj, z. s.

9736016

Odborné sociální poradenství

A

22800522 Společně proti času, o. p. s.

1873902

Pečovatelská služba

T

22800522 Společně proti času, o. p. s.

5817647

Odlehčovací služby

T

26613468 SPOLEČNÝ ŽIVOT

1348497

Terénní programy

T

3070280

3598308

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

3687948

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Spolek Kolem dokola

26671921 SPZ Teplice z.s.

A/T

266094

Statutární město Most

1508034

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

266094

Statutární město Most

2898140

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A/T

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

1179103

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T

70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

1475555

Tlumočnické služby

A/T

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

3454712

Odborné sociální poradenství

A/T

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

5554461

Odborné sociální poradenství

A/T

70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
70942412 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

5657843
5922648
7160060
7896718
7902701
8443953
9118818

Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Tlumočnické služby
Tlumočnické služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Tlumočnické služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A/T
A/T
A/T
A/T
A/T
A/T
A/T

Název zařízení

Centrum krizové intervence

Centrum krizové intervence
Společně proti času, o. p. s.
Společně proti času, o. p. s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
Spolek Kolem dokola
SPZ Teplice - sociálně aktivizační služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let
NZDM Svět
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí n.L.
Tlumočnické služby Most a Ústecký kraj
Sociální poradenství pro sluchově postižené Most
Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí n. L.
Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most
Tlumočnické služby Louny
Tlumočnické služby Ústí nad Labem
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny
Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj
Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

5

A2; T1

A5/2; T5/2

7,4

0

1

0

1,1

0

1

5/1

0,7

0

1

0

1,98

0

1

0

0,3

0

2

5/1

2,6

0

2

5/2

2,15

0

3

5/1

3

0

2

35/5

3

0

1

21/3

2,5

0

2

35/2

1,6

0

2

35/2

2,8

0

3

0

1,95

0

2

0

1,65

0

2

0

1,55

0

2

35/2

2,6

0

2

35/2

1,8

0

2

35/2

2,5

0

2

35/2

1,4

0

2

40/2

1,9

0

2

35/2

2,3

26

Příloha č. 5

4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
9
8

IČ

Název poskytovatele

64018539 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
64018539 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny

Identifikátor

2222932
2906418

Druh služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Odborné sociální poradenství

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

2

0

0,4

A

0

1

0

1,25

0

1

0

0,45

0

2

8/2

0,5

0

4

10/2

4,2

0

3

30/3

5,2

0

2

0

3

0

A 3; T2

A 40/5;
T24/2

8

0

6

0

6,2

0

A2;T2

A24/2;
T14/2

5,2

0

4

0

4,4

0

1

A20/2;
T20/2

3,05

0

4

0

3,6

0

3

30/3

4,2

0

3

10/2

2,7

0

2

15/2

4,5

0

4

0

4

0

1

2/1

3

0

1

4/1

1

0

4

0

0,92

0

1

5/1

1

64018539 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny

8356589

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

A

65650701 Světlo Kadaň z. s.

1348958

Kontaktní centra

A

65650701 Světlo Kadaň z. s.

4617622

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

65650701 Světlo Kadaň z. s.

4830342

Terénní programy

65650701 Světlo Kadaň z. s.

4903149

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

65650701 Světlo Kadaň z. s.

5425697

Terénní programy

65650701 Světlo Kadaň z. s.

5486070

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

65650701 Světlo Kadaň z. s.

6042330

Terénní programy

65650701 Světlo Kadaň z. s.

6268396

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

65650701 Světlo Kadaň z. s.

6964061

Odborné sociální poradenství

65650701 Světlo Kadaň z. s.

6987486

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

70809828 ŠANCE Lovosice, z.s.
70809828 ŠANCE Lovosice, z.s.
70809828 ŠANCE Lovosice, z.s.
26611716 Tichý svět, o.p.s.
25453629 TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

9813289
1806649
5093498
7363041
8477576
5180350

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Pečovatelská služba
Denní stacionáře
Sociálně terapeutické dílny
Tlumočnické služby
Sociální rehabilitace

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

A

65650701 Světlo Kadaň z. s.

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní
organizace Louny

Odborné sociální poradenství

Kontaktní centra

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Svaz tělesně postiženýchv České republice, o.s. okresní
organizace Louny

5429547

9046179

Počet
lůžek

A

64018539 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny

65650701 Světlo Kadaň z. s.

Název zařízení

A/T
T
A/T
T
A/T
T
A/T
A
A/T
A
A/T
T
A
A
T
A/T

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní
organizace Louny
K-Centrum Chomutov
Klub DOpatra
Terénní program Jirkov
Klub Kámen - SC Kamínek
Terénní programy - Kadaňsko
Klub MOLO
Terénní programy - Chomutovsko
Klub Radonice
Poradna Světlo
Klub Přízemí
K-Centrum Kadaň
Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek
ŠANCE Lovosice
Denní stacionář ŠANCE Lovosice
Sociálně terapeutická dílna Šance
Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby
TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
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9
8
3
5
3
1
1
7
7
7
6
4
4
4
4
8
9
8
6
7
6

IČ

Název poskytovatele

25453629 TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
26200481 Tyfloservis. o.p.s.

Identifikátor

7124970
8215787

Druh služby

Průvodcovské a předčitatelské služby
Sociální rehabilitace

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

A/T
A/T

70948062 Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.

3856868

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

P

6081673

3514586

Sociálně terapeutické dílny

A

25444972 VALDEK, o.p.s.

8111722

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

6479600

Valerie-Homecare, s.r.o.

8643582

Odlehčovací služby

T

6479600

Valerie-Homecare, s.r.o.

9489149

Domovy pro seniory

P

Uzlík Litvínov, z. ú.

A/T

22794581 Vaše harmonie, o.p.s.

3293142 Domovy se zvláštním režimem

22794581 Vaše harmonie, o.p.s.

6998154

Odborné sociální poradenství

22794581 Vaše harmonie, o.p.s.

7046267

Domovy pro seniory

P

22794581 Vaše harmonie, o.p.s.

9585709

Pečovatelská služba

T

1539353

Vavřinec, z. s.

1351398

Azylové domy

P

1539353

Vavřinec, z. s.

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

1539353

Vavřinec, z. s.

2001131

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

A/T

1539353

Vavřinec, z. s.

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.
64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.
64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.
64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.
64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.
64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

2001131
5291489
7968327
7975725
7975725
7975725
9185704

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služby následné péče
Terapeutické komunity
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Kontaktní centra

P
A/T

A/T
A/P
P
A
A
A
A

Název zařízení

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ústí n. L.
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice,
příspěvková organizace
Uzlík Litvínov, z. ú.
VALDEK, o.p.s.
Odlehčovací služby
Domov pro seniory
Seniorcentrum Pohoda
Seniorcentrum Pohoda
Seniorcentrum Pohoda
Centrum pečovatelské služby Harmonie
Azylový dům pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum následné péče WHITE LIGHT I
Terapeutická komunita WHITE LIGHT I
Centrum ambulantní léčby a poradenství WHITE LIGHT I
Centrum ambulantní léčby a poradenství WHITE LIGHT I
Centrum ambulantní léčby a poradenství WHITE LIGHT I
Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I Rumburk

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

1

3

1,8

0

3

0

2,25

75

0

0

37

0

1

6/2

2,25

0

3

8/2

4,15

0

3

0

1,61

15

0

0

17,085

26

0

0

15

0

1

0

1,3

32

0

0

11

0

1

0

2,52

28

0

0

6

0

2

5/1

2,2

0

1

5/1

1,1

0

1

5/1

1,1

7

2

15

2,2

15

0

0

8,1

0

2

12/2

3,25

0

1

0

0,15

0

1

0

0,7

0

2

6

2
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7
6
7
8
2
7
9
9

IČ

Název poskytovatele

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.
64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

Identifikátor

9535462
9684988

Druh služby

Terénní programy
Terénní programy

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022

T
T

64676803 WHITE LIGHT I, z.ú.

6427324

Kontaktní centra

A

26533839 YMCA Ústí nad Labem

7155895

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

A

28716736 Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.

1819216

Pečovatelská služba

T

61515434 Židovská obec Teplice

5999482

Odborné sociální poradenství

A/T

571709

ŽIVOT 90, z.ú.

2684509

Tísňová péče

T

571709

ŽIVOT 90, z.ú.

4892203

Telefonická krizová pomoc

T

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

Název zařízení

Terénní program WHITE LIGHT I Teplicko
Terénní program WHITE LIGHT I Šluknovsko
Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I Teplice
Nízkoprahový klub Orion
Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o.
Židovská obec Teplice
ŽIVOT 90 - Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Život 90 - Linka důvěry pro seniory a jejich blízké

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

0

2

0

2,6

0

3

0

3,1

0

4

10

4,6

0

1

30/2

1,5

0

2

0

5

0

1

0

0,5

0

1

0

6,6

0

2

0

6,6
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Příloha č. 5

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

Druh služby

Forma
poskytování

číslo regionu

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022
Název zařízení

Počet
lůžek

Stávající
individuální
okamžitá
kapacita

Stávající
skupinová
okamžitá
kapacita
(sk/pr)

Úvazky
pracovníků
v přímé péči

Vysvětlivky
Č. regionu

Region

1

Děčínsko
Chomutovsko
Litoměřicko
Lounsko
Mostecko
Šluknovský výběžek
Teplicko
Ústecko
Nadregionální působnost

2
3
4
5
6
7
8
9

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje XXX/YY/2021 ze dne 13. 12. 2021

Služba zařazena do Základní sítě
Služba zařazena do Základní sítě, financování MPSV (,,B'' síť)

30

číslo regionu

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách

IČ

Název poskytovatele

Identifikátor

7

61325422 Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o.

8445409

3

65081374 Hospic sv. Štěpána, z.s.

5419883

5

25419561 Hospic v Mostě, o. p. s.

5291951

8

25488627 Krajská zdravotní a.s.

2933212

5

25030302 Krušnohorsá poliklinika s. r. o.

3507285

4

49904035 MEDICINA, spol. s. r. o.

2180193

4

27332730 Nemocnice AGEL Louny a.s.

3954535

4

25026259 Nemocnice Žatec, o.p.s.

5594962

5

25000951 Paracelsus s. r. o.

3942723

Název poskytovatele

Druh služby

Forma poskytování

IČ

Identifikátor

číslo regionu

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024 platná od 1. 1. 2022
Název zařízení

6

44554559 DRUG – OUT Klub, z. s.

8781631

Odborné sociální poradenství

A/T Poradna pro závislosti

2

70828920 Charita Most

2450357

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

A/T

2

70828920 Charita Most

9253322

Terénní programy

4

70828920 Charita Most

8364418

1

26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s.

3343285

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

T

Stávající
Stávající
skupinová
Úvazky
Počet individuální
okamžitá pracovníků
lůžek okamžitá
kapacita v přímé péči
kapacita
(sk/pr)
0

3

0

3

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi Jirkov

0

2

6/1

2

Terénní programy

0

2

2/1

2

0

3

15/3

3

0

A 1; T 1

A20/2;
T20/2

2

0

1

0

1,125

A/T Coolna
Nízkoprahové zařízení pro děti

A/T a mládež Sklep Česká
Kamenice

2

26569655 In IUSTITIA, o.p.s.

1144917

Odborné sociální poradenství

6

28744349 JIPRO-CASH s. r. o.

5037445

Domovy se zvláštním režimem

P

Domov Potoky

10

0

0

5,38

2

27000222 K srdci klíč, o. p. s.

1981137

Domy na půl cesty

P

Byty na půl cesty v
Chomutově

5

0

0

2

2

46787682

6395067

Odborné sociální poradenství

Městský ústav sociálních
služeb, přípěvková organizace

0

2

2

3,75

Městský ústav sociálních služeb Jirkov,
příspěvková organizace

A/T Poradna Justýna

A/T

Druh služby

Forma poskytování

Název poskytovatele

Identifikátor

číslo regionu

IČ

Název zařízení

Stávající
Stávající
skupinová
Úvazky
Počet individuální
okamžitá pracovníků
lůžek okamžitá
kapacita v přímé péči
kapacita
(sk/pr)

4

68974922 Romano jasnica, spolek

2274212

Nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

A/T Klub Amaro Avindo

0

2

A 20/4; T
20/4

3,5

1

25476092 SDZP družstvo

9994728

Sociální rehabilitace

A/T SDZP družstvo

0

1

0

1,5

1

25476092 SDZP družstvo

8380362

Odborné sociální poradenství

A/T SDZP družstvo

0

1

0

2
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Příloha č. 1

Smlouva č.:
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
při realizaci rodinné politiky na území Ústeckého kraje
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Ústecký kraj
zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
kontaktní osoba: Mgr. Petra Fünfkirchlerová, samostatný referent
telefon: 475 657 590
e-mail: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz
a
2. Síť pro rodinu, z.s.
zastoupená: Mgr. Rut Kolínskou, prezidentkou
sídlo: Truhlářská 24, 110 00 Praha 1
IČ : 26545136
kontaktní osoba: Mgr. Petra Janatová, krajská koordinátorka Ústeckého kraje
telefon: 773 819 012
e-mail: petra.janatova@sitprorodinu.cz

II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je vymezení základních práv a povinností smluvních stran při spolupráci na
systematické podpoře rodin prostřednictvím koordinovaných opatření týkajících se všech oblastí
života rodin na území Ústeckého kraje (dále jen ÚK).

III. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Smluvní strany se zavazují, že budou:
a) koordinovaně a systematicky spolupracovat v oblasti rodinné politiky ÚK, včetně spolupráce
na tvorbě Koncepce rodinné politiky kraje,
b) spoluvytvářet vhodné životní podmínky a prostředí směřující ke stabilizaci a posílení rodin
včetně mezigeneračního soužití,
c) podporovat slučitelnost rodinného a pracovního života,
d) vytvářet systémová a dlouhodobá opatření,
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e) posilovat vzájemnou mediální podporu při prosazování společných zájmů (např. Festival
rodiny, oblast náhradní rodinné péče a podpory pěstounství)
f) zajišťovat výměnu informací o záměrech a jednotlivých aktivitách v oblasti rodinné politiky,
g) zvát se navzájem na pořádané akce (konference, semináře, workshopy, apod.),
h) spolupracovat při udělování ocenění v rámci auditu „Společnost přátelská rodině“,
i) podporovat spolupráci všech zainteresovaných subjektů v oblasti rodinné politiky,
j) přispívat společnými aktivitami a koordinací svých činností k růstu povědomí o potřebnosti a
rozsahu prorodinných aktivit,
k) poskytovat vzájemné konzultace a dle potřeby se scházet na poradách,
l) napomáhat rozvoji kontaktů a vztahů v oblasti rodinné politiky,
m) podporovat kampaň v oblasti digitálních a informačních technologií a posilovat tak pospolitost
rodin,
n) podporovat projekt Rodinných a Seniorských pasů,
o) umožnit sdílení dobré praxe z příhraniční spolupráce.
2. ÚK se zároveň touto smlouvou stává partnerem oceňování zaměstnavatelů certifikátem
„Společnost přátelská rodině“, které realizuje Síť pro rodinu, z.s.
3. Uvedené partnerství zahrnuje:
a) účast při předávání ocenění a účast na souvisejících aktivitách,
b) poskytování konzultací,
c) mediální podporu oceňování „Společnost přátelská rodině“, a to formou umístění odkazu a
loga „Společnost přátelská rodině“ na webové stránky ÚK.
4. Smlouva o spolupráci smluvních stran nezakládá nárok na finanční či jiné protiplnění. Nevylučuje
však možnost, aby Síť pro rodinu, z.s. využila možnosti podat žádosti o dotaci na základě
aktuálních výzev Ústeckého kraje.
5. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje zájmy smluvních stran, a jsou
povinny zdržet se jakýchkoliv činností, které by mohly znemožnit nebo ztížit plnění předmětu této
smlouvy.

IV. Doba platnosti a způsob ukončení smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2023.
3. Smlouvu lze ukončit bez udání důvodů písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s výpovědní
lhůtou jeden měsíc, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.

V. Závěrečná ustanovení
1. Při plnění předmětu smlouvy se smluvní strany řídí právními předpisy České republiky a postupují
v souladu s dokumenty schválenými orgány Ústeckého kraje pro oblast rodinné politiky.
2. Smluvní strany se zavazují, že žádným způsobem nezneužijí informace, které získají v souvislosti
s realizací předmětu této smlouvy.
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3. Smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných
vzestupně očíslovaných dodatků.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nikoli
v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a s jejím
obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Tuto smlouvu schválila Rada Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona
č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, na své XY. schůzi
konané dne XY usnesením č. XY.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží jeden stejnopis.

V Ústí nad Labem, dne ………………

V Praze, dne ……………………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Ústecký kraj

Síť pro rodinu, z. s.

Ing. Jan Schiller

Mgr. Rut Kolínská

hejtman Ústeckého kraje

prezidentka
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Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019–2022

1. Co je Koncepce rodinné politiky a k čemu slouží?
Koncepce rodinné politiky je 1. strategickým dokumentem Ústeckého kraje (ÚLK) v této
oblasti a představuje určitý směr, jímž se bude rozvoj tohoto segmentu v Ústeckém kraji ubírat.
Koncepce obsahuje cíle, kterých by v ideálním případě mělo být dosaženo, a opatření
rozpracovávající tyto cíle. Tím hlavním a největším cílem ale zůstává to, aby se rodinám
v Ústeckém kraji žilo dobře.
Cílovou skupinou rodinné politiky je obecně rodina. Tento termín zdaleka nemusí znamenat
pouze dva rodiče a dítě či děti. Rodin existuje celá řada, a pokud hovoříme o rodinné politice,
měla by se zde najít jakákoli rodina. Je ale potřeba říci, že rodinná politika se může odehrávat
na více úrovních a každá tato úroveň má své limity. Hovoříme tedy o rodinné politice na obecní,
krajské a státní úrovni. Koncepce rodinné politiky obecně jsou určitým nástrojem samospráv,
pomocí něhož mohou ovlivňovat a zlepšovat podmínky pro život rodin na svém území. Tato
Koncepce Ústeckého kraje obsahuje pouze krajskou úroveň, neboť v tomto případě je limitem
kraj.

1.1 Koncepce rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí
Dne 18. září 2017 byl Vládou ČR schválen dokument Koncepce rodinné politiky připravený
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Tento dokument se na národní úrovni
zabývá hlavními směry podpory rodin v ČR a vznikl za účelem zajištění dlouhodobého
a systémového řešení rodinné politiky v České republice. Koncepce analyzuje situaci rodin,
shrnuje očekávání rodin směrem ke státu, srovnává českou rodinnou politiku v mezinárodním
kontextu, definuje potřeby českých rodin a zabývá se i finančními dopady v koncepci
navrhovaných opatření. Jedná se o strategický dokument pro příštích pět let. Vedle
Koncepce vznikala paralelně Zpráva o rodině. Zpráva o rodině přináší detailní analýzu situace
rodin v současné české společnosti. Koncepce rodinné politiky je zacílena na funkční rodiny.
Na podporu ohrožených rodin s dětmi se pak zaměřují Národní strategie ochrany práv dětí a
Národní strategie rozvoje sociálních služeb. Vláda ČR považuje rodinnou politiku za svou
strategickou

prioritu.

Stát

bude

podporovat

všechny

typy

rodin

s dětmi tak, jak to odpovídá platné legislativě ČR i jejím mezinárodním závazkům. Za účelem
kontinuální odborné debaty o směřování rodinné politiky v ČR MPSV pořádalo vícedenní
Fórum rodinné politiky.
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V návaznosti na Strategický rámec Česká republika 2030 a Národní koncepci podpory
rodin s dětmi z roku 2008 jsou cíle národní rodinné politiky definovány následovně:
1. Společenské klima má být vůči rodinám všestranně příznivé, bariéry a společenské tlaky mají
být minimalizovány. Rodina, rodičovství a manželství mají požívat zvláštní zákonné ochrany a
mají být společensky vysoce oceňovány, přičemž je nutno posilovat autonomii rodiny;
2. vhodné socioekonomické podmínky mají podporovat dobré fungování rodin a výchovu dětí.
Mají se zaměřit na finanční zajištění rodiny, slučitelnost práce a rodiny a služby péče o děti
i seniory či jiné závislé osoby, a umožnit tak rodinám získat dostatek volného času pro
zkvalitňování rodinných vztahů;
3. rodinám se specifickými potřebami má být věnována zvláštní pozornost – zejména neúplným
rodinám, rodinám se členem se zdravotním postižením, rodinám se třemi a více dětmi a dalším
rodinám nejvíce ohroženým relativní i absolutní chudobou. Mají být přijímána cílená opatření
přispívající k rovnému přístupu ke vzdělávání a uplatnění členů těchto rodin na trhu práce i ve
společnosti;
4. posilovat vědomí a význam rodinných hodnot, kterými jsou trvalý vztah, manželství, vzájemná
péče a hodnoty lásky a úcty a podpora významu rodiny ve společnosti;
5. vzhledem k demografickým změnám v české společnosti podpořit prostřednictvím
navrhovaných opatření v této Koncepci vyšší porodnost a sňatečnost obyvatelstva.
Samotná Koncepce rodinné politiky (KRP) pak v kapitole Analýza situace rodin analyzuje
socioekonomickou situaci českých rodin a demografické trendy české společnosti jako celku.
Bylo identifikováno šest základních trendů popisujících situaci českých rodin:
1. pokles porodnosti (nízká plodnost, zakládání rodin v pozdějším věku, bezdětnost, nárůst
asistované reprodukce), 2. stárnutí populace (roste podíl lidí 65+, přičemž zdravá délka života
je relativně krátká – u mužů 62 let, u žen 64), 3. změna struktury rodin (polovina dětí je
narozena mimo manželství, nízká sňatečnost, vysoká rozvodovost, registrované partnerství,
roste podíl jednočlenných domácností (singles), bezdětných párů a nesezdaných soužití, snižuje
se zejména podíl rodinných domácností se dvěma a více dětmi), 4. ženy dosahují vyššího
vzdělání (dnešní mladé ženy jsou vysoce kvalifikované, ženy pracují v oborech s nižšími platy,
průměrný plat žen je o pětinu nižší než u mužů, rodičovství má velký vliv na kariéru žen), 5.
různá zaměstnanost dle pohlaví a věku (velmi nízká zaměstnanost žen s malými dětmi,
znevýhodnění žen na trhu práce, chybějící nabídka flexibilních pracovních míst, prekarizace
práce,

chudoba

pracujících,

nízké

zapojení

generace

50+

na

trhu

práce),

6. relativní i absolutní chudoba rodin s dětmi (KRP, 2017, str. 10–19).
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V kapitole Co rodiny od státu očekávají závěrem zaznívá: Lidé očekávají od rodinné politiky
startovací byty, podporu flexibilních forem práce, dostatek školek a družin, půjčky pro mladé
rodiny, snížení daní pro rodiny s dětmi, zavedení společného zdanění manželů
a rozšíření porodného (KRP, 2017, str. 23).
Kapitola Česká rodinná politika v mezinárodním srovnání hovoří o tom, že ČR koncentruje
podporu rodin do oblasti daňových úlev, což pro rodiny představuje riziko v době
hospodářského poklesu, kdy mohou ztratit jak příjem, tak daňovou podporu. Proto je do
budoucna klíčové posilovat význam dalších dvou pilířů – dávkový a pilíř veřejných služeb.
V dávkové podpoře rodin s dětmi je ČR na přibližně polovině průměru EU, přičemž většina této
podpory je soustředěna na rodiny s dětmi do čtyř let. ČR vydává jen něco přes polovinu průměru
OECD na podporu veřejných služeb pro rodiny s dětmi (KRP, 2017, str. 26–27).
Kapitola Co rodiny potřebují je v kontextu minulých koncepcí inovativní, v minulých
koncepcích se neobjevovala. Jako potřeby českých rodin definuje: startovací byty pro rodiny
s dětmi a zajištění důstojného bydlení pro seniory, dostupnou a kvalitní péči o děti, podporu
stabilních partnerských a rodinných vztahů a institutu manželství, státní podporu flexibilních
forem práce, snížení rozdílů v odměňování, úpravu mateřské a rodičovské, podporu zapojení
mužů do péče, účast rodičů pečujících o děti do čtyř let v systému sociálního pojištění, přesunutí
prostředků ze slevy na manžela/manželku do přímé podpory rodin s dětmi, navýšení přídavků
na děti, porodné pro každé dítě, novomanželské půjčky, podporu neformální péče, rozvoj služeb
pro domácnost, zajištění dostupnosti asistované reprodukce, důstojné porody, systematický
přístup k demografickým změnám a vytváření lokálních a regionálních programů podpory
rodin s dětmi (KRP, 2017, str. 29–55).
Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje v řadě svých zjištění a především v obecném
nastavení s národní Koncepcí koreluje, situace v Ústeckém kraji je ale specifická, a proto by
tato specifika měla odrážet i jeho rodinná politika.

8

Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019–2022

1.2 Aktéři rodinné politiky Ústeckého kraje a jejich úloha
Jedním z klíčových pojmů týkajících se rodinné politiky na jakékoliv úrovni, je „aktér“. Takto
abstraktní pojem svádí k dojmu, že aktérem může být pouze jakási neurčitá osoba, jež má
k běžnému členovi rodiny velmi daleko. Ačkoliv pravda je zcela opačná, popis v podobě
neurčitosti je skutečně oprávněný a pochopitelný. Spektrum aktérů ovlivňujících rodinnou
politiku v dané oblasti je nesmírně široké a lze, byť mírně nadneseně, tvrdit, že do něj spadají
všichni lidé ovlivňující jakýmkoliv způsobem životy jednotlivých rodin včetně rodin
samotných. Konkrétně můžeme aktéry pojmenovat takto:


orgány státní správy na ústřední, regionální i místní úrovni,



orgány samosprávy na regionální a místní úrovni,



nestátní neziskové organizace a odbory (občanský sektor),



zaměstnavatelé a jiní poskytovatelé komerčních služeb (komerční sektor),



odborníci v podobě akademické, vědecké a výzkumné sféry,



vzdělávací instituce,



média,



občanská sféra reprezentovaná širokou skupinou rodin a všech jejich členů.

Množství aktéru je nicméně spíše podružným aspektem. Tím naprosto zásadním východiskem
při tvorbě rodinné politiky na libovolné úrovni je jejich spolupráce, respektive to, kolik aktérů
je schopno se propojit, a produkovat tak skutečně hmatatelné výsledky.
Česká republika má v ohledu propojení jednotlivých aktérů stále značné rezervy. Příklady
z praxe však dokazují, že spolupráce různých aktérů přináší výsledky, a má tudíž smysl ji nadále
rozvíjet a prohlubovat.1

1

Tato kapitola vznikala ve spolupráci s projektem MPSV Koordinace opatření na podporu sladění pracovního

a rodinného života na úrovni krajů.
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2. Obecná a analytická část
2.1 Demografická struktura Ústeckého kraje

Ústecký kraj má rozlohu 5 339 km2, což je 6,8 % z celkové rozlohy České republiky. Je
rozdělen do sedmi okresů (Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad
Labem), které se dále člení na 354 obcí nejrůznější velikosti, z toho je 59 obcí se statutem města.
Na konci roku 2017 žilo na území kraje 821 080 obyvatel, což ho z tohoto hlediska řadí na
5. místo v rámci ČR. Hustota osídlení (154 obyvatel/km2) je vyšší, než vykazuje celostátní
průměr (134 obyvatel/km2).
Charakteristickým rysem Ústeckého kraje je relativně mladé obyvatelstvo. S průměrným
věkem 41,6 let je druhým nejmladším krajem, hned za Středočeským.

2.1.1 Sňatečnost, rozvodovost, plodnost

Ústecký kraj je ve srovnání s ostatními kraji problematický z hlediska rodinného chování. Přes
relativně mladší populaci vykazuje kraj nejnižší sňatečnost a zároveň výrazně vyšší
rozvodovost než ostatní kraje. Velmi vysoký podíl rozvodů negativním způsobem ovlivňuje
kvalitu života dětí i samotných rozvádějících se rodičů. Zároveň je kraj jednoznačně první
v potratovosti a druhý za Karlovarským krajem v počtu umělých přerušení těhotenství na 100
narozených.
Úhrnná plodnost v Ústeckém kraji se významně neliší od průměrné plodnosti ČR. Výrazně
odlišný je kraj z hlediska věku žen při narození dítěte. Ten je s průměrnou hodnotou 27,2 roku
při narození prvního dítěte nejnižší v ČR.
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2.1.2 Složení domácností

V roce 2016 bylo v Ústeckém kraji 339 395 domácností, které tvoří 7,8 % domácností ČR.
Podle výběrového šetření Životní podmínky 2016 bylo v Ústeckém kraji nejvíce dvoučlenných
domácností (40,2 % z celkového počtu), výrazně více než v ostatních krajích. Zároveň je zde
méně čtyř a vícečlenných domácností.

Ústecký kraj se nijak neliší od ostatních v počtu bezdětných rodin, ale je zde více rodin s jedním
dítětem na úkor rodin se dvěma dětmi. Uvedené údaje nepotvrzují představu vícečlenných rodin
v Ústeckém kraji spojených se sociálním vyloučením. Průměrný počet členů rodiny ani
vyživovaných dětí se v Ústeckém kraji od ostatních krajů neliší, významně menší je však
průměrný počet pracujících členů rodin.

2.2 Zdravotnictví
Zdraví je podle vymezení Světové zdravotnické organizace (WHO) stavem fyzické, duševní
a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci nebo vady (WHO, 2006). Dosažení nejvyššího
možného potenciálu zdraví je základním právem každé lidské bytosti, a to bez ohledu na etnický
původ, náboženství, politické přesvědčení a ekonomické nebo sociální podmínky.
Většina péče poskytované v Ústeckém kraji je stejně jako v jiných regionech ČR zajišťována
tzv. ostatními subjekty (tedy nikoli centrálními orgány ani samosprávou). Z hlediska zajištění
sítě je tedy nutná spolupráce Ústeckého kraje se zdravotními pojišťovnami, které mají výraznou
úlohu při vytváření sítě. U ukazatele počtu praktických lékařů pro děti a dorost lze sledovat
pokles absolutního počtu lékařů. Počet registrovaných pacientů (dětí a dorostu)
v kraji na jednoho lékaře byl 1 020 pacientů (ÚZIS, 2013).
Na území kraje je v současné době k dispozici osm porodnic (Ústí nad Labem, Děčín, Roudnice
nad Labem, Litoměřice, Kadaň, Chomutov, Most, Teplice),2 z nich tři mají certifikát tzv. Baby
Friendly Hospital Initiative (Ústí nad Labem, Kadaň, Litoměřice), dodržují tudíž doporučení
WHO k úspěšnému a dlouhodobému kojení.

2

Porodnice v Žatci je od 1. 5. 2018 dočasně uzavřena.
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Jedním z výrazně sledovaných ukazatelů je potratovost. Vývoj počtu potratů má v Ústeckém
kraji stagnující až klesající trend: počet potratů ze zdravotních důvodů je setrvalý, počet
miniinterupcí v kraji od roku 2000 průběžně klesá.
Mezi ženami podstupujícími umělé přerušení těhotenství (UPT) v období 2011–2015 převažuje
v Ústeckém kraji podíl svobodných žen nad ženami vdanými (ULK: 26,9 % vdaných, 60,2 %
svobodných vs. ČR: 35,1 % vdaných, 51,6 % svobodných). Nejvyšší dosažené vzdělání žen při
UPT převažující v Ústeckém kraji je střední odborné, základní ukončené, dále pak úplné střední
odborné.

Pozitivním faktem je skutečnost, že počet živě narozených s vrozenou vadou se od roku 2012
výrazně snižuje. Úhrnná plodnost je v Ústeckém kraji v porovnání s ostatními kraji ČR poměrně
vysoká. S hodnotou 1,52 živě narozených dětí jedné ženě se Ústecký kraj nachází na 3. příčce
v ČR (ČSÚ, 2011–2015).
Na

náklady

zdravotního

pojištění

byla

poskytnuta

komplexní

lázeňská

péče

303 dětem, na vlastní náklady pak sedmi dětem s bydlištěm v ČR a 71 cizincům. Celkový počet
dětí tak byl 381, doprovod hrazený z prostředků zdravotního pojištění byl realizován v 295
případech.
Z předešlých údajů je patrné, že v mnohých ukazatelích je zřetelná souvislost se
socioekonomickým statusem. Přestože řada ukazatelů není aktuálně příznivá a také některé
prognózy nejsou zcela pozitivní, lze do budoucna při soustředěném zájmu všech relevantních
aktérů dosahovat dobrých výsledků a tyto negativní trendy zvrátit (více v příloze).

2.3 Vzdělávání
V současné době je systém péče o děti předškolního věku tvořen páteřním systémem
mateřských škol, dětskými skupinami, zařízeními fungujícími v režimu živnostenského zákona
a institutem mikrojeslí, které poskytují péči napříč věkovým vymezením dětí do šesti let věku.
Poměrně nový institut mikrojesle vznikl v rámci Koncepce rodinné politiky MPSV. Mikrojesle
jsou koncipovány jako veřejná služba určená k péči o děti od 6 měsíců do 4 let s důrazem na
individuální přístup a rodinnou péči s maximálním počtem čtyř dětí na jednu pečující osobu.
V ČR je celkem 72 mikrojeslí, z toho v Ústeckém kraji je jich celkem 6, nejsou však rozmístěny
ve všech okresech Ústeckého kraje.
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Klasické „jesle“ jsou v současné době často provozovány v režimu vázané živnosti Péče o děti
do tří let věku v denním režimu. V Ústeckém kraji má tuto živnost 87 subjektů. Ve srovnání
s jinými kraji na je tom Ústecký kraj poměrně dobře.
Dětské skupiny3 jsou alternativní službou péče o předškolní děti již od jednoho roku a stejně
jako mikrojesle kladou důraz na individuální přístup. V dětské skupině může být maximálně 24
dětí, přičemž na 6 dětí připadá vždy jedna pečující osoba.
Dětské skupiny jsou zřízeny ve všech okresech Ústeckého kraje. Celkový počet poskytovatelů
je 38, počet dětských skupin je 47 a kapacita míst je 633. Nejpočetněji jsou dětské skupiny
zastoupeny v okrese Ústí nad Labem (s celkovou kapacitou 128 míst).
V Ústeckém kraji je dle Rejstříku škol a školských zařízení 367 mateřských škol, z toho nejvíce
je

jich

zřízeno

obcí

(329),

následně

soukromým

sektorem

(27),

krajem

(7)

a církví (4)4. Mezi soukromé mateřské školy patří také alternativní formy vzdělávání, především
lesní školky (4), montessori školky (5) a jedna školka s principy Waldorfské pedagogiky v
Litvínově. Ve školním roce 2017/2018 bylo v Ústeckém kraji 8 750 zapisovaných dětí do
předškolního vzdělání, z toho nakonec došlo k zápisu u 7 054 dětí, 1 188 žádostí bylo zamítnuto
a v 508 případech se zápis neuzavřel. U specifické skupiny dětí mladších tří let se jednalo o
3 750 zapisovaných, z toho 2 673 jich nakonec bylo zapsáno, 854zamítnuto a 223 nezapsáno.
Ve stejném školním roce činil celkový počet postižených dětí v předškolním vzdělání
v Ústeckém kraji 970, z toho 598 jich bylo umístěno do speciálních tříd a 372 jich bylo
integrováno do běžného typu tříd. Dle statistiky občanství dětí v předškolním vzdělávání jich
z celkového počtu 25 424 měla převážná většina (24 791) české občanství, 50 dětí bylo ze
Slovenska, 34 ze států Evropské unie, 119 z dalších evropských států a 430 z ostatních států
světa. Ve stejném školním roce bylo do přípravných tříd v rámci předškolního vzdělávání
v Ústeckém kraji umístěno celkem 751 dětí (což je 22 % z celé ČR!), z toho jedno pětileté, 723
šestiletých a 27 sedmiletých. Přípravné třídy jsou určeny především pro sociálně znevýhodněné
a děti, kterým by měly pomoci vyrovnat jejich vývoj ještě před začátkem povinné školní
docházky (MŠMT, Statistická ročenka).5

3

Jejich zřízení je na základě zákona č. 247/2014 Sb., o dětské skupině a spadají pod resort MPSV

4

Rejstřík škol a školských zařízení

5

Přípravnou třídu je možno zřizovat při základních, mateřských a zvláštních školách s počtem 10 – 15 dětí.
Jestliže je přípravná třída zřízena při základní nebo při zvláštní škole, počítá se do doby vyučování 20
vyučovacích hodin rozdělených na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb dětí. Pokud je zřízena
na mateřské škole, podřizuje se režimu mateřské školy. (NÚV)
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Dle Rejstříku škol a školských zařízení je v Ústeckém kraji celkově 232 základních škol, z toho
nejméně jich je v okrese Most (23), naopak nejvíce se jich nachází na Litoměřicku (43). U
okresu Děčín je dále segregován počet základních škol ve Šluknovském výběžku (Varnsdorf a
Rumburk). Okresy s větší rozlohou a větším počtem malých obcí mají také větší počet
základních škol určených pouze pro děti do 5. třídy. Po absolvování těchto typů škol pak musí
žáci dojíždět do větších škol s devítiletou povinnou školní docházkou. Jedná se především o
okresy Litoměřice (13) a Louny (11). Specifický je také okres Děčín, v němž je 14 základních
škol pro žáky do 5. třídy, z toho 7 jich je na Děčínsku a dalších 7 ve Šluknovském výběžku. Ve
školním roce 2017/2018 bylo na základních školách v Ústeckém kraji 76 079 žáků, z toho na
prvním stupni se jich vzdělávalo 45 968 a na druhém stupni jich bylo 30 111. Dle statistiky
občanství dětí v základním vzdělávání jich z celkového počtu 74 974 měla převážná většina (73
584) české občanství, 304 dětí bylo ze Slovenska, 95 ze států Evropské unie, 297 z dalších
evropských států a 694 z ostatních států světa. Ve školním roce 2016/2017 bylo na základních
školách v Ústeckém kraji 8 933 žáků s postižením, z toho 5 669 v běžných třídách a 3264 ve
speciálních třídách. Pozornost si zaslouží počet žáků opakujících ročník. Ve školním roce
2017/2018 opakovalo v Ústeckém kraji ročník 1 040 žáků, z toho 509 na prvním stupni a 531
na druhém stupni. Jedná se o nejvyšší číslo v rámci celé České republiky.
Vzhledem k současnému trendu alternativního vzdělávání je třeba také upozornit na malé
množství alternativních základních škol v Ústeckém kraji. Z celkového počtu 232 základních
škol je pouze 14 registrovaných jako alternativní škola s alternativní výukou.
Počet středních škol v Ústeckém kraji je ve srovnání s ostatními kraji a s hlavním městem
Prahou průměrný. S počtem 88 středních škol je na tom podobně jako kraje Jihočeský,
Královéhradecký a Olomoucký. Dle statistiky občanství studovalo ve středním vzdělávání ve
školním roce 2017/2018 celkem 32 387 dětí. Převážná většina z nich (31 896) měla české
občanství, 70 dětí bylo ze Slovenska, 33 ze států Evropské unie, 134 z dalších evropských států
a 254 z ostatních států světa.
Počet žáků, kteří v Ústeckém kraji opakovali ve školním roce 2017/2018 ročník, je sice vysoký
(1 071), rozdíl však není v porovnání s jinými kraji tak výrazný jako v případě základního
vzdělávání. Kraje s vyšším počtem žáků opakujících ročník jsou například Jihomoravský (1
010), Moravskoslezský (1 224) a Praha (1 056).
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V Ústeckém kraji bylo ve školním roce 2017/2018 na středních školách 1 567 žáků
s postižením, z nichž u 949 došlo k integraci do běžných tříd a 618 se zúčastňovalo výuky ve
třídách speciálních (MŠMT, Statistická ročenka).
Počet žáků ve školním roce 2016/2017 dle druhu vzdělání je ve Statistické ročence
školství vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozdělen na střední
vzdělávání, střední vzdělávání s výučním listem, střední vzdělávání s maturitní zkouškou
(všeobecné), střední vzdělávání s maturitní zkouškou (odborné), nástavbové studium, zkrácené
studium střední s výučním listem a zkrácené studium střední s maturitní zkouškou. Nejvyšší
počet žáků je ve středním odborném vzdělávání s maturitní zkouškou. Tento rozdíl však není
ve srovnání s jinými kraji nijak výrazný. V poměrně stejném zastoupení studuje v Ústeckém
kraji 8 126 žáků obor s výučním listem a 8 167 žáků studuje gymnázia či lycea. Nejpočetněji
jsou v Ústeckém kraji zastoupeny ekonomické a administrativní obory jako ekonomika a
podnikání a obchodní akademie (celkem 25), další početnou skupinou jsou gymnázia jako
obecná příprava (22), skupina oborů strojírenství a strojírenská výroba, tedy například obráběč
kovů, strojírenství, strojní mechanik, mechanik opravář motorových vozidel, klempíř apod.
(21), praktické školy dvouleté (19), dále skupina oborů pedagogika, učitelství a sociální péče
(18), obory gastronomie, hotelnictví a turismus (celkem 17), dále obory elektrotechnika,
telekomunikační a výpočetní technika atd. Specifickou skupinu tvoří gymnázia, u nichž lze dle
jejich charakteru, obsahu a cíle předpokládat pokračování absolventů v dalším studiu na vyšších
odborných či vysokých školách. Priority kraje jsou vyjádřeny v projektu tzv. Páteřní školy
Ústeckého kraje. Tuto certifikaci má 16 středních škol v kraji (Ústecký kraj 2011). Co se však
týče maturitního vzdělání, při srovnání úspěšnosti státních maturit je v Ústeckém kraji
v porovnání s ostatními nejmenší úspěšnost v anglickém jazyce a matematice a kraj je dále
druhým nejméně úspěšným v německém jazyce (tabulka č. 18). Změna postavení kraje
z hlediska vzdělanostní struktury je tedy problematická i díky úrovni školství a předčasným
odchodům ze vzdělávacího systému.

V Ústeckém kraji se nachází veřejné i soukromé vysoké školy relativně dostupné všem
zájemcům o studium. Také oborově je možné si vybrat z dostatečně široké nabídky.
Nejvýznamnější zastoupení má v Ústeckém kraji Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) nabízející na
svých osmi fakultách bakalářské, magisterské i doktorské formy studia. Zaměření školy je
poměrně široké, zájemcům o studium nabízí přírodovědecké, technické, ekonomické,
humanitní, filosofické, zdravotnické a umělecké zaměření, a to z velké části vždy v prezenční
15
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a kombinované formě (nicméně s převažující prezenční formou u některých oborů). Další
významnou veřejnou vysokou školou, která má v Ústeckém kraji, konkrétně v Děčíně,
pobočku, je České vysoké učení technické (ČVUT). Nabídka univerzity je však omezena pouze
na Fakultu dopravní, konkrétně na bakalářský program Technika a technologie v dopravě a
spojích (prezenční i kombinovaná forma studia). Třetí veřejná vysoká škola se nachází
v Litvínově (okres Most). Jedná se o pobočku Vysoké školy chemicko-technologické se sídlem
v Praze. Mezi technické obory nabízené vysokou školou patří Alternativní energie
a životní prostředí, Chemie a chemické technologie, Technologie potravin a Chemie
a technologie paliv a životního prostředí. V Ústeckém kraji se nacházejí i dvě soukromé vysoké
školy. První z nich, Vysoká škola finanční a správní, a. s., sídlí v Mostě a nabízí bakalářské
studium aplikované informatiky, bankovnictví, pojišťovnictví, veřejné správy, marketingové
komunikace a řízení podniku a podnikové finance. Stejné obory jsou poskytovány i
v navazujících

magisterských

oborech

+

nabízí

právní

specializaci

a bezpečnostně právní studia. Vysoká škola aplikované psychologie, s. r. o., nabízí bakalářský
studijní program Personální a interkulturní management (prezenční a kombinovaná forma).
V rejstříku škol a školských zařízení jsou v Ústeckém kraji zapsány pouze dvě jazykové
školy (s právem státní jazykové zkoušky). Jedná se o Vyšší odbornou školu, Obchodní
akademii, Střední odbornou školu a Jazykovou školu EKONOM, o. p. s., (zřizovatelem privátní
sektor) a Obchodní akademii a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky
v Ústí nad Labem (zřizovatelem kraj). Obě školy nabízí širokou nabídku jazykových kurzů
(anglický, německý, francouzský, ruský, španělský a italský jazyk). Zároveň je však
v Ústeckém kraji poměrně vysoký počet jazykových soukromých škol, které nejsou zapsány
v rejstříku škol a školských zařízení. Dle webového portálu www.jazykovky.cz je v Ústeckém
kraji 33 jazykových škol.
Ústecký kraj v současné době financuje několik vlastních programů podporujících rozvoj
vzdělávací soustavy v kraji. Jedná se například o programy Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji, Sport (podpořeny byly například sportovní soustředění i materiálně technické
vybavení), Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, Volný čas, Mimoškolní výchova žáků
zaměřená na jejich všestranný rozvoj – PAŽIT (se zaměřením na možnost zpestření běžného
školního programu, získání nových vědomostí a dovedností, upevnění vztahů v třídním
kolektivu či zlepšení tělesné kondice), Stipendijní program Ústeckého kraje pro studenty
vysokých škol, Motivační programy pro střední školství v Ústeckém kraji (obsahují stipendium
pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání a příspěvek na dojíždění), Podpora
16
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výchovně

vzdělávacího

procesu

v

zemědělských

oborech

vzdělání

v Ústeckém kraji a Dobrá škola Ústeckého kraje (s cílem zlepšit výsledky vzdělávání ve
středních školách zřizovaných Ústeckým krajem).
Celkový objem poskytnutých dotací je 20 194 650 Kč, z toho nejvyšší částka byla alokována
na programy Sport 2016 (5 000 000 Kč) a Dobrá škola Ústeckého kraje (4 000 000 Kč).
Z dotačních programů je také zřejmé, že kraj podporuje technické obory vzdělání, především
tzv. učňovského charakteru. Na Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji bylo
vynaloženo celkem 3 813 000 Kč (viz příloha).
V souvislosti s nepříznivou vzdělanostní a kvalifikační strukturou obyvatelstva v Ústeckém
kraji nabízí kraj již od roku 2004 stipendium vysokoškolským studentům (ve výši 20 000
Kč/akademický rok), kteří se zaváží, že bezprostředně po řádném ukončení studia budou
pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje. Dlouhodobě (od akademického roku
2009/2010) však výše vyplacených stipendií klesá. Částka 2 200 000 Kč za rok 2016/2017 je
nejnižší od vzniku samotného programu (pokud nepočítáme rok zahájení, tedy rok 2004/2005).

Umělecké školy jsou nejčastěji zřizovány obcí. Nejvyšší počet uměleckých škol zřízených obcí
je v Chomutově a Litoměřicích, následuje okres Louny. Naopak nejméně jich je v okrese Děčín,
z toho ve Šluknovském výběžku není žádná umělecká škola zřízená obcí. Zde zastupuje roli
kraj,

který

je

zřizovatelem

dvou

uměleckých

škol

ve

Šluknovském

výběžku

a jedné na Děčínsku.
V Ústeckém kraji je celkem 28 Domů dětí a mládeže a 5 Středisek volného času. Jedná se
o zařízení, jejichž posláním je vést děti, žáky, studenty, mládež, ale i dospělé ke smysluplnému
využívání volného času, a to včetně důrazu na motivaci a podporu rozvoje jejich osobnosti a
na získávání a rozvoj klíčových a odborných kompetencí.

2.4 Sociální věci

V Ústeckém kraji lze využít řadu rodinných volnočasových aktivit. Mezi atraktivní cíle
trávení volného času s rodinou lze zařadit například velké plavecké areály s krytým bazénem a
vodními sporty (tzv. aquaparky). Patří sem Plavecký areál Děčín, Aquacentrum Teplice,
17
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Aquadrom Most, Aquapark Klášterec nad Ohří, Aquasvět Chomutov a nekrytý aquapark
v Lounech. Většina těchto zařízení nějakým způsobem cenově zohledňuje dětské návštěvníky.
Sportovní stadiony včetně zimních se nacházejí ve všech okresech v Ústeckém kraji. Kromě
okresních měst provozují větší sportoviště také např. města Bílina, Žatec, Litvínov, Lovosice,
Rumburk nebo Varnsdorf. Hokejové školy se nacházejí například v Děčíně (Hokejová škola
Maredis) a Litoměřicích (Hamr & Škola Hockey Camp). Současně se v Krušných horách
nacházejí lyžařská střediska nabízející rodinám širokou škálu možností zimního vyžití a po
celém kraji je síť cyklostezek s různým stupněm náročnosti, vhodných pro děti i dospívající.
V Ústeckém kraji funguje několik profesionálních divadel pro děti, která nemají vlastní scénu
(např. Sváťovo dividlo, divadlo Krabice Teplice…). Příkladem stálé loutkové scény je Divadlo
rozmanitostí Most. Většina stálých divadelních souborů také pravidelně zařazuje do repertoáru
inscenace pro děti. Atraktivní možností pro trávení volného času rodin jsou rovněž zoologické
zahrady. Na území kraje jsou tři, v Ústí nad Labem, Děčíně a Podkrušnohorský zoopark
v Chomutově. Regionální blízkosti využily jednotlivé zahrady v projektu Jeden kraj – tři různé
ZOO nabídkou zvýhodněného vstupného při návštěvě všech tří míst. Všechny zoologické
zahrady zohledňují rodiny s dětmi jak v ceně vstupného, tak nabídkou programu
a jednotlivých akcí. Veškeré veřejnosti přístupné hrady a zámky na území kraje mají ve svém
programu sezónní akce zaměřené na rodiny či dětské návštěvníky – prohlídky s pohádkovými
bytostmi, dětské dny apod. Patří mezi ně i zámek Nový hrad, jenž je příspěvkovou organizací
kraje. Rovněž hudební festivaly pořádané na území kraje (jejichž počet každoročně roste)
mívají v souladu s trendy část programu zaměřenou na dětského diváka/posluchače, aby mohla
být návštěva aktivitou pro celou rodinu. Některé festivaly se již primárně profilují jako rodinné
(např. festival Špunt v Lovosicích). V Ústeckém kraji zatím není mnoho organizací zapojených
do certifikace Baby friendly community. Mezi nejvýznamnější patří Sportcentrum Klínovec,
zámek Klášterec nad Ohří, Divadlo rozmanitostí Most, Botanická zahrada Teplice, OC
Olympia Teplice, Yamaha Class Litoměřice a několik ubytovacích služeb. Webové portály
nabízející aktivity s dětmi se orientují nejvíce na kategorie dětí do 12 let, pro starší věkové
kategorie je zde program pouze výjimečně. Jsou orientovány zejména na sportovní, turistické a
kulturní

aktivity,

v rámci

Ústeckého

kraje

dobře

pokrývají

turisticky

atraktivní

a na cestovní ruch orientované oblasti Děčínska a Krušných hor, opomíjeno je např. Lounsko.
Na území Ústeckého kraje působí 23 organizací poskytujících sociální službu odborného
speciálního poradenství pro rodiny s dětmi. Jejich nabídka je velmi široká. Některé organizace
se zaměřují na poradenství pro mezilidské vztahy, jiné na podporu rodin s dětmi v náhradní
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rodinné péči, dále například na pomoc osobám a rodinám v krizi, rodinám se zdravotně
postiženým členem či na osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
apod. V Ústeckém kraji je celá řada organizací, které mají registrovanou sociální službu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (42), Sociálně aktivizační služby (46), Ranou péči (8),
Azylové domy pro rodiny s dětmi (8) a Domy na půl cesty (3).
V Ústeckém kraji bylo v r. 2016 vyplaceno 36 424 dávek pěstounské péče v celkové hodnotě
297,2 mil. Kč. Dětí v náhradní rodinné péči bylo v kraji 2 576 (relativně nejvíce z krajů), z toho
69 tělesně postižených. V péči pěstounů, poručníků a jiných pečujících osob je v kraji 2 441
dětí (absolutně i relativně nejvíc po Moravskoslezském kraji) a dětí s nařízenou ústavní
výchovou je 1 222 (absolutně i relativně nejvíce z krajů ČR).
V posledních letech je v Ústeckém kraji zřizováno 17 dětských domovů, při kterých působí
základní školy se speciálním vzdělávacím programem a praktické školy. Jsou zastoupeny ve
všech okresech Ústeckého kraje. Zároveň se zde nachází čtyři dětské domovy se školou, pět
výchovných ústavů a součástí dvou dětských domovů se školou v Děčíně a dvou výchovných
ústavů v Lounech jsou také čtyři střediska výchovné péče. Dle Statistické ročenky MŠMT se
počet dětí v ústavní a ochranné výchově pohybuje v Ústeckém kraji od školního roku
2014/2015 nad hodnotou 1 000 dětí. Z toho je nejvíce alarmující počet umístěných dětí ve
výchovných ústavech. Z celkového počtu 1 004 dětí ve výchovných ústavech za celou Českou
republiku je jich 228 v Ústeckém kraji (školní rok 2017/2018), což je nejvyšší počet ze všech
krajů v zemi.
Ústavní péči pro nezaopatřené děti do tří let je v kraji poskytována Kojeneckým ústavem
v Mostě. V současné době se používá spíše pojem dětská centra, která spadají pod Ministerstvo
zdravotnictví ČR (v rámci služby dětský domov pro děti do tří let), nicméně název „kojenecký
ústav“ zůstal ve výše uvedeném zařízení v Mostě zachován. Jeho součástí je Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc s cílovou skupinou ohrožené děti ve věku od 0 do 3 let a jejich
rodiny (kapacita 20 míst).
Ústecký kraj má nejvíce dětí do tří let umístěných v ústavní péči. Dle zprávy organizace
LUMOS (2018) je také alarmující, že tyto děti jsou umísťovány i do jiných krajů, především
pak Karlovarského a nejspíše také do Středočeského, případně i jinam. Počet dětí na pobytu
(bez matky) je v Ústeckém kraji 98, což činí téměř 12 % všech takto umístněných dětí. Dětí do
tří let (včetně) je na pobytu v zařízení 80, což je cca 18 % ze všech dětí v tomto věku umístěných
do ústavního zařízení.
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V rámci dotačního programu Ústeckého kraje, který je zaměřen na podporu sociálních služeb a
na podporu rodiny, došlo v roce 2016 k výraznému navýšení finančních částek na tyto aktivity.
Z poskytnutých interních zdrojů kraje je od tohoto roku patrný podrobnější rozpis finančních
částek na konkrétní oblasti. V letech 2016, 2017 a 2018 se jednalo o podporu na sociální služby,
tzv. malý dotační program (10 500 000 Kč v každém roce), o podporu v oblasti prorodinných
aktivit (nejedná se o registrované soc. služby, 500 000 Kč v každém roce) a podporu vybraných
sociálních služeb protidrogové prevence (3 000 000 Kč v každém roce).
Poskytované finanční částky na sociální služby (z prostředků MPSV) jsou od roku 2013
zvyšovány, ačkoliv zcela nepokrývají požadavky kraje. Patrné je to z následující tabulky, kdy
největší rozdíl mezi požadavkem kraje a poskytnutou dotací činil v roce 2015
(-1 386 912 572). Také v roce 2018 je tento rozdíl výrazný (-894 321 674).

Tabulka č. 1: Poskytnuté finanční příspěvky na sociální služby od MPSV 2013–2018
Finanční prostředky celkem v

Požadavek kraje na dotaci v

rok

Kč

Kč

2013

623 604 000

−

2014

727 074 100

−

2015

811 756 000

2 198 668 572

2016

863 910 500

1 171 628 801

2017

1 055 758 105

1 649 133 094

2018

1 390 919 797

2 285 241 471
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2.4.1 Rodiny ohrožené domácím násilím

Dle výzkumu 2015/2016 provedeného společností Sociofaktor a financovaného Asociací
pracovníků intervenčních center ČR prostřednictvím Norských fondů 16,5 % populace přímo
zažilo domácí násilí (DN) a 31,1 % má nepřímou zkušenost s nějakou formou domácího či
partnerského násilí. Osoby ohrožené se nejčastěji vyskytují mezi lidmi do 40 let věku, ženami,
osobami se čtyřmi a více dětmi, osobami na rodičovské dovolené či v domácnosti.
V 70–80 % rodin žijí nezletilé děti, které jsou přímo násilím zasažené nebo jsou jeho svědky.
Intervenční centrum, Ústecký kraj evidovalo v roce 2017 celkem 204 případů vykázání násilné
osoby ze společného obydlí a nabídlo podporu 577 ohroženým osobám, z toho 453 ženám a 37
mužům. Celkem 87 osob bylo intervenčním centrem evidováno jako osoby nezletilé zasažené
přímo násilím v rodině. 265 ohrožených osob vychovávalo jedno či dvě nezletilé děti.
Dle zmiňovaného výzkumu jsou nejčastějšími překážkami zabraňujícími obětem řešit násilí
v rodině:
•

společné dítě s partnerem/partnerkou (89 %),

•

ekonomická závislost na partnerovi/partnerce (84 %),

•

nízké sebevědomí oběti (79 %),

•

láska k partnerovi a nepřipuštění si pozici oběti domácího násilí (79 %),

•

strach ze zveřejnění (71 %),

•

neznalost řešení a pomáhajících institucí (67 %),

•

strach z výslechu na policii (58 %).

V ČR (Ústeckém kraji) podporu osobám ohroženým domácím násilím, respektive rodinám
zasaženým DN a genderově podmíněným násilím, poskytují jak státní, tak nestátní subjekty:
Policie ČR, justice, Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), oddělení sociální práce či
neziskové organizace, které dále zřizují sociální služby jako intervenční centra, azylové domy,
občanské poradny a další. Podporu ohroženým rodinám nabízejí i poskytovatelé jiných,
zpravidla zdravotnických nebo psychologických služeb.
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Klíčové aspekty podpory rodiny ohrožené DN či genderově podmíněným násilím:
1) Prevence:
a) Posilování sebepojetí, sebehodnocení, dětí, rodičovských kompetencí, výchova
k rodičovství, edukace o službách a programech pro rodiny v krizi (IDS, spolupráce se
školami…)
b) Mediální kampaně podporující informovanost veřejnosti o závažných společenských
tématech v oblasti vztahů a kampaně podporující společenské a rodinné hodnoty.
2) Podpora v rámci registrovaných sociálních služeb a systému pomoci dle Zákona na ochranu
před DN (intervenční centra, justice, policie a další sociální služby).
3) Podpora v systému navazujících sociálních nebo zdravotnických služeb pro ohrožené rodiny
či děti (např. psychologické, terapeutické služby, terapeutické programy pro osoby ohrožené
nebo osoby, které mají problém s agresí ve vztazích, terapie pro ohrožené děti aj.)

Bílá místa:
•

Systém dávek nedovoluje ohroženým osobám s dětmi řešit závažnou situaci v rodině,

•

nedostupnost či finanční náročnost terapeutických programů, zdravotnických služeb

(psychiatrická, psychologická péče),
•

vlekoucí se rozhodování opatrovnických soudů apod.

2.4.2 Rodina versus zdravotní postižení

V roce 2012 bylo v České republice více než jeden milion lidí s různým typem a mírou
zdravotního postižení, tzn. postižením trpělo téměř 10 % obyvatelstva (šetření o osobách se
zdravotním postižením, které v roce 2013 realizoval Český statistický úřad ve spolupráci s
Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR – zdroj ČSÚ). Z tohoto šetření dále vyplývá,
že největšímu množství osob se zdravotním postižením pomáhala rodina, tj. nejbližší příbuzní,
a to v téměř třech čtvrtině případů.
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Ačkoliv statistika o počtu rodin se členem se zdravotním postižením není k dispozici, lze pro
potřeby této koncepce odvodit počet takovýchto rodin na základě dvou ukazatelů: počtu
vyplacených příspěvků na péči a počtu držitelů průkazů osob se zdravotním postižením. Počet
vyplacených příspěvků na péči v roce 2016 činil 29 700 (z nichž 3200 příspěvků bylo vyplaceno
dětem mladším 18 let). Počet držitelů průkazů osob se zdravotním postižením byl
v roce 2016 v Ústeckém kraji 26 353 (z toho 1669 dětí do 18 let). Počet obyvatel Ústeckého
kraje k 31. 12. 2016 činil 821 377. Odhadovaný počet rodin se členem se zdravotním postižením
v Ústeckém kraji činí 3,6% (zdroj výroční zpráva Ústeckého kraje). Skutečnost se však oproti
tomuto odhadu může lišit, protože ne každý občan se zdravotním postižením si o přiznání těchto
dvou výše zmíněných dávek požádá.
Z výše uvedených statistických dat vyplývá, že rodina je v zajištění péče o člověka se
zdravotním postižením zcela klíčová a je potřeba vytvářet a aplikovat taková opatření, která jí
umožní tuto funkci plnit a podporovat její soudržnost.
Rodiny se členem se zdravotním postižením lze členit do těchto skupin:
1) dospělá osoba pečuje o dítě se zdravotním postižením,
2) dospělá osoba pečuje o jiného dospělého zdravotně postiženého člena rodiny, nejčastěji
seniora,
3) dospělá osoba (rodič) je osobou se zdravotním postižením.
Všechny tyto skupiny se však potýkají s více či méně podobnými problémy. Prvním z nich je
finanční zajištění rodiny. Zde je nejpalčivějším problémem sloučení vlastní výdělečné činnosti
a péče o člena rodiny se zdravotním postižením. Řada pečujících osob nemůže vykonávat
zaměstnání vzhledem k závažnosti hendikepu a náročnosti péče o daného rodinného
příslušníka. Velký podíl na tom však má také nízká ochota zaměstnavatelů vycházet vstříc
pečujícím osobám v podobě zkrácených či sdílených pracovních úvazků, častá absence
možnosti práce z domova a leckdy také provozní doby poskytovatelů ambulantních sociálních
služeb. Jedinou možností těchto osob je pak finanční kompenzace ze strany státu formou
příspěvku na péči. Tato jediná dávka však jednoznačně nemůže pokrýt zvýšené náklady rodiny,
které jsou s péčí o člověka se zdravotním postižením spojené, a rozhodně se nedá hovořit o
kompenzaci

ztráty

příjmu

pečující

osoby.

Navíc

v

rodinách

pečujících

o zdravotně postižené dítě je velmi častým jevem, že se rozpadají, a zvládnutí veškeré péče
a finančního zajištění rodiny je pouze na jednom z rodičů. Systém ostatních sociálních dávek,
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které mohou rodiny využít, neumí v řadě případů vyřešit konkrétní nenadálé situace rodiny.
Obecně lze říci, že jsou tyto rodiny bezpochyby více vystaveny riziku chudoby a sociálního
vyloučení.
Dalším problémem je samotné zajištění péče o člena se zdravotním postižením. Schází zde
koncepčně uchopená spolupráce jednotlivých oborů (sociální a zdravotnictví), institucí
a neziskových organizací. V Ústeckém kraji dále chybí dostatek psychiatrů a psychologů (a to
zejména těch dětských), přičemž u stávajících jsou dlouhé objednací lhůty. Rodiny rovněž
nemají kde se dozvědět potřebné informace anebo se dozvídají informace pouze kusé
a nekomplexní.
Není zde dostupná pomoc „tady a teď“, jejíž absence často vede ke kumulaci problémů
a jejich eskalaci vedoucí někdy až k rozpadu rodiny a ke zbytečnému svěřování členů rodiny
se zdravotním hendikepem do péče pobytových sociálních služeb. Dále je výrazný nedostatek
sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra (ambulantní ani pobytové služby
zaměřené pouze na tyto osoby neexistují, ačkoliv počet těchto osob narůstá).

2.4.3 Prorodinné aktivity Ústeckého kraje

Významnou celostátní aktivitou s podporou kraje je Týden manželství. Zájemci se
mohou účastnit přednášek na vybraná témata, která se většinou týkají manželství a výchovy
dětí. V tomto roce proběhla akce v únoru 2018. Přednášky byly realizovány v Ústí nad Labem
a Teplicích (Krupce).
V Ústeckém kraji je možné se zúčastnit akce Rodina offline 2018 neboli kampaně, která nechce
být online. Jejím cílem je upozornit na nadužívání moderních technologií a jeho negativních
dopadů na rodinné vztahy. Záštitu nad touto celorepublikovou kampaní přijal také 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martin Klika MBA, DBA. V roce 2018 probíhá již třetí ročník
kampaně, jež spolu s Unií center pro rodinu a komunitu oslavuje Mezinárodní den rodiny a
upozorňuje na problematiku závislostí na digitálních technologiích.
Ústecký kraj je již od roku 2008 členem projektu Rodinné pasy. Jedná se o slevový systém
umožňující rodinám čerpat slevy na výletech, při běžných nákupech či návštěvách kulturních a
sportovních akcí. Slevy poskytují soukromé subjekty i příspěvkové organizace nejen
v Ústeckém kraji, ale po celé České republice, na Slovensku, ale též v Dolním Rakousku. Slevy
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na služby poskytovatelů se pohybují v rozmezí 5–20 %, u volnočasových aktivit až 50 %.
Projekt Rodinné pasy Ústeckého kraje je určen pro všechny rodiny (i neúplné) s alespoň jedním
dítětem do věku 18 let trvale žijící v Ústeckém kraji. Sesterským projektem jsou pak Senior
pasy, které fungují na stejném principu, liší se pouze v cílové skupině, která je zde stanovena
nad hranici 55 let věku.
V rámci akce Rodinné stříbro provozuje Ústecký kraj turistické aktivity a značení turistických
tras, jejímž cílem je podpora turistického ruchu v kraji. Ačkoliv se nejedná o aktivitu přímo
cílenou na rodiny s dětmi, mohou turistické akce využít pro trávení volného času.

2.5 Slaďování práce a rodiny v Ústeckém kraji
Největší zaměstnavatelé v kraji, mezi něž lze počítat např. Krajskou zdravotní, a. s., Krajské
ředitelství Policie ČR (PČR), AGC Automotive Czech, a. s., oblastní ředitelství Správy
železniční dopravní cesty (SŽDC), Severočeské doly a. s., Grammer CZ a Toyoda Gosei Czech,
s. r. o., sice nedisponují speciálními koncepčními dokumenty pro tento účel, nicméně všichni
jmenovaní nabízejí jako minimální standard pružnou pracovní dobu (v závislosti na charakteru
práce) a delší dovolenou, než nařizuje zákon. Krajská zdravotní, PČR i SŽDC nabízejí možnost
práce na zkrácený úvazek, SŽDC na některých pozicích také práci z domova. Krajská zdravotní
jako jediná z vyjmenovaných velkých zaměstnavatelů nabízí firemní mateřskou školu a také
ubytování pro mladé lékaře, případně jejich rodiny. Obecně nejpropracovanější systém benefitů
a péče o zaměstnance má z uvedených AGC Automotive Czech, a. s., nabízející řadu
organizačních opatření (systém nárokového pracovního volna při určitých událostech),
nadstandardní zdravotní péči, sociální a právní poradenství v soukromých záležitostech apod.
Příklady dalších firemních školek kromě již zmíněné mateřské školy zřizované Krajskou
zdravotní je školka samotného Krajského úřadu Ústeckého kraje, firmy GS-PROFI
v Teplicích či firmy Hennlich v Litoměřicích (v grafu č. 13 jsou uvedeny mezi školkami se
soukromým zřizovatelem).
Nepřímým opatřením je nabídka akcí, pořádaných zmíněnými firmami pro rodinné příslušníky,
často specificky cílená na děti (dětské dny, Mikulášské besídky, hrazení volnočasových aktivit,
v případě Severočeských dolů např. pořádání dětských táborů).
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Titul Společnost přátelská rodině, každoročně udělovaný v několika kategoriích Sítí pro rodinu,
z.s., byl na krajské úrovni v předešlých ročnících zastřešován Ústeckým krajem, v roce 2018
ale krajské kolo nebude realizováno. V této soutěži je kladen důraz na motivaci zaměstnavatelů
k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního
života jejich zaměstnanců. Z předešlých oceněných jmenujeme např. firmu Hennlich
Litoměřice či Magistrát města Most (www.familyfriendly.cz).
Značky Tátové vítáni, udělované Ligou otevřených mužů spolu s partnerskými organizacemi
těm zaměstnavatelům, kteří vytvářejí podmínky pro sdílení péče o děti oběma rodiči, dosáhla
v Ústeckém kraji ZŠ a MŠ Krupka a ZŠ a MŠ Třebenice.

2.6. Rodinná politika na regionální úrovni
Regionální prorodinné politiky v Ústeckém kraji jdou ve většině případů cestou perspektivy
rozdělující tyto aktivity na sociální a vzdělávací problematiku. Na Krajském úřadě Ústeckého
kraje není samostatné oddělení rodinné politiky, tato problematika je tedy součástí Odboru
sociálních věcí.
Také všechna ostatní větší města na území kraje volí podobnou strategii. Výjimkou mezi nimi
je pouze Magistrát města Mostu, kde rada města stanovila Komisi prorodinných aktivit
a sociálních služeb a existuje také Komise primátora města Most pro sociálně právní ochranu
dětí. Magistrát Děčína a Městský úřad Litoměřice mají k dispozici Komisi výchovy
a vzdělávání, ostatní sledovaná města (Louny, Chomutov, Ústí nad Labem a Teplice)
problematiku rodiny dělí do komisí a odborů zaměřených na školství, sport, sociální věci,
kulturu, bytovou politiku apod.
Vlajkovou lodí prorodinných aktivit ve větších obcích bývá institut Vítání občánků, jehož
praktická realizace se velmi odlišuje – symbolická funkce bývá podpořena finančním
příspěvkem (a v některých případech se symbolický význam vytrácí – např. praxe vítání pouze
1. dítěte v rodině).
Z Ústeckého kraje jsou některá města o obce, která se umístila na předních příčkách soutěže
Obec přátelská rodině (a seniorům), každoročně vyhlašované MPSV a Stálou komisí pro rodinu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí pro
rodinu, z.s., Svazem měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. V posledních letech
26

Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019–2022
se jedná o Chomutov, Děčín, Litoměřice, Most a Krásnou Lípu, jež vyhověly náročným
kritériím

soutěže.

Např.

město

Děčín

zřídilo

internetovou

stránku

pro

rodinu

rodina.mmdecin.cz s informacemi z oblasti vzdělávání, sociální sféry, zdravotnictví
i volného času.
Několik měst z Ústeckého kraje je zároveň součástí projektu Zdravá města WHO, jehož postup
je zaměřen na kvalitu života, udržitelný rozvoj a zdraví, ve svých dopadech tedy nepřímo i na
rodinu. Jedná se o Ústí nad Labem, Litoměřice, Štětí, Úštěk a Benešov nad Ploučnicí. Od
1. 1. 2019 bude nově součástí i MAS Podřipsko, z.s. jako tzv. Zdravá MAS.

2.7 Sociální vyloučení v Ústeckém kraji – příklad Šluknovského výběžku
Ačkoliv Šluknovský výběžek může být vymezován různě, zde jím bude chápáno
spádové území obcí s rozšířenou působností Varnsdorf a Rumburk. Toto území se skládá
celkem z 18 obcí (12 v rámci ORP Rumburk a 6 v rámci ORP Varnsdorf). Počet obyvatel ve
výběžku k 31. 12. 2016 činil 53 072. Za posledních 15 let došlo k mírnému poklesu celkového
počtu obyvatel (k 31. 12. 2001 měl region 54 562 obyvatel).6
Oblast Šluknovského výběžku je v mnoha aspektech specifická a odlišuje
se od ostatních částí Ústeckého kraje i od ostatního území děčínského okresu, jehož je součástí.
Podobně jako v jiných částech tzv. Sudet tu po Druhé světové válce došlo k výměně velké části
obyvatelstva spojené s odsunem Němců a dosídlení obyvateli z jiných částí tehdejšího
Československa. Tento historický vývoj je znatelný dosud. Většina obyvatel zde nemá
„kořeny“, považují se za „náplavy“. V poválečném období sem přicházela řada lidí s nízkou
kvalifikací, kteří nacházeli uplatnění v místních továrnách, kde úroveň dosaženého vzdělání
nehrála významnou roli. Dopady někdejších demografických trendů jsou patrné i na dnešní
sociální a vzdělanostní struktuře regionu, neboť postupem času se zde počet pracovních
příležitostí snížil, ale obyvatelé přicházející o zaměstnání v něm zůstávali a nové uplatnění
hledali obtížně.

6

V rámci ORP Rumburk do roku 2008 převažoval počet přistěhovalých do území ORP nad počtem vystěhovalých

z území ORP. Od roku 2009 (kdy zde zároveň výrazně narostla nezaměstnanost z 8,91% na 11,85%) se trend obrátil a počet
vystěhovalých převyšuje počet přistěhovalých. V ORP Varnsdorf je tendence v letech 2001 - 2016 setrvalá – převažuje počet
vystěhovalých, se dvěma výjimkami, v letech 2004 a 2009 byl vyšší počet přistěhovalých (v obou letech shodně o 14 osob).
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Mezi další specifikum regionu v rámci kraje, které je možné zároveň považovat za jeho
silnou i slabou stránku, je odlehlost. Jako výhoda je zdůrazňována příroda relativně – ve
srovnání s jinými částmi Ústeckého kraje – nezatížená činností člověka. Místní obyvatelé zde
mají k přírodě velmi blízko, čehož může být následně využito i z hlediska turistického
potenciálu (částečně již je, dle místních je však potenciál oblasti daleko vyšší a turistický ruch
by mohl přinést pracovní příležitosti i finance). Dle respondentů, kteří mají srovnání s životem
v tomto regionu a jinde, jsou zde i lepší vzájemné mezilidské vztahy. Sousedé se navštěvují,
jsou ochotni spolu trávit volný čas. Z opačného úhlu pohledu je tato specifická odlehlost
regionu spojena s řadou praktických obtíží zdejších obyvatel včetně rodin s dětmi. Jedná se
zejména o obtíže s dopravou za vzděláním, kulturou, zdravotní péčí i zaměstnáním,
o čemž bude pojednáno dále.
Za nejpalčivější problém byla respondenty shodně označena dopravní obslužnost. Region je
napojen na páteřní část děčínského okresu, a tím i na ostatní části Ústeckého kraje, zejména
železničními tratěmi 081 a 083. Cílovými stanicemi obou jsou Děčín na jedné straně
a Rumburk na straně druhé. Trať číslo 081 je vedena po „českém území“ přes Českou Kamenici,
Chřibskou, Rybniště a Krásnou Lípu. Trať číslo 083 je z části vedena po německém území a
z českých sídel ve výběžku obsluhuje například Dolní Poustevnu nebo Šluknov. Provoz na této
trati v celém rozsahu byl obnoven v roce 2014. Dá se tedy říci, že od té doby se spojení zejména
Dolní Poustevny nebo Šluknova s ostatními částmi kraje zlepšilo, neboť do té doby museli
obyvatelé při využití vlakové dopravy cestovat poměrně značnou „oklikou“ přes Rumburk a
dále po trati 081.
Autobusovou dopravu v rámci výběžku zajišťuje síť linek provozovaná společností Autobusy
Karlovy Vary, a. s. V minulosti i zde fungovaly další železniční tratě. Ty byly ovšem zrušeny
úplně nebo na nich byl zachován pouze víkendový provoz. Vznikají tak komplikace například
rodičům s malými dětmi, kteří by potřebovali cestovat s kočárkem (například z Jiříkova či
Mikulášovic do Rumburku), kde sice vlaky byly nahrazeny autobusy, ty ale umožňují přepravu
pouze jediného dětského kočárku. Situace, kdy se na zastávce shodou okolností sejde více
rodičů s dětmi v kočárcích s přepravní potřebou či autobus již přijede s dětským kočárkem
z předchozí zastávky, se pro rodiče, nevlastní-li osobní automobil, stává značně komplikovanou
– musí žádat o odvoz přátele či známé, hradit drahou taxislužbu či cestu s dítětem k lékaři
odložit na jindy, což nemusí být vždy možné. Tuto situaci navíc nelze předvídat či kontrolovat
a je závislá na časové limitovanosti některých služeb (lékař, úřady apod.) způsobuje řetězení
problémů. Dokud zde jezdily vlaky, byla situace příznivější, neboť umožňovaly přepravu více
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než jednoho dětského kočárku a šance na uskutečnění zamýšlené přepravy se tím významně
zvyšovala.
Zároveň některé části regionu (především jeho západní část s menšími obcemi) jsou dle mínění
respondentů pokryty veřejnou dopravou jen v minimálním rozsahu, který sice umožňuje dětem
dopravu do a ze školy, ale již nereflektuje další potřeby v oblasti volnočasových aktivit nebo
kultury, kam se rodiny musí dopravovat buď automobilem, nebo při jeho absenci na podobné
potřeby rezignovat. Pro obyvatele bez automobilu je rovněž v některých případech znemožněna
doprava k potenciálnímu zaměstnavateli v jím požadovaných časech, na základě čehož dochází
k odmítnutí zaměstnání.
Dalším často zmiňovaným tématem je lékařská péče, která není kapacitně dostačující, a do
regionu se nedaří získávat nové lékaře. Někteří z nyní ordinujících praktiků jsou již
v důchodovém věku a lze očekávat, že až své ordinace uzavřou, může se situace ještě zhoršit.
Za kvalitnější a kapacitně dostatečnější zdravotní péčí je možné dojíždět například do Děčína,
to je však, zejména pro sociálně slabší rodiny, finančně příliš náročné
Jako další významné téma je zmiňována otázka vzdělávání a nekompatibility nabízených
vzdělávacích programů s potřebami regionu. Některé učební obory ročně absolvují desítky
studentů, ačkoliv dlouhodobě nenacházejí uplatnění na trhu práce. Po jiných oborech, zejména
strojírenských, je naopak vnímána poptávka, avšak v regionu nejsou nabízeny. V regionu se
nachází tyto střední školy: Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, Střední
odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, Střední zdravotnická škola a Obchodní
akademie Rumburk, Gymnázium Rumburk, Gymnázium Varnsdorf a VOŠ, SPŠ a SOSŠ
Varnsdorf. Právě poslední jmenovaná byla předmětem kritiky mnoha respondentů za realizaci
některých oborů produkujících absolventy, o něž není na trhu práce zájem v takovém množství,
jež by odpovídalo reálnému počtu absolventů. Nejčastěji uváděným příkladem oboru
s přemírou absolventů vyučovaného na této škole byl vlásenkář.
V případě základního školství se podobný problém objevuje v jiné rovině. Lépe zajištění rodiče
si vybírají stále častěji kvalitnější školy, kam své děti dovážejí a školy v menších sídlech se buď
vylidňují úplně, nebo jsou navštěvovány žáky, jejichž rodiče neměli z finančních důvodů
možnost volby a jejich děti navštěvují lokačně nejbližší dostupnou školu. Tato diverzifikace
může z dlouhodobé perspektivy podporovat sociální polarizaci, jejíž vliv je v regionu již nyní
znatelný a jež byla i jedním z faktorů podílejících se v roce 2011 na eskalaci napětí.
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Často zmiňovaným tématem jsou rovněž dluhy, které se netýkají jen obyvatel sociálně
vyloučených lokalit, ale obyvatel regionu jako celku. Zde lze uvažovat o vlivu sociální struktury
regionu na fenomén zadluženosti. Respondenti rovněž hovořili o tom, že se zadlužením se zde
potýkají zejména rodiny, jejichž členové disponují nižším vzděláním. Dle údajů dostupných
z Mapy exekucí7 bylo v roce 2017 v obci s rozšířenou působností (ORP) Varnsdorf v exekuci
17,22 % obyvatel, kdy průměrný počet exekucí na osobu činil 4,7. V ORP Rumburk pak bylo
v exekuci 18,63 % obyvatel s průměrným počtem 4,8 exekucí na osobu. V rámci celé ČR se
jedná o průměrný podíl 9,7 % osob v exekuci. Dále lze z Mapy exekucí zjistit, že v rámci těchto
ORP se problém s exekucemi výrazně dotýká zejména menších sídel (v Jiříkově dosahoval
celkový podíl osob v exekuci 23,14 %, v Krásné Lípě šlo o 22,88 %). V Lobendavě s 22,22 %
obyvatel v exekuci připadalo průměrně 5,5 exekuce na obyvatele. Lze tedy předpokládat, že i
region označovaný jako Šluknovský výběžek je vnitřně diferencovaný a zde prezentované
potřeby (veřejná doprava, dostupné školství a zdravotnictví, problémy s financemi způsobující
předlužení) se významněji projevují v jeho okrajových částech. Důkazem tohoto tvrzení budiž
například situace v Rumburku, který je vnímán jako přirozené centrum periferního regionu, a
je zde „pouze“ 15,93 % obyvatel v exekuci (což je méně než průměr za celý Ústecký kraj).
Příznivější podmínky zde panují i z hlediska dopravy nebo kulturního vyžití.
Existuje řada lidí, včetně rodin s dětmi, kteří mají problémy se splácením svých závazků,
ačkoliv „zatím“ na ně nebyla uvalena žádná exekuce, ale jakýkoliv náhlý nečekaný výdaj či
výpadek některého z už tak nízkých příjmů může tyto rodiny do exekuce snadno přivést. Lze
tak usuzovat i z meziročního nárůstu procentuálního zastoupení osob v exekuci na
obyvatelstvu. V ORP Rumburk došlo mezi roky 2016 a 2017 k meziročnímu nárůstu o 8 %
(zvýšení o 1,38 procentního bodu) a v ORP Varnsdorf o 15,1 % (zvýšení o 2,26 procentního
bodu).8
Další oblastí je téma bydlení. Zatímco rodiny nespojované se sociálním vyloučením často žijí
ve vlastních domech či bytech, rodiny sociálně slabé jsou odkázány na nájemní bydlení. Pokud
se některým podaří získat zaměstnání na otevřeném trhu práce, je zpravidla spojena se
smlouvou na dobu určitou, což je bariérou například pro získání hypotéky na zajištění vlastního
bydlení. Jelikož některé obce v minulosti zprivatizovaly téměř celý svůj bytový fond (některé
7

www.mapaexekuci.cz

8

Téma zadluženosti a předluženosti je možné považovat za téma celého Ústeckého kraje, který „vede“ pomyslný

žebříček krajů v percentuelním zastoupení s 18,08% obyvatel v exekuci. Mezi okresy „vede“ Ústí nad Labem
s 21,85% osob v exekuci. A v rámci obcí Vrbno na Lesy (okres Louny) s 69,5% obyvatel v exekuci.
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si významnou část ponechaly), jsou zde obyvatelé odkázáni na služby soukromých
pronajímatelů (obecně nazývaných jako „obchodníci s chudobou“). Ti ubytovávají své
nájemníky v podmínkách neodpovídajících bytovým standardům 21. století za předražené
nájemné a spoléhají se, že jej budou mít zajištěno díky příspěvku a doplatku na bydlení, které
řada sociálně slabých nájemníků pobírá. Varnsdorf na toto již jako první reagoval opatřením
obecné povahy a vymezil území, kde není možné doplatky na bydlení pro nové přistěhovalce
do těchto území čerpat. Dle expertů se již projevují důsledky tohoto opatření v přesunu části
sociálně slabých rodin z Varnsdorfu do jiných měst, které rovněž zvažují využití tohoto
institutu, aby tak zabránily důsledkům sociálního dumpingu. Experti se obávají možných
důsledků, pokud by taková opatření zavedla většina obcí v regionu (nebo dokonce všechny).
Již nyní je velice náročně zajistit rodinám azylové bydlení v případě ztráty bydlení nájemního.
Kapacity azylových domů pro rodiny s dětmi nedostačují poptávce v regionu již nyní
a v případě širšího zavádění podobných opatření obecné povahy by tento deficit mohl ještě
významně vzrůst. V regionu jsou aktuálně tři azylové domy s celkovou kapacitou 112 lůžek.
Nacházejí se v Rumburku, Dolním Podluží a Jiřetíně pod Jedlovou.9 V případech, kdy rodiny
musejí z jakýchkoliv důvodů opustit nájemní byty, stěhují se buď k některému z tzv.
„obchodníků s chudobou“, nebo ke svým příbuzným. Takové řešení ale způsobuje problémy
spojené s vyšší koncentrací osob v bytech a jejich přeplněním.

9

socialnisluzby.kr-ustecky.cz
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3. Návrhová část
3.1 Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky na
úrovni kraje a podpora téhož na obecní úrovni
Cíl 3.1.1 Ukotvení agendy regionální rodinné politiky v systému Ústeckého Kraje a
Krajského úřadu Ústeckého kraje

Pro úspěšnou realizaci regionální rodinné politiky je potřeba ustanovit orgán zodpovědný za
agendu rodinné politiky na úrovni kraje a krajského úřadu. Náplní agendy je analytická,
koncepční a koordinační činnost v oblasti prorodinných aktivit.
Opatření 3.1.1.1 Udržení stávajícího výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené
lokality.
Opatření 3.1.1.2 Udržení stávající pracovní pozice koordinátora prorodinné politiky v rámci
sociálního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Opatření 3.1.1.3 Vytvoření stálé pracovní skupiny pro rodinnou politiku, která bude složena ze
zástupců různorodých aktérů rodinné politiky (například mateřská a rodinná centra, zástupci
sociálních služeb, experti ve specifických oblastech, zástupce Univerzity J. E. Purkyně atd.).

Cíl 3.1.2 Prorodinný přístup je uplatňován v rámci koncepcí a strategií Ústeckého kraje

Ve všech oblastech veřejné správy realizované krajem je prorodinný přístup akcentován,
rodinná politika je realizována na základě koncepce rodinné politiky, která je pravidelně
aktualizována v souladu s potřebami obyvatel kraje.
Opatření 3.1.2.1 Je vytvořen (a přijat) koncepční dokument definující cíle a zásady rodinné
politiky ÚLK, stejně jako opatření k jejich naplňování.
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Opatření 3.1.2.2 Realizace cílů a opatření koncepce rodinné politiky je každoročně
vyhodnocována, dle výstupů analýzy dochází k její aktualizaci, a to ve spolupráci s relevantními
aktéry rodinné politiky (obce, multioborové platformy, akademický sektor, neziskové
organizace apod.).
Opatření 3.1.2.3 Dopady na rodinu a prorodinná opatření jsou zohledňovány ve všech
souvisejících koncepcích a strategiích Ústeckého kraje.

Cíl 3.1.3 Prostřednictvím realizace koncepce rodinné politiky podporuje Ústecký kraj
rodinu ve všech jejích podobách

Situace rodin je průběžně a pravidelně monitorována a vyhodnocována, jsou přijímána opatření,
která v souladu s aktuálními potřebami a prioritami směřují ke zlepšení životní situace rodin
tak, aby pro ně byl Ústecký kraj dobrým místem pro život.
Opatření 3.1.3.1 Monitorování situace a potřeb rodin v regionu (ve spolupráci s relevantními
aktéry).
Opatření 3.1.3.2 Podpora rodin při naplňování potřeb ve všech oblastech jejich života (bydlení,
zaměstnání, vzdělávání, volný čas, zdraví, prevence negativních sociálních jevů apod.).
Opatření 3.1.3.3. Při vyhlašování dotačních titulů jsou zohledňovány potřeby rodiny a dopady
na život rodin v regionu.

Cíl 3.1.4 Vytvoření nástroje pro komunikaci rodin a aktérů rodinné politiky, informování
o všech oblastech rodinné politiky

Zlepšení informovanosti o oblastech rodinné politiky, popularizace klíčových prorodinných
témat a nástrojů, podpora participace a aktivizace rodin.
Opatření 3.1.4.1 Vytvoření a aktivní využívání podsekce „rodinná politika“, která bude
umístěna v sekci „Sociální péče“ na webových stránkách Ústeckého kraje jako nástroj pro
informování veřejnosti o cílech rodinné politiky ÚLK, realizovaných opatřeních a možnostech
využití nástrojů podpory rodiny.
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Opatření 3.1.4.2 Podporování výměny zkušeností a sdílení dobré praxe mezi aktéry RP –
pořádání workshopů, multioborových setkání, konferencí apod. zaměřených na oblast rodinné
politiky pro odbornou i laickou veřejnost.
Opatření 3.1.4.3 Realizace osvětové a informační činnosti směrem k odborné i laické veřejnosti
(kampaně na podporu forem náhradní rodinné péče, zdravé rodiny, participaci obou rodičů na
péči o děti, možnosti podpory rodin na lokální úrovni apod.).

3.2 Podpora podmínek pro harmonizaci rodinného a pracovního života
Cíl 3.2.1 Podpora realizace opatření umožňujících rodičům (případně pečujícím osobám)
sladění jejich pracovního a rodinného života.

Pro

naplnění

cíle

je

nutné

motivovat

zaměstnavatele

k

zohledňování

zájmů

zaměstnanců/zaměstnankyň, kteří jsou v roli rodičů (pečujících osob), podporovat udržení
zaměstnatelnosti rodičů (pečujících osob) na trhu práce a zasazovat se o pohled na rodinu a na
profesní sféru jako na rovnocenné zdroje společenské prosperity.
Opatření 3.2.1.1 Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů
Podpora motivování a vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců k tématu slaďování rodiny
a zaměstnání, případně udržitelnosti postavení či návratu na trh práce (problematika
flexibilních forem zaměstnávání, především rozvoje pracovních příležitostí na zkrácený
pracovní úvazek).
Opatření 3.2.1.2 Opatření v oblasti posilování společenské odpovědnosti firem vůči regionu:
- ve spolupráci se Sítí pro rodinu poskytování proaktivní vizibility zaměstnavatelům aktivně
realizujícím prorodinná opatření (např. účastnících se auditů a soutěží motivujících k tvorbě
prorodinného klimatu, jako jsou Audit rodina a zaměstnání, soutěž Společnost přátelská rodině
apod.)
- informování veřejnosti o významu těchto akcí, iniciace a podpora společenské diskuze o těchto
nástrojích, aktivní realizace vlastních prorodinných opatření směrem dovnitř úřadu.
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Opatření 3.2.1.3 Opatření v oblasti podpory zaměstnanosti
Podpora začínajících podnikatelů-rodičů během a po návratu z rodičovské dovolené, rodičů
dětí mladších 15 let, rodičů samoživitelů, rodičů pečujících o děti se zdravotním
znevýhodněním, rodičů se zdravotním a/nebo sociálním znevýhodněním, osob generace 45+,
tedy takových, pro něž může být účast na trhu práce formou vlastní samostatné existence jednou
z možností, jak lépe harmonizovat svůj rodinný a pracovní život.
Podpora rozvoje služeb, které umožní a ulehčí návrat a udržení se na trhu práce pečujícím
osobám (tj. rodičům, osobám z tzv. sendvičové generace10 a lidem pečujícím o seniory či osoby
se zdravotním znevýhodněním).
V rámci této podpory nabízet nástroje, jako jsou dotační tituly, soutěžní tituly, diskusní
platformy, inovační centra a obdobné nástroje, které může kraj nabídnout.
Opatření 3.2.1.4 Opatření v oblasti podpory pečujících osob (rodičů, osob pečujících
o závislou osobu)
Podpora organizací poskytujících programy pro rodiče v oblasti vzdělávání a poradenství
zaměřeného na slaďování pracovního a rodinného života.
Podpora vzdělávání rodičů a pečujících osob v oblasti rodinných a profesních kompetencí tak,
aby nedocházelo k jejich sociálnímu a profesnímu vyloučení.
Podpora vzdělávacích programů zaměřených na zachování profesních znalostí a dovedností.
Podpora programů zaměřených na zvýšení motivace mužů k větší angažovanosti při péči
o děti, především ty mladšího věku, a při péči o závislé osoby.
Podpora programů zaměřených na téma rovných příležitostí žen a mužů, a to jak v profesním,
tak v osobním životě.
Zařazování těchto témat do obsahů dotačních titulů kraje, podpora platformy pro sdílení
zkušeností a poskytování prostoru pro toto tematické informování veřejnosti.

10

výraz pro vytíženost a sevřenost určité (dosud pracující) generace ze dvou stran (např. u střední

generace je to snaha pomáhat při realizaci potřeb rodin svých dětí a úsilí související se s péčí o vlastní stárnoucí
rodiče)“ Zdroj: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sendvicova-generace
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Podpora alternativních a inovativních forem služeb a péče o děti, které u pečujících rodičů
přispějí k udržení se (případně návratu) na trh práce (např. dětské koutky, dětské kluby, firemní
zařízení péče o děti, dětské skupiny, jesle a mikrojesle, lesní školky, volnočasová zařízení pro
školní děti či coworkingová centra se zázemím pro děti).

3.3 Kraj přátelský rodině
Cíl 3.3.1 Přímá podpora rodiny

Opatření 3.3.1.1 Osvěta o partnerských vztazích a řešení potíží, podpora cenově dostupné sítě
rodinného a partnerského poradenství. Podpora aktivit pro oba rodiče, podpora tématu
sňatečnosti, podpora tématu významu rodiny pro výchovu a péči o děti.
Opatření 3.3.1.2 Vizibilita aktérů rodinné politiky a informovanost rodičů a pečujících osob
o jejich službách.
Opatření 3.3.1.3 Podpora preventivní informovanosti rodin o lékařských a dalších službách,
které mohou využít pro prevenci fyzického a psychického zdraví (zdravotní stav, plánované
rodičovství, péče o těhotné ženy, péče po porodu, zdravé návyky dětí a mladistvých, prevenci
závislosti na návykových látkách, internetu a moderních technologiích, aktivní senior).
Podporovat distribuci těchto informací v místech pohybu rodin (např. komunitní centra,
mateřská centra, čekárny u lékaře, místa nákupu potravin a oblečení, místa trávení volného
času, školy a zaměstnavatelé, krajský úřad a jeho instituce). Podpora či realizace
jednorázových i dlouhodobých akcí, vzdělávacích aktivit, které přispějí ke zdravému fyzickému
a psychickému stavu členů rodin.
Opatření 3.3.1.4 Podpora dostatečného zajištění lékařské péče v kraji, především akutně
chybějících profesí, jakými jsou zubaři, pediatři, dětští psychologové a psychiatři či logopedi.
Předcházet očekávanému nárůstu specifických i nespecifických poruch chování včetně
možných duševních onemocnění u cílové skupiny dětí a mladých dospělých.
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Cíl 3.3.2 Finanční podpora rodinných aktivit a opatření

Opatření 3.3.2.1 Grantové výzvy pro aktéry rodinné politiky, které podpoří jejich udržitelný
rozvoj a dlouhodobé působení v kraji.
Opatření 3.3.2.2 Podpora participativního a genderového/komunitního rozpočtu kraje a v
obcích.

Cíl 3.3.3 Podpora služeb pro rodiny a dotváření veřejného prostoru pro rodiny s dětmi,
mládež a seniory

Opatření 3.3.3.1 Přímá podpora rodin (obědy pro děti, slevy v dopravních prostředcích,
rodinné pasy, podpora vícečetných rodin - např. "rodinné vstupné").
Opatření 3.3.3.2 Podpora míst přátelských rodině (herny pro děti a rodiče do 3 let, family
pointy, obce přátelské rodině, společnosti přátelské rodině, úřady přátelské rodinám – úřady
s dětskými koutky, úřady umožňující dálkový přístup, veřejné toalety s místem pro přebalení
dětí i v části určené mužům).
Opatření 3.3.3.3 Podpora a budování veřejných prostor pro rodiče s dětmi, míst ve veřejném
prostoru pro volnočasové aktivity starších dětí a mladých dospělých. Podpora těchto lokálních
aktivit v místě bydliště rodin a následné předcházení centrismu velkých měst.

Cíl 3.3.4 Podpora strukturálně slabých území v prorodinných aktivitách

Opatření 3.3.4.1 Spolupráce s obcemi a místními aktéry rodinné politiky, výměny zkušeností
s řešením problémů formou sdílení zkušeností z jiných oblastí kraje/republiky.
Opatření 3.3.4.2 Podpora fungování místních aktérů a služeb rodinné politiky.
Opatření 3.3.4.3 Podpora územního plánování s ohledem na služby lékařské péče a služby pro
rodiny.
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3.4 Osvětová informační činnost směřující ke zdravé a funkční rodině
Cíl 3.4.1 Podpora aktivit vhodně doplňující systém sociálních a zdravotních služeb
poskytovaných převážně zdravotnickými zařízeními a NNO působících v oblasti
prorodinných aktivit.
Opatření 3.4.1.1 Podpora neformálního vzdělávání rodin v oblasti výchovy nezletilých dětí,
rodičovských kompetencí, mezigeneračních vztahů s cílem posilovat pozitivní rodinné prostředí
jako prevenci vzniku sociálně patologických jevů v rámci i vně rodiny – prevence závislosti,
nezaměstnanost, kriminalita, dluhová problematika domácí násilí apod.
Příklad podporovaných aktivit:


víkendové pobyty s naukově relaxačním programem pro rodiny s dětmi,



poradenství a tréninkové aktivity, které navazují na registrované sociální služby
a rozvíjejí mezioborovou spolupráci s jinými subjekty,



programy pro rodiny s dětmi tematicky zaměřené na podporu zdravého životního stylu
a aktivního trávení volného času.



Aktivity podporující zvýšení informovanosti veřejnosti o sociálních službách
a programech pro rodiny.

Podporované aktivity: centra pro rodinu, tvůrčí workshopy, jednorázové akce na podporu
mezigeneračních vztahů s cílem podpořit setkávání a společné trávení volného času napříč
generacemi.
Opatření 3.4.1.2 Podpora a rozvoj služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.
Podporované aktivity: Rozvoj služeb v oblastech vzdělávání a vzájemného setkávání rodin s
dětmi v NRP, doprovázení náhradních rodin, svépomocné skupiny, odlehčovací programy.
Opatření 3.4.1.3 Podpora mezigeneračních vztahů. Vytváření otevřeného prostoru nabízejícího
rodinám spektrum kulturních, komunitních aktivit a zkvalitnění podmínek pro společné trávení
volného času široké rodiny ve veřejném prostoru.
Opatření 3.4.1.3 Podpora komunitní soudržnosti kulturními, sportovními, společenskými
aktivitami s cílem motivovat veřejnost k sounáležitosti s komunitou, s místem, kde žiji,
a posílit prosociální chování jednotlivců a komunit.
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Podporované aktivity:


komunitní centra, festivaly, multikulturní aktivity, akce přispívající k poznávání
života zvyků a tradic menšinových rodin v regionu, podpora komunitních projektů ze
strany obcí,



(např. shromáždění návrhů na investiční projekty nebo aktivity realizovatelné
v komunitě s hlasováním veřejnosti o tom, který projekt bude podpořen).
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4. Závěr
V Koncepci rodinné politiky Ústeckého kraje 2019–2022 byly poprvé v historii analyzovány a
představeny potřeby rodin žijících v tomto kraji (kompletní výstupy jsou k nalezení v příloze
tohoto koncepčního dokumentu). Je potřeba si uvědomit, že není v silách kraje řešit a vyřešit
veškerou problematiku, která z analýzy vychází z důvodu limitů vyplývajících z jeho
působnosti, jež mu určuje Zákon o krajích (krajské zřízení) č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Některé oblasti, jako například problematika závislostí na návykových látkách, jež
byla označena za nejpalčivější problém z pohledu rodin v tomto kraji, jsou řešeny ve svých
samostatných koncepčních dokumentech. Svými prioritami, které koncepce stanovuje, se tedy
snaží reagovat na data vyplývající z analýzy potřeb rodin v Ústeckém kraji. S tím souvisí také
finanční zajištění této oblasti, které bude v následujícím období platnosti koncepce nadále
řešeno.

Dokument

je

koncipován

tak,

aby

bylo

možné

na

něj

navazovat

a odkazovat v rámci rodinných a dalších politik na obecní úrovni. Díky zaměření dokumentu
existuje předpoklad, že bude potřeba reagovat na změny, které se ve společnosti odehrávají,
s čímž bude při dalším vývoji počítáno.
Vzhledem k tomu, že rodinná politika obecně má velký přesah do většiny ostatních politik, je
pro její úspěšnou implementaci důležitá mezirezortní spolupráce. Garantem naplňování této
koncepce je Odbor sociálních věcí, který zpracuje 1x ročně zprávu o naplňování cílů a opatření
o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje. Zprávy o plnění koncepce budou dále
předkládány, Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality, Radě a
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Cílem této koncepce ale je a nadále bude snaha Ústeckého kraje o zlepšení životních, sociálních
a dalších podmínek pro rodiny žijící v tomto kraji.
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Seznam příloh
Východiska pro tvorbu rodinné politiky Ústeckého kraje
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Příloha č. 2

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2022 - varianta I) usnesení

2 722 147

999 900

999 900

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

PSČ, obec

Požadavek na
dotaci na službu v
roce 2022

Návrh dotace v roce
2022 (zaokrouhlení
dle Zásad)

1.1

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

7461655

kontaktní centra

Kontaktní a
poradenské centrum
pro drogově závislé

300 000

37 990

1.2

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

9695946

terénní programy

Kontaktní a
poradenské centrum
pro drogově závislé terénní programy

300 000

56 820

1.3

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

7392909

odborné sociální
poradenství

Děčínské doléčovací
centrum - odborné
sociální poradenství

58 000

4 860

1.4

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

6849315

Děčínské doléčovací
služby následné péče centrum - služby
následné péče

300 000

46 030

2.1

DRUG - OUT Klub, z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

4677905

kontaktní centra

Kontaktní centrum pro
drogově závislé

100 000

51 320

2.2

DRUG - OUT Klub, z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

7108907

terénní programy

Terénní program

100 000

58 200

2.3

DRUG - OUT Klub, z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

5587211

odborné sociální
poradenství

Ambulantní
adiktologické služby

150 000

106 880

3.1

Oblastní spolek ČČK
Litoměřice

412 01 Litoměřice Předměstí

2467540

kontaktní centra

Kontaktní centrum
Litoměřice

426105 Tylova 1239/16

CELKEM ZA
ORGANIZACI

145 700

234 000

216 400

38 940
63 060

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2022 - varianta I) usnesení

2 722 147

999 900

999 900

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

3.2

Oblastní spolek ČČK
Litoměřice

4.1

Světlo Kadaň, z.s.

4.2

Druh služby

Název služby

PSČ, obec

Požadavek na
dotaci na službu v
roce 2022

Návrh dotace v roce
2022 (zaokrouhlení
dle Zásad)

412 01 Litoměřice Předměstí

2997661

terénní programy

Terénní program
Litoměřicka

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

9046179

kontaktní centra

K - centrum Kadaň

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

5425697

terénní programy

Terénní program
Kadaňsko

43 266

43 260

4.3

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

1348958

kontaktní centra

K-centrum Chomutov

67 350

57 780

4.4

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

6042330

terénní programy

Terénní program
Chomutovsko

57 782

57 140

4.5

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

6964061

odborné sociální
poradenství

Poradna Světlo

31 180

31 180

5.1

WHITE LIGHT I., z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

6427324

kontaktní centra

Kontaktní centrum
WHITE LIGHT I.
Teplice

99 926

63 280

5.2

WHITE LIGHT I., z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9535462

terénní programy

Terénní program
WHITE LIGHT I.
Teplicko

70 266

35 760

426105 Tylova 1239/16

154 100

24 120

67 110

36 500

CELKEM ZA
ORGANIZACI

63 060

225 860

348 880
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2 722 147

999 900

999 900

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

PSČ, obec

Požadavek na
dotaci na službu v
roce 2022

Návrh dotace v roce
2022 (zaokrouhlení
dle Zásad)

5.3

WHITE LIGHT I., z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9185704

kontaktní centra

Kontaktní a
poradenské centrum
WHITE LIGHT I.
Rumburk

75 000

24 760

5.4

WHITE LIGHT I., z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9684988

terénní programy

Terénní program
WHITE LIGHT I.
Šluknovsko

77 000

37 460

5.5

WHITE LIGHT I., z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

7968327

Terapeutická
terapeutické komunity komunitaWHITE
LIGHT I.

225 376

106 670

5.6

WHITE LIGHT I., z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

5291489

služby následné péče

Následná péče o
exuživatele drog s
podporovaným
bydlením

63 204

29 100

5.7

WHITE LIGHT I., z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

7975725

odborné sociální
poradenství

Ambulantní léčba a
poradenství pro osoby
ohrožené závislostním
chováním

148 587

51 850

CELKEM ZA
ORGANIZACI

348 880

bod 9.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 035/31R/2021

Příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
uzavřená v souladu s ust. §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: ……………………..
dále jako ,,poskytovatel“
a
Příjemce
……………………….
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností u ……………………

dále jako „příjemce“
dále společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
(dále jen „smlouva“)
Preambule
V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pro účely poskytování dotací a návratných finančních výpomocí byly
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny
Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami,
které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, výše návratné finanční výpomoci
1.

Poskytovatel touto smlouvou a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje………… č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu návratnou
finanční výpomoc ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), na účel
stanovený v čl. II. (dále jen „výpomoc“). Příjemce se zavazuje takto poskytnuté
prostředky vrátit poskytovateli ve lhůtě a za podmínek níže stanovených v čl. III.

2.

Výpomoc je poskytnuta na základě žádosti příjemce o poskytnutí návratné finanční
výpomoci a jejích příloh ze dne ……………….

3.

Příjemce bere na vědomí, že návratná finanční výpomoc je na základě této smlouvy
poskytována za splnění podmínek Nařízení Komise (EU) č.1407/2013 ze dne 18.
prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie č. L
352/1 dne 24. prosince 2013.

4.

Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de
minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, zejména že poskytnutím podpory
dle této smlouvy nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou , která by
způsobila překročení povolené míry podpory de minimis, a že v posledních 3
účetních obdobích příjemci, resp. subjektům, které jsou spolu s příjemcem dle čl.2
odst Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 považovány za jeden podnik, nebyla
poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis
poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou
právními předpisy Evropské unie upravujícími oblast veřejné podpory.

5.

Za podporu de minimis poskytnutou příjemci na základě této smlouvy se považuje
částka ve výši ……………………. Kč, která je vypočítána jako rozdíl mezi
bezúročnou návratnou finanční výpomocí a průměrnou cenou běžného úvěru
poskytnutého bankami na bankovním trhu, dle úrokových sazeb korunových úvěrů
poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR u úvěrů s objemem do 7,5 mil.
Kč a fixací sazby nad 1 rok do 5 let včetně, dle údajů zveřejněných Českou národní
bankou, a to ke dni posledního zveřejnění údajů České národní banky před datem
podání žádosti o návratnou finanční výpomoc.
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Článek II.
Účel, na který je návratná finanční výpomoc určena,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí návratné finanční výpomoci,
podmínky použití návratné finanční výpomoci

1. Výpomoc je poskytnuta příjemci na účel průběžného profinancování rozvojových
projektů (dále jen „projekty“), na jejichž realizaci bude získána dotace z národních i
evropských finančních zdrojů s výjimkou dotačních programů Ústeckého kraje
s termínem realizace 2022 - 2027. Projekty budou muset být v souladu se
strategickými dokumenty a předloženy poskytovateli ke schválení.
2. Výpomoc je oprávněn příjemce využít jen na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektů dle odst.1 Čl. II této smlouvy.
3. Výpomoc bude poskytována průběžně na základě žádosti příjemce bankovním
převodem příslušné částky na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
Příjemce je vždy povinen k žádosti přiložit kopie daňových dokladů (faktur) nebo
jiných dokumentů po formální a obsahové stránce osvědčující čerpání výpomoci
v souladu s účelem dle odst. 1 Čl. II této smlouvy.
4. Žádost musí být doručena poskytovateli nejpozději 10 pracovních dní před termínem
poskytnutí výpomoci.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce,
lhůta pro vrácení výpomoci a výše splátek
Příjemce prohlašuje, že výpomoc přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít výpomoc za účelem úhrady uznatelných nákladů přímo souvisejících
s realizací projektu v souladu s žádostí a s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky (výpomoc), a to bankovním
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Výpomoc nepřevést na jiný subjekt.
4. Předat poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté výpomoci, a to do 31. 3. 2026.
Finanční vypořádání výpomoci musí obsahovat přehled o čerpání a použití
poskytnuté výpomoci a o jejím vrácení poskytovateli
5. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele (popř. externím kontrolním
orgánům) provádět kontrolu čerpání a využití prostředků výpomoci a v této
souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak
v průběhu, tak i po ukončení vrácení výpomoci.
6. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor regionálního
rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se tohoto
smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo projektu.
7. V případě, že se projekty neuskuteční nebo dojde k výpovědi a zrušení smlouvy
článku V. této smlouvy, vrátit poskytnutou výpomoc zpět na účet poskytovatele
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uvedený v záhlaví této smlouvy již před termínem vrácení výpomoci, a to nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o neuskutečnění projektu dověděl,
současně písemně informovat poskytovatele o vrácení výpomoci.
8. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
9. Zajistit, aby případné rozhodnutí o likvidaci příjemce nebo jeho přeměně podle
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu
poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout veškeré informace o
záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru poskytovatele ovlivnit
podmínky a účel poskytnuté výpomoci.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako výpomoc ve smyslu § 22 odst. 1 až 3
zákona č. 250/2000 Sb. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové
kázně tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou výpomoc, bude
poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen
odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními
předpisy a touto smlouvou.
2. Uložením odvodu příjemci dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. není dotčeno právo
poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti
příjemcem.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi
příjemci.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
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Článek VI.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.
5. O poskytnutí výpomoci a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

Příjemce
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bod 10.2 příloha č. 1.pdf k usnesení č. 038/31R/2021

bod 10.2 příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.45
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 37/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvková organizace
se sídlem: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny, IČO: 14451042
(dále jen organizace)
ze dne 20. června 2001, usnesení č. 2/10/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/83/2004 ze dne 14.1.2004 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 12),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 14),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/6R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/33R/2009 ze dne 2.12.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 5.1.2011,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 35),
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ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 39),
úplné znění ze dne 25.1.2016,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 41),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 033/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 43),
úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/27Z/2020 ze dne 9.3.2020 (dodatek č. 44),
úplné znění ze dne 19.1.2021

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2021 ze dne 13. prosince 2021 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Louny
Parcela:
výměra (m2)
2687/1
2929

druh pozemku
zahrada

způsob využití

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.
V Ústí nad Labem dne 13. prosince 2021.

Ing Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

bod 10.2 priloha č. 2.pdf k usnesení č. 038/31R/2021

bod 10.2 příloha č. 2
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 36
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 240/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
se sídlem v Pivovarská 28, 440 01 Louny, IČ: 00360716
(dále jen organizace)
ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 3)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 4)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 7)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011
(dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.32/98R/2012 ze dne 29. 2. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 15)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 17)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014
(dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 20)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 24)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 25)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 26)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 27)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 28)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 29)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(dodatek č. 30)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(dodatek č. 31)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019
(dodatek č. 32)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/25Z/2020 ze dne 22. 6. 2020
(dodatek č. 33)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021
(dodatek č. 34)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021
(dodatek č. 35)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Katastrální území: Louny
Parcela
výměra m²
2687/1
2929

druh pozemku
zahrada

způsob využití
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Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022

V Ústí nad Labem dne 13.12.2021

.................
Mgr. Jiří Řehák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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bod 11.4 priloha 4.pdf k usnesení č. 044/31R/2021

Ukázali jsme, že není třeba přemýšlet nad
ideologickým rámcem toho, co děláme, ale že
naše představa může být – jak to nazval
Basaglia – „Prakticky správná“, což je možné
vidět v činech lidí, jak to vnímá společnost. A
přirozeně jsme se pokusili ukázat, že systém lze
změnit od skupin institucí a organizací,
založených na jednosmyslovém a téměř až
svatém poznání, k systému praktických
postupů, které si vytvářejí vlastní význam
přispěním denních činností lidí. Pomocí
podobných změn pak lze prolomit stará pouta
nemoci a dovolit, aby se objevil člověk.

Za zdmi
Deinstitucionalizace v Evropských příkladech
dobré praxe

KRAJSKÝ PLÁN PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
PRO ÚSTECKÝ KRAJ
RECOVERY PRO VŠECHNY

říjen 2021

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, reg. číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213, který je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního
programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.
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ANALÝZA A MAPOVÁNÍ
1 Východiska k perspektivě rozvoje komunitní sítě péče.
Komunitní péče duševního zdraví je kombinací vkladu a podpory uživatelů, lidí ze sociálních
sítí, rodiny, přátel a odborníků. Komunitní služby duševního zdraví jsou sítí uvnitř širší sítě
tvořenou svépomocí, rodinou, přáteli a dalšími neformálními zdroji a běžnými komunitními
službami. Komunitní duševní zdraví vyžaduje interdisciplinární a víceúrovňovou spolupráci.
Existuje několik vrstev integrace komunitní péče duševního zdraví: integrace zdravotnických a
sociálních intervencí, integrace komunitních a nemocničních týmů a integrace mezi různými
služebními týmy duševního zdraví (např. léčba duálních diagnóz). Mezi běžné prvky modelů
komunitních služeb duševního zdraví patří multidisciplinární přístup, časová dostupnost,
nízkoprahový vstup do služeb, místní dostupnost a flexibilita, procesní flexibilita, která
umožňuje slevit z některých postupů zavedené praxe, když je to třeba, a péči tak
individualizovat - domácí péče nebo péče v přirozeném prostředí klienta, zaměření se na
sociální potřeby a psychologickou péči a blízkou spolupráci komunitních služeb
s psychiatrickými nemocnicemi v případě příjmu pacienta. Prostor pro komunitní péči o
duševní zdraví není omezen na vážné duševní nemoci (psychózy), ale zahrnuje všechny
duševní potřeby – např. propojení na primární péči.
Popsaná východiska ukazují širší perspektivu při rozvoji nového komunitního systému péče
o duševní zdraví. Centra duševního zdraví (dále CDZ) tak jsou a budou důležitou komponentou
budoucí sítě péče o duševně nemocné. Nicméně jsou jen jedním článkem potřebné komplexní
sítě služeb. A jsou cíleny na pomoc jen jedné ze všech potřebných klientských skupin.
Samotné budování CDZ nezajistí transformaci - deinstitucionalizaci celé sítě péče. Bez
proměny dalších článků hrozí, že proces transformace “skončí” (zamrzne) vznikem několika
CDZ.
Je pochopitelné začít s jednou komponentou -třeba CDZ- nicméně od počátku je potřeba
pracovat s rozměrem celé sítě. Vnímat jednotlivé složky, zvláště komunitní a lůžkovou péči
jako propojené nádoby.
Transformační plány psychiatrických nemocnic/ léčeben, pokud mají skutečně obsahovat
komponentu transformace ústavní v komunitní péči, nesmí pracovat s psychiatrickou
nemocnicí jako izolovaným subjektem, ale musí být viděny v rámci sítě služeb v jejich “spádové
oblasti”.
Práce na regionálních (krajských) plánech komplexní sítě, transformace sítě ve smyslu
transformace ústavní v komunitní služby, musí jít paralelně s plánem transformace
psychiatrických nemocnic / léčeben.
Je potřeba přejít od vidění služeb jako izolovaných komponent (pilíře) v propojený systém
vztahující se k potřebám jednotlivých cílových skupin, kde cílem je zotavení lidí.
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Následující materiál představuje strukturu plánu na úrovni krajů. Tedy souhrn oblastí, kroků,
cílů a opatření, které je zapotřebí mít na zřeteli, pokud chceme jít cestou skutečné
transformace sítě péče o duševně nemocné.

1.1 Doporučení k perspektivě zotavení na úrovni plánování komunitní sítě péče







Zotavení je cesta klienta. Úkolem a posláním odborníků na duševní zdraví je
podporovat tuto cestu a ne jí bránit.
Léčba orientovaná na zotavení se zaměřuje na silné stránky uživatele služeb a
využívá existující zdroje v okolí klienta.
Lidé se mohou vyléčit a léčí se i z těch nejvážnějších duševních problémů.
Poskytovatelé služeb, zabývající se duševním zdravím, se soustředí na podporu
zotavení, sociální fungování a osobní identitu.
Je mnoho způsobů, jak podpořit zotavování. Nejdůležitější je nabídnout naději.
Přístup společného rozhodování je důležitý ve všech úrovních léčby, jak
v individuální léčbě, tak i uvnitř organizace.

1.2 Vize nového stavu péče o duševní zdraví
Lidé s vážnými duševními onemocněními prožívají v mnohočetných životních oblastech
sociální znevýhodnění a neuspokojené potřeby. Proto, aby mohli prožít život jako
plnohodnotní občané, potřebují ve své komunitě přístup k vysoce kvalitní léčbě a péči.
V porovnání se službami duševního zdraví primárně poskytovaných v nemocničních
zařízeních, je integrovaná síť kvalitních duševních služeb zakotvených v komunitě spojována
s lepšími výsledky pro lidi s duševním onemocněním (kvalitnější a přirozenější život,
smysluplnější dodržování lékové terapie, nižší stigma, větší stabilita v bydlení, reálnější
rehabilitace, dovednost získat práci a udržet si jí, celkové zotavení z vážného duševního
onemocnění) a výsledky služeb poskytovaných na sociálně zdravotním pomezí přinášejí
dostupnější přístup k léčbě místem i časem, včasné intervence v přirozeném prostředí, méně
donucovacích metod a prostředků, nižší porušování lidských práv aj.. Ve většině situací
týkajících se duševních nemocí může komplexní, komunitní přístup pomoci lidem s mírnými a
vážnými duševními nemocemi v jejich léčbě a zotavení a ve zlepšování kvality jejich života.
Komunitní duševní zdraví představuje kombinaci self-care (péče o sebe samé) a vlastního
řízení za pomoci neformální sítě skládající se z rodiny a těch nejbližších, podpory obecných
komunitních zdrojů a služeb (zaměstnání, bydlení, volný čas a rekreace, zdraví), terapie a
podpory odborníků na duševní zdraví. (Trainor & Church, 1984).
V rámci reformy zůstane v systému několik desítek lůžek následné péče v současných
psychiatrických nemocnicích a léčebnách. V rámci rozvoje robustního systému komunitní
péče, jejíž součástí bude i akutní a krizová péče dojde v průběhu 10ti let ke snížení 2/3 lůžek
následné péče. Zbylá lůžka projdou transformací a budou využívána zejména pro potřeby lidí
s ochrannou léčbou a pro potřeby adiktologických pacientů.
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2 SWOT analýza
2.1 SMI – SWOT analýza
SWOT analýza pro oblast podpory SMI byla zpracována 2.4.2019 na rozšířeném setkání
Řídícího výboru Strategie Implementace reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví
Ústeckého kraje
VIZE
Jaký stav bychom si přáli za pět let. Kde chceme být v roce 2024.
-

VÍCE LIDÍ S DUŠEVNÍ NEMOCÍ ZŮSTÁVÁ VE SVÝCH DOMOVECH
JSOU K DISPOZICI NOVÉ BYTY PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ A JSOU PRO NĚ FINANČNĚ DOSTUPNĚJŠÍ DÍKY
SYSTÉMU PŮJČEK, PODPORY BYDLENÍ APOD. A TÍM SE SNIŽUJE ZÁVISLOST TĚCHTO OSOB NA INSTITUCÍCH
DOJDE KE SNÍŽENÍ STIGMATIZACE A DISKRIMINACE DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH
DUŠEVNĚ NEMOCNÍ MAJÍ VÍCE MOŽNOSTÍ PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
UŽIVATELÉ SE PODÍLEJÍ NA ROZHODOVÁNÍ O SMĚŘOVÁNÍ PROCESU REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE
VYŠŠÍ GRAMOTNOST POPULACE V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
ZDRAVOTNÍ I SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ JSOU DOSTUPNÉ NA CELÉM ÚZEMÍ KRAJE
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY JSOU PROPOJENÉ
FUNGUJE MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE
DOJDE K ROZVOJI ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB
MÁME FUNKČNÍ ODDĚLENÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE
DOJDE K ROZVOJI DĚTSKÝCH TÝMŮ (V KRAJI MÁME 3-4 TÝMY)
ROZVÍJÍ SE PÉČE O SENIORY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM (65+)
SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU LÉPE FINANCOVÁNY
ZKRÁTÍ SE ČEKACÍ LHŮTY U AMBULANTNÍCH PSYCHIATRŮ
PSYCHOTERAPEUTICKÁ PÉČE JE LÉPE DOSTUPNÁ
V KAŽDÉ STOTISÍCOVÉ SPÁDOVÉ OBLASTI (MĚSTĚ) MÁME CDZ NEBO TDZ
KONCEPČNÍ VYUŽITÍ PRÁCE V OBLASTI FORENZNÍ PROBLEMATIKY V PNHB A PLP, JSOU DOSTUPNÉ
MEZIREZORTNÍ FINANČNÍ ZDROJE

-

POKRAČUJE VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ V PROCESU TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE
CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÍ NEJSOU V PSYCHIATRICKÝCH LÉČEBNÁCH DLOUHODOBĚ (MIMO OCHRANNÉ
LÉČBY)
ROZVOJ SLUŽEB V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ JE SOUČÁSTÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ ÚSTECKÉHO
KRAJE

-

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY JSOU SOUČÁSTÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ

Silné stránky
Co se nám daří? Co nám jde? O co se můžeme opřít?
Otevřená komunikace mezi poskytovateli služeb navzájem i mezi poskytovateli a
uživateli
Ochota a motivace odborníků, kterými disponujeme, k zapojení do transformace

priorizace
od členů
KS
8
8
5

Nezávisle na reformě máme tradici spolupráce aktérů a dlouhodobé zkušenosti

7

Uživatelé jsou zapojení do transformace

5

Zapojení Krajského úřadu i hlavních poskytovatelů do transformace

3

Silný leadership řídící skupiny

2

Máme dva lidi ve výkonném výboru Ministerstva zdravotnictví

2

Zázemí služeb je dobře zasíťované, materiálně i personálně, disponujeme místní
dostupností komunitních služeb

2

Zapojení PN Louny (dětská psychiatrie)

1

Máme v kraji služby pro všechny věkové skupiny

1

Motivované pečovatelské služby pro zapojení do transformace (senioři)

1

Podařilo se v kraji kompletně zmapovat sociální služby a oškálovat cílovou skupinu
pacientů v nemocnicích

1

Máme kvalitní reformní týmy
Dostatečně silná, početná, cílová skupina

Slabé stránky
Co nám moc nejde? Co bychom měli zlepšit? V čem náš rozvoj vázne?
Nedostatek lidských zdrojů (lékaři, psychologové, adiktologové, sociální pracovníci,
všeobecné sestry se specializací pro práci v psychiatrii)

priorizace
od členů
KS
9

Systém je nedobře řízen – jednotlivé články sociálně zdravotního pomezí jsou
nepropojené, izolované plánování akutní, primární, následné a komunitní péče, sociální
a zdravotní péče

7

Nedostatek finančně dostupného bydlení a zaměstnání pro duševně nemocné

6

Veřejnost je málo informovaná o transformaci, dochází ke stigmatizaci

4

Směřování k RECOVERY je často pouze formální

4

Nejistota managementu ohledně změn systému financování zdravotních služeb lůžkové
péče

3

Složitý systém registrace a vykazování služeb

3

Nedokážeme prezentovat příklady dobré praxe

2

Nedostatek školských zařízení zapojených do prevence

2

Legislativa nevytváří prostor pro alternativní a nová řešení případů specifických situací
uživatelů

2

6

Systém podpory je zaměřen na zdravotně postižené, dochází ke strukturální
stigmatizaci

1

Dochází k rozpadu kvalitních vzdělávacích programů
Dostupnost následné péče blízko Prahy

Příležitosti
Jaké vidíme příležitosti pro další rozvoj oblasti? Čeho bychom mohli / měli pro rozvoj
využít? Co by mohlo rozvoj usnadnit?
Podpora ÚK při transformaci

priorizace
od členů
KS
8

Snížení lůžek následné péče a využití lidského kapitálu pro rozvoj akutní péče a
multidisciplinárních týmů

6

Podpora Ministerstva zdravotnictví, náběh podpory MPSV, MŠMT A MF

5

Zapojení obcí do reformy (hledání bytů, multidisciplinární spolupráce)

5

Akční plán duševního zdraví 2020 -2030

4

Zlepšení kvality sociálních i ústavních služeb s ohledem na zapojení kvality do
transformace

4

Podpora svépomocných aktivit ze strany MZ, MPSV, MŠMT a MF a ostatních
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

4

Aktivnější zapojení zdravotních pojišťoven (ochota přemýšlet nad změnami ve
financování)

2

Pracovat společně na motivaci pacientů při integraci do komunitní podpory

2

Využití prostoru pro otevírání témat, pilotní projekty, proces transformace není řízen
direktivně, pro realizaci vytyčených transformačních cílů máme dostatek času

2

Je prostor pro úvahy o využití nemovitého majetku PNHB a PLP
Stávající EU projekty, včetně očekávaných (Norské fondy)

Hrozby
Co ohrožuje rozvoj oblasti? Čeho bychom se měli vyvarovat?

priorizace
od členů
KS

Nepravdivé a neúplné informace ze strany médií, strach z duševně nemocných,
stigmatizace u veřejnosti

7

Financování změnových procesů po skončení projektů EU (po roce 2021)

6

Nepodaří se získat pro spolupráci na reformě další rezorty

5

Konkurence místo spolupráce mezi poskytovateli služeb

5
7

Nepodaří se mezioborově doplnit psychiatrickou péči

4

Zhoršení finanční situace ČR

3

Neatraktivita oboru psychiatrie a terénní práce vedoucí k migraci odborníků

3

Nevznikne finančně dostupné bydlení pro duševně nemocné

2

Lobbistické zájmy – zachování status quo psychiatrické péče

2

Rezignace na podporu svépomocných aktivit

2

Témata protékající mezi sektory, chybějící komplexnost, někdy příliš úzká specializace

1

Protahování soudních sporů (opatrovanec – opatrovník)

1

Změny ve vládě – možnost neuvážených změn v legislativě

1

Nerespektování potřebného času pro reformu, změna bude příliš rychlá
Zavádění opatření obecné povahy (bezdoplatkové zóny)

2.2 Krizová a akutní péče v ÚK – SWOT analýza
SWOT analýza pro oblast krizové a akutní péče byla zpracována 8. 12. 2020 na setkání Řídícího
výboru Strategie Implementace reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví Ústeckého
kraje
VIZE – STRATEGICKÉ CÍLE
Maximalizovat síť služeb, aby podpora v krizi či v náročném období mohla v největší možné
míře probíhat v přirozeném / domácím prostředí klienta
1. vznik krizového centra při emergenci/urgentních příjmech v Ústí nad Labem, v Mostě
- postupně v každé akutní nemocnici by měly fungovat urgentní příjmy – možnost
„malé krizové jednotky“ (triážovací role, vzdělané odborné pracovníky –
všeobecné sestry / PSS, zmapování situace, provázání na odborné služby)
2. vybudování denního stacionáře – komplexu ambulantních služeb - v okrese Ústí nad
Labem, v okrese Most – provazba na akutní psychiatrická oddělení
3. kompetentní sociální a zdravotní služby, které umí pracovat s krizí klienta –
vzdělávání, rozvoj dovedností, kompetencí – podchycení krize v počátcích, podpora
klienta v rámci domácího prostředí – konzultační role psychiatra
4. systém sociálně zdravotních lůžek (zázemí pro člověka) – krizových, terapeutických
lůžek, bezpečné prostředí pro klienta - pracovníci, kteří umí pracovat se sociálně
terapeutickými intervencemi v období krize
- zdravotní konziliární podpora lékaře (nemusí být přítomen 24/7)
5. komunitní týmy duševního zdraví (adiktologické, SMI, pro děti, seniory) – dostupné
v místě a čase, kompetentní v provázení krizí
- zvýšení absorpční kapacity a rozvoj dovedností týmů pracovat s krizí, poskytovat
kontinuitu péče, podporu prostředí klienta, umět provázanost na lékařskou péči,
lůžkovou péči
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6. je ustanoveno místo „prvního kontaktu“ – kam volám, když jsem v krizi – jednoduché,
přístupné – napojení na záchranný integrovaný systém???, krizová centra při
urgentních příjmech???
- Distribuce informací – rychlé, aktivní, …
7. Dostupnost 24/7 – krizový telefon, ….., doprava v době krize
SILNÉ STRÁNKY
- Dostatečná sít sociálních služeb v kraji
- Zkušení a personálně stabilní
poskytovatelé v kraji
- 3 akutní psychiatrická oddělení v kraji
- Pilotní projekt Centra duševního zdraví
UL
- Nastavuje se spolupráce a zapojení do
systému se ZZS
- Recovery House v Chomutově – do
budoucna možnost krizových lůžek
- Fungují Týmy duševního zdraví / mobilní
týmy, na kterých se dá stavět a které
mohou rozvíjet krizovou péči

SLABÉ STRÁNKY
- Ne každá služba umí/chce s krizí
pracovat
- Nedostatek lůžek krizové intervence v
ÚK
- Týmy nejsou dostatečně personálně
zajištěny a nemají dostatečnou kapacitu
na všechny krize
- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
– sociální / zdravotní
- Neustále se měnící požadavky na
poskytovatele, byrokratická zátěž

PŘÍLEŽITOSTI
- Je vytvořen systém (schválen i právně)
jak nastavit spolupráci mezi službami
včetně sdílení dat – multidisciplinarita
- 3 akutní psychiatrická oddělení v kraji
- Plánujeme podporu i více cílových skupin
– SMI, senioři, děti, adiktolgie – postupný
rozvoj týmů
- Možnost čerpání podpory z Evropských
zdrojů
- Jsme schopni čerpat - máme organizace,
které umí psát evropské projekty
- Plánovaná novelizace Zákona o sociálních
službách – rozhodování na úrovni MPSV
(ne kraje)
- Možnost nastavit systém tak, aby byl
přehlednější a srozumitelnější pro klienty
- Akční plán duševního zdraví v ČR
- Zvýšení prestiže prostřednictví projektu
Destigmatizace
- Projekty transformace na nové služby
- Možnost nastavit krizovou péči, aby měla
domáčtější charakter – ne tak
institucionální

HROZBY
- Zúžení systému krizové pomoci jen na
mírné a střední krize.
- Nebezpečí přetrvávání postoje, že
osoby s vážnější krizí musí být
hospitalizováni (není to krize, ale
relaps).
- Překlopení systému pouze ve prospěch
jedné cílové skupiny
- Plánovaná novelizace Zákona o
sociálních službách – rozhodování na
úrovni MPSV (ne kraje)
- Nedostatečné, roztříštěné financování sociální x zdravotní
- Nedostatek kvalifikovaných pracovníků
– sociální / zdravotní
- Nastavení personálních kritérií pro
některé služby – minimálních standardů
- Nízká prestiž povolání – sociální služby /
psychiatrie
- Neustále se měnící požadavky na
poskytovatele, byrokratická zátěž
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3 Základní údaje a charakteristika kraje, včetně počtu obyvatel
v jednotlivých spádových územích. Administrativní členění kraje
Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i
státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Na
severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé
části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem.
Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem je vymezený územím okresů Děčín, Ústí nad Labem,
Teplice, Litoměřice, Louny, Most a Chomutov. Na jeho území se v současné době nachází 16
obcí s rozšířenou působností. Na území Ústeckého kraje se nachází 354 obcí. Sídlem kraje a
zároveň největší obcí v území je Ústí nad Labem s 92 952 obyvateli. Podle počtu obyvatel se
kraj řadí na páté místo v České republice. Hustota obyvatel je vyšší než vykazuje celostátní
průměr a liší se podle okresů.
Rozloha: 5 339 km2 (6,8 % rozlohy České republiky)
Počet sídel: v Ústeckém kraji je 354 obcí, z toho 59 má statut města
Počet obyvatel: 820 965
V ukazatelích úmrtnosti, rozvodovosti a potratovosti převyšuje náš kraj republikový průměr,
hodnoty našeho kraje patří vůbec k nejhorším v rámci celé České republiky.
Nezaměstnanost
K 31. lednu 2021 registrovaly úřady práce na území Ústeckého kraje celkem 32 237
neumístěných uchazečů o zaměstnání, přičemž dosažitelných uchazečů ve věku 15–64 let,
kteří mohli bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa,
bylo 30 389 (94 % evidovaných uchazečů). V průběhu měsíce se počet osob bez práce v kraji
zvýšil o 1 685 osob. Nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje. V rámci mezikrajského
srovnání nezaměstnanosti patří Ústeckému kraji třetí nejhorší příčka hned za Karlovarským
a Moravskoslezským krajem (5,85 resp. 5,83 % podíl nezaměstnaných).
Základní zdravotnickou péči zajišťuje v kraji síť ambulantních zařízení a lékáren. Lékařskou péči
poskytuje 19 nemocnic s 5 315 lůžky. Nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením v kraji je
Krajská zdravotní, a.s., která sdružuje Nemocnice Děčín, Ústí nad Labem (od roku 2021
začlenění nemocnice v Rumburku), Teplice, Most, Chomutov a Litoměřice. Následnou a
rehabilitační péči zajišťuje 7 odborných léčebných ústavů se 802 lůžky.
Historie
Snad nejvíce ovlivnily vývoj území Ústeckého kraje události po skončení II. světové války, kdy
v rámci prosazování principu kolektivní viny došlo k vyhnání německého obyvatelstva a k
osídlení území Čechy, Slováky, volyňskými Čechy a Rómy. Naprostá většina nových osídlenců
neměla k území žádné kulturní vazby a jejich nevyhraněný vztah k regionu vedl k otupění a
lhostejnosti vůči centrálně prosazované politice vedoucí prakticky k devastaci území. Po roce
1945 se nikdy nepodařilo obnovit úroveň historického osídlení regionu, mnoho obcí s
historickými tradicemi zaniklo nikoliv v důsledku důlní a průmyslové činnosti, ale proto, že se
nenašel nikdo, kdo by chtěl v lokalitě bydlet. Dalších více než sto obcí a měst regionu zanikalo
až do poloviny 90. let z důvodů dolování uhlí a vojenské strategie (obce ležící na hranici s
Německem, vojenské prostory - Doupov, Nakléřov).
10

Ekologickými programy a zahraničními dotacemi se podařilo podstatně zredukovat
znečišťování ovzduší a vod. Neřešeným specifickým fenoménem zůstávají staré ekologické
zátěže způsobené zejména důlní činností. Restrukturalizace velkopodniků postupovala
pomalu a vytvářením nových malých a středních podniků došlo k silné redukci zemědělské
výroby. Silně stagnuje stavební činnost, dochází k rychlému nárůstu nezaměstnanosti, která i
ve třetím tisíciletí patří k nejvyšším v České republice.
Základní demografická data - 31.12. 2019

rozloha m2

počet
obyvatel
okresu

počet
obcí

Ústí n/L

405

119 338

23

4

295

Teplice

469

129 072

34

9

275

Most

467

111 708

26

6

243

Louny

1 118

86 691

70

7

77

Litoměřice

Okres region

hustota
města ve osídlení
statutu obyv. km2

1 032

119 668

105

11

115

Děčín

909

129 542

52

14

145

Chomutov

935

124 946

44

8

133

Kraj

5 335

820 965

354

59

154

PL
Petrohrad

Litoměřicko

(senioři)

Lounsko

PN Horní
Beřkovice

Chomutovsko

F0 – G30

Mostecko

PL
Petrohrad

Krátkodobě
hospitalizovaní
Dlouhodobě
hospitalizovaní
Z toho OL
CELKEM
Krátkodobě
hospitalizovaní
Dlouhodobě
hospitalizovaní
Z toho OL
CELKEM
Krátkodobě
hospitalizovaní
Dlouhodobě
hospitalizovaní
Krátkodobě
hospitalizovaní
Dlouhodobě
hospitalizovaní

Teplicko

PN Horní
Beřkovice

Ústecko

SMI

Děčínsko

Cílová skupina / okres

CELKEM

3.1 Počet pacientů v psychiatrické nemocnici / léčebně (data k 9/2020)
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1
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1
1
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-

-
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1
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-
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4 Zdravotní služby Ústeckého kraje
Souhrn:
Na území Ústeckého kraje je 6 zdravotnických zařízení, které disponují 744 lůžky, z nichž je 111
lůžek akutních a 633 lůžek následných. Konkrétně se jedná o Psychiatrickou nemocnici Horní
Beřkovice, jež disponuje 437 lůžky; Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, která disponuje 141
lůžky; Dětskou psychiatrickou léčebnu Louny, jež disponuje 50 lůžky; zařízení Senior CZ, s.r.o.
s 30 lůžky a 2 psychiatrická oddělení nemocnic v Mostě s 28 lůžky a Ústí nad Labem s 58 lůžky.
Akutní a následná lůžka (data 12/2020)
Počet
Název zařízení
lůžek
Psychiatrická léčebna Petrohrad 141
Psychiatrická nemocnice Horní
437
Beřkovice
Senior CZ, s.r.o.
30
Psychiatrické
oddělení
Masarykovy nemocnice Ústí nad 58
Labem
Psychiatrické
oddělení
28
nemocnice Most
Dětská psychiatrická nemocnice
50
Louny

0

Z
toho
následná
141

25

412

0

30

58

0

28

0

0

50

Z toho akutní

Ambulantní péče o osoby s duševním onemocněním je v Ústeckém kraji zajištěna
následovně:
Ambulantní péče (data rok 2019)
Okres

Počet
psychiatrů,
členění
L3,L2,L1

Počet
Počet sester, Počet
Čekací
psychologů
členění
evidovaných doba
členění
psychiatrická,
pacientů
kliničtí,
ve všeobecná
zdravotnictví
Děčínsko
3,4
1
1
Šluknovsko
- kapacity ze Šluknovska jsou započítány v DC – ambulance se prolínají
Ústecko
13
6,6
Teplicko
5,4
0
Mostecko
3,8
2,3
Chomutovsko 3,9
1,2
Lounsko
3,1
2
Litoměřicko
5,5
0,9
Psychiatrické ambulance jsou rozmístěny ve všech oblastech Ústeckého kraje. Avšak jejich
rozmístění není rovnoměrné a v okrajových oblastech kraje – Šluknovský výběžek, Lounsko,
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Litoměřicko nejenže je počet ambulancí nižší, ale především je jejich dostupnost složitější – i
co se týče dojezdové vzdálenosti a hlavně, co se týče otevírací doby (některé ambulance
fungují 1 – 2 dny v týdnu)
Čekací doba pro nově příchozí pacienty v ambulancích je průměrně 3 – 6 měsíců, jsou
ambulance, které prozatím nové pacienty nepřijímají.
Systematicky a systémově se na Transformaci psychiatrické péče v Ústeckém kraji prozatím
nepodílí žádná z psychiatrických ambulancí. Nicméně komunitní služby (Centra duševního
zdraví, týmy duševního zdraví, mobilní terénní týmy) se s jednotlivými ambulancemi propojují
a spolupracují na jednotlivých, společných klientech. Ambulance jsou zase ve větší míře
obeznámeny s komunitními službami a odkazují své pacienty do těchto služeb.

4.1 Akutní lůžková psychiatrická péče
V Ústeckém kraji fungují 3 zařízení poskytující akutní lůžkovou psychiatrickou péči:
Psychiatrické oddělení Masarykova nemocnice Ústí nad Labem (58 lůžek – 4 lůžka Detox),
Psychiatrické oddělení nemocnice Most (28 lůžek), Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
(25 lůžek).
Obě psychiatrická oddělení ve všeobecných nemocnicích se průběžně potýkají s nedostatkem
odborného personálu (jak lékařů, tak sester) a průběžně dle aktuálního stavu personálu i
upravují své kapacity (např. v období prázdnin se v Ústí nad Labem jedno oddělení uzavírá,
čím se sníží kapacita na polovinu). S ohledem na nedostatek lékařů je psychiatrické oddělení
v Mostě opakovaně ohroženo uzavřením.
V souvislosti s personálními kapacitami jsou často obě oddělení plná a dochází
k automatickému překladu pacientů do Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice a
Psychiatrické léčebny Petrohrad k překladu pacientů s komplexnějšími potřebami, s neklidem
atd. Největší podíl pacientů psychiatrických oddělení jsou lidé se závislostní problematikou či
neurotickými potížemi.

4.2 Následná lůžková psychiatrická péče
V Ústeckém kraji poskytují následnou psychiatrickou péči 4 lůžková zařízení: Psychiatrická
nemocnice Horní Beřkovice, Psychiatrická léčebna Petrohrad, Dětská psychiatrická nemocnice
Louny, Senior CZ, s.r.o.
4.2.1 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Nemocnice má 437 lůžek, přirozená spádová oblast nemocnice je zhruba 1,5 milionu obyvatel
a zahrnuje Ústecký kraj, část Libereckého kraje a ze Středočeského kraje okresy Mělník a
Kladno. V souladu s platnou legislativou poskytuje péči pacientům, kteří si ho zvolí a kterým
může poskytnout odpovídající péči, pokud zákon či jiné právní předpisy nestanoví jinak.
V rámci projektu psychiatrické rehabilitace nemocnice úzce spolupracuje s komunitními
službami nejen z ústeckého kraje.
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4.2.2 Psychiatrická léčebna Petrohrad
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace (dále jen PLP) je poskytovatel
zdravotních služeb ve formě lůžkové péče o 141 lůžkách. PLP poskytuje psychiatrickou
lůžkovou péči zejména pro regiony lounského a chomutovského okresu, tedy pro přirozenou
spádovou oblast s 210 tisíci obyvateli. V souladu s platnou legislativou poskytuje péči
pacientům, kteří si ho zvolí a kterým může poskytnout odpovídající péči, pokud zákon či jiné
právní předpisy nestanoví jinak. Zdravotní péče je poskytována pacientům od dovršeného 18
roku věku, v nepřetržitém provozu.
4.2.3 Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Louny je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví
České republiky a je jednou ze tří dětských nemocnic tohoto typu v republice. Dle zřizovací
listiny nemocnice poskytuje tuto zdravotní péči:
 lůžkovou péči následnou,
 ambulantní péči primární a specializovanou.
Kromě této péče zdravotní poskytuje i péči psychologickou. Na vyžádání kompetentních
orgánů nemocnice zajišťuje zpracování znaleckých posudků v oboru dětská a dorostová
psychiatrie a psychologie. Zajišťuje též konziliární vyšetření pro ostatní zdravotnická zařízení.
Ambulantní služby poskytuje ve své ordinaci denně, kromě svátků a víkendů, a to populaci
dětské a dorostové psychiatrie.
4.2.4 Senior CZ, s.r.o
Senior CZ, s.r.o je nestátní zdravotnické zařízení poskytující lůžkovou i ambulantní zdravotní
péči v oboru psychiatrie, zejména gerontopsychiatrie. Je tedy zaměřeno na diagnostiku a
léčbu duševních onemocnění u seniorů.
4.2.5 Personální zajištění ambulantní psychiatrické péče v Ústeckém kraji (data rok 2019):
Okres

Děčínsko

Počet psychiatrů,

Počet psychologů,

členění

členění

L3,L2,L1

Kliničtí,
zdravotnictví

3,4 ú

1ú

Šluknovsko

ve

Počet
sester,
členění
psychiatrická,
všeobecná

Počet
evidovaných
pacientů

Čekací
doba

1ú

- kapacity ze Šluknovska jsou započítány v DC – ambulance se prolínají

Ústecko

13ú

6,6ú

Teplicko

5,4ú

0ú

Mostecko

3,8ú

2,3ú

Chomutovsko

3,9ú

1,2ú

Lounsko

3,1ú

2ú

Litoměřicko

5,5ú

0,9ú
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4.2.6 Personální zajištění péče v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice (data rok 2019):
Lékaři

úvazky
-

Sestry

L3

L2

L1

7,6

5,2

11,8

praktické

všeobecné

92,1

se
specializací
41

Sociálně
zdravotní
pracovník

psycholog

8,4

13,6

ergoterapeut

terapeut

V úvazcích nejsou zahrnuti zaměstnanci na DPP či DPČ

4.2.7 Personální zajištění péče v Psychiatrické léčebně Petrohrad (data rok 2019):
Lékaři

Počet
-

Sestry

L3

L2

L1

praktické

všeobecné

se
specializací

4

3

1

5

25

10

Sociálně
zdravotní
pracovník

psycholog

3

5

ergoterapeut

terapeut

8

V úvazcích nejsou zahrnuti zaměstnanci na DPP či DPČ

4.2.8 Personální zajištění péče v Dětské psychiatrické nemocnici Louny (data rok 2019):
Lékaři

Počet

Sestry

L3

L2

L1

všeobecné

se
specializací

3

2

2

5

6

dětské

Sociálně
zdravotní
pracovník

psycholog

ergoterapeut

1

2

1

9

terapeut

1

úvazky
-

V úvazcích nejsou zahrnuti zaměstnanci na DPP či DPČ

5 Sociální služby / dle registrace sociálních služeb a výstupů z
mapování k roku 2019/
5.1 Osoby s chronickým duševním onemocněním
V Ústeckém kraji působí v komunitních službách poměrně kvalitně vybavená sít sociálních
služeb pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním - SMI, přesto jsou stále okresy, kde
vybavenost službami je o poznání nižší než ve zbytku regionu – jedná se především o oblast
Šluknovského výběžku, Lounsko a Mostecko.

15

V oblasti duševního zdraví působí v Ústeckém kraji následující poskytovatelé:
5.1.1 Centra duševního zdraví a týmy duševního zdraví:
V současné době v každém okrese funguje tým, který poskytuje služby v přirozeném prostředí
klienta a je připraven propojit se se zdravotními službami a být zárodkem pro budování dalších
CDZ v kraji.
Poskytovatel: Fokus Labe provozuje 8 mobilních týmů po celém Ústeckém kraji. Jsou
rovnoměrně rozvrstveny ve všech 100 000ových oblastech / bývalých okresech, vytváří tak
dobrý základ pro rozvoj sítě Center duševního zdraví po celém Ústeckém kraji/.
 CDZ Ústí nad Labem (zdravotní služby + sociální služby)
- Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem v období let 2018 – 2020 podporovalo a
realizovalo sociální rehabilitaci během hospitalizace v psych. nemocnicích u 76
klientů / 64 se jich navrátilo zpět do komunity za podpory a práce týmů duševního
zdraví Fokusu Labe, nynějšího CDZ.
 Týmy duševního zdraví – Chomutovsko (sociální služby)
- Tým duševního zdraví Chomutovsko v období let 2018 – 2020 podporoval a
realizoval sociální rehabilitaci během hospitalizace v psych. nemocnicích u 18
klientů / 14 se jich navrátilo zpět do komunity za podpory a práce týmů duševního
zdraví.
 Tým duševního zdraví Děčínsko – propojení týmů Fokusu Labe a Agentury Pondělí
(sociální služby)
- Tým duševního zdraví Děčínsko - Šluknovsko v období let 2018 – 2020 podporoval a
realizoval sociální rehabilitaci během hospitalizace v psych. nemocnicích u 56
16









klientů / 44 se jich navrátilo zpět do komunity za podpory a práce týmů duševního
zdraví.
Tým duševního zdraví Litoměřicko (sociální služby)
- Tým duševního zdraví Litoměřicko v období let 2018 – 2020 podporoval a realizoval
sociální rehabilitaci během hospitalizace v psych. nemocnicích u 45 klientů / 32 se
jich navrátilo zpět do komunity za podpory a práce týmů duševního zdraví.
Tým duševního zdraví Teplicko (sociální služby)
- Tým duševního zdraví Tepicko v období let 2018 – 2020 podporoval a realizoval
sociální rehabilitaci během hospitalizace v psych. nemocnicích u 64 klientů / 40 se
jich navrátilo zpět do komunity za podpory a práce týmů duševního zdraví.
Tým duševního zdraví Mostecko (sociální služby)
- Tým duševního zdraví Mostecko v období let 2018 – 2020 podporoval a realizoval
sociální rehabilitaci během hospitalizace v psych. nemocnicích u 12 klientů / 4 se
navrátili zpět do komunity za podpory a práce týmů duševního zdraví.
Tým duševního zdraví Lounsko (sociální služby)
- Tým duševního zdraví Lounsko v období let 2018 – 2020 podporoval a realizoval
sociální rehabilitaci během hospitalizace v psych. nemocnicích u 10 klientů / 6 se
jich navrátilo zpět do komunity za podpory a práce týmů duševního zdraví.

Celkem bylo v období 2017 – 2020 zasíťováno komunitními týmy 281 pacientů – z toho 204
jich bylo integrováno zpět do komunity prostřednictví podpory a intenzivní práce na
zotavení s týmy duševního zdraví Fokus Labe.
5.1.2 Terénní mobilní týmy (zdravotně - sociální)
 Poskytovatel Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace – provozuje 3
mobilní terénní týmy Chomutovsko, Lounsko, Žatecko a jsou zárodky budoucího
Centra duševního zdraví v okrese Louny
 Mobilní terénní tým Chomutov
- Mobilní terénní tým Chomutov v období let 2019 – 2020 podporoval a realizoval
podporu během hospitalizace v psych. nemocnicích a po propuštění u 63 klientů /
40 se jich navrátilo zpět do komunity za podpory a práce mobilních terénních týmů
a z toho 8 již žádnou podporu nepotřebuje.
 Mobilní terénní tým Louny
- Mobilní terénní tým Louny v období let 2019 – 2020 podporoval a realizoval
podporu během hospitalizace v psych. nemocnicích a po propuštění u 53 klientů /
48 se jich navrátilo zpět do komunity za podpory a práce mobilních terénních
týmů.
 Mobilní terénní tým Podbořany
- Mobilní terénní tým Podbořany v období let 2019 – 2020 podporoval a realizoval
podporu během hospitalizace v psych. nemocnicích a po propuštění u 48 klientů /
42 se jich navrátilo zpět do komunity za podpory a práce mobilních terénních týmů
a z toho 3 již žádnou podporu nepotřebují.
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Celkem bylo v období 2019 – 2020 zasíťováno mobilními terénními týmy 164 pacientů –
z toho 130 jich bylo integrováno zpět do komunity prostřednictví podpory a intenzivní práce
na zotavení s mobilními terénními týmy Psychiatrické léčebny Petrohrad.
5.1.3 Ambulantní služby – aktivizační centra
Děčínsko
 Sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby, odborné sociální poradenství –
všechny služby zacílené přímo na SMI – Fokus Labe, z.ú
 Sociální rehabilitace a podporované zaměstnávání (mají širší cílovou skupinu, jejich
prioritní skupinou osoby s mentálním postižením) - Agentura Osmý den, o.p.s a JURTA
Ústecko
 Sociální rehabilitace, aktivizační služby, odborné sociální poradenství, sociálně
terapeutické dílny – všechny služby zacílené přímo na SMI - Fokus Labe, z.ú
Teplicko
 Sociální rehabilitace, aktivizační služby, odborné sociální poradenství, sociálně
terapeutické dílny – všechny služby zacílené přímo na SMI - Fokus Labe, z.ú
Chomutovsko
 Sociální rehabilitace je zaměřena pouze na osoby s duševním onemocněním a
podporované zaměstnávání (mají širší cílovou skupinu, jejich prioritní skupinou jsou
osoby s mentálním postižením) – Masopust
 Sociální rehabilitace – cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním –
Psychiatrická léčebna Petrohrad
Lounsko
 Komunitní centrum Petrohrad - Sociální rehabilitace pro klienty z regionu
Podbořanska, cílová skupina osoby s chronickým duševním onemocněním Psychiatrická léčebna Petrohrad
Litoměřicko
 Sociální rehabilitace, aktivizační služby, odborné sociální poradenství – všechny služby
zacílené přímo na SMI - Fokus Labe, z.ú
 Sociální rehabilitace a podporované zaměstnávání (mají širší cílovou skupinu, jejich
prioritní skupinou jsou osoby s mentálním postižením) – Diakonie ČCE – Středisko
křesťanské pomoci v Litoměřicích
5.1.4 Pobytové služby – DZR
V Ústeckém kraji 7 Domovů se zvláštním režimem umisťuje klienty se SMI. Celková kapacita
pro klienty se SMI v DZR v Ústeckém kraji je 484 lůžek, nicméně kapacity DZR Terezín (269
lůžek) jsou určeny pouze pro hlavní město Prahu.
 Domov Potoky v Chřibské (DZR) – zřizovatel JIPRO-CASH s.r.o.
 Domov důchodů Lipová – domov se zvláštním režimem – zřizovatel obec Lipová
 Domov Severka Jiříkov – domov se zvláštním režimem – zřizovatel Ústecký kraj
 Domov důchodců Bystřany – domov se zvláštním režimem – zřizovatel obec Bystřany
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Domovy sociálních služeb Litvínov – domov se zvláštním režimem Janov –zřizovatel
Ústecký kraj
Domov pro seniory U Pramene Louny – domov se zvláštním režimem – zřizovatel město
Louny
Domov Terezín – domov se zvláštním režimem – zařizovatel hlavní město Praha

5.1.5 Chráněné bydlení
V Ústeckém kraji je v rámci všech chráněných bydlení kapacita pro SMI 208 lůžek. Nicméně
většina poskytovatelů má v bydlení nízkou „průtočnost“. Jejich bydlení jsou dlouhodobá, často
krát celoživotní, což dlouhodobě blokuje kapacity bydlení – vše je naplněno a není výhledově
volná kapacita.
Toto se bude průběžně řešit v pracovní skupině zaměřené na bydlení.
 Fokus Labe
 Oblastní Charita Česká Kamenice
 Agentura Pondělí
 Agentura Osmý den, JURTA
 Energie, o.p.s. Meziboří
 Naděje Kadaň
 MSSS Vejprty
 Psychiatrické léčebna Petrohrad
5.1.6 Náklady na sociální služby v oblasti péče o duševní zdraví 2019 – komunitní služby

44 144 200

421 215

Masopust (sociální rehabilitace)

1 308 200

13 613

13 154 200

0

0

1 600 000

Charita Česká Kamenice (chráněné
bydlení, podpora samostatného
bydlení, STD)
Psychiatrická léčebna Petrohrad
(sociální rehabilitace, chráněné
bydlení)
CELKEM

58 606 600

2 034 828

dotace z rozpočtu kraje na jiné
aktivity v oblasti péče o duševní
zdraví (uživ. hnutí, destigmatizace,
…)

dotace z rozpočtu kraje na
komunitní služby v oblasti péče o
duševní zdraví (včetně případného
příspěvku zřizovatele)

Fokus Labe, z.ú. (všechny služby)

služba

finance na komunitní služby v oblasti
péče o duševní zdraví z krajských
individuálních/systémových projektů
OPZ

dotace MPSV na komunitní služby v
oblasti péče o duševní zdraví (tedy
ne DOZP a DZR)

Financování aktivit v oblasti péče o duševní zdraví v krajích 2019

0

0
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5.1.7 Služby zaměstnávání a vzdělávání
Organizace se dlouhodobě zaměřují na rozvoj pracovních dovedností, sociální podnikání,
vytváření pracovních příležitostí pro lidi s duševním onemocněním. Někteří poskytovatelé se
zaměřují na rozvoj pracovních dovedností, podporu při hledání pracovního uplatnění jak na
volném, tak chráněném trhu práce.
 Fokus Labe
 Sociální agentura
 Oblastní Charita Česká Kamenice
 Agentura Osmý den
 JURTA

6 Analýza stávající sítě.
Popis fungování systému vycházející ze zavedené praxe, procesů, zjištěných dat a zkušeností
v kraji. Cílem je podchytit místa a uzlové body, které následně bude možné procesně narovnat
a vytvořit funkční systém.

6.1 Akutní lůžková péče
Akutní lůžková péče je v Ústeckém kraji zajišťována ve 3 nemocnicích – Masarykova
nemocnice Ústí nad Labem, Nemocnice Most v rámci psychiatrických oddělení – celkem 86
lůžek a v rámci akutního oddělení Psychiatrické léčebny Horní Beřkovice – 25 lůžek.
Obě akutní oddělení ve všeobecných nemocnicích přijímají převážně pacienty ze svého
okresu, tedy pacienty z Ústí nad Labem (případně Děčín) a Mostu (případně Chomutov),
značnou část pacientů tvoří pacienti s diagnózami z oblasti neuróz. Obě oddělení mají
dostupnost 24 hodin/denně, 7 dní v týdnu. Nicméně vzhledem k napjaté personální situaci
v obou nemocnicích je často kapacita oddělení omezována dle aktuální personální situace
– častokráte je jejich kapacita v období letních a vánočních měsíců omezena až na polovinu.
Pacienti z ostatních okresů jsou automaticky převáženi rovnou do spádové Psychiatrické
nemocnice Horní Beřkovice a Psychiatrické léčebny Petrohrad. Psychiatrická nemocnice
Horní Beřkovice v souvislosti s tímto mechanismem a v návaznosti na Komunitní plán péče
o duševní zdraví v ÚK a podnět MZ ČR oficiálně zaregistrovala 25 lůžek akutní péče.
Nezbytně důležité je zavedení multidisciplinární spolupráce akutních lůžkových oddělení
s komunitními týmy CDZ. Spolupráce je v současné době založena spíše na osobních
kontaktech, není nastavena systémově a kontinuálně, přestože první kroky se již
uskutečňují.
Zásadním krokem k této spolupráci je založení Centra duševního zdraví v Ústí nad Labem
s aktivním zapojením lůžkového psychiatrického oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem.
Spolupráce s nově vzniklým akutním oddělení v PN HB se buduje na základě několikaleté
spolupráce v oblasti následné psychiatrické péče.
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6.2 Dlouhodobá ústavní péče
V dlouhodobé ústavní zdravotní péči (delší jak půl roku) pobývá 135 osob se SMI s trvalým
bydlištěm v kraji. Tito lidé jsou v péči Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice a
Psychiatrické léčebny Petrohrad.
Převážná většina těchto pacientů s duševním onemocněním setrvává v zařízení spíše ze
sociálních důvodů – nemají se kam vrátit, služby v komunitě nejsou připraveny na
poskytování i vysoké míry podpory klientům, kteří mají komplexnější potřeby a opouštějí
zařízení po dlouhodobé, letité hospitalizaci či po nařízené ústavní léčbě.
Velkou překážkou pro opouštění ústavní péče je i soudně nařízená ústavní péče. Např.
v psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice u některých dg. skupin tvoří v rámci
dlouhodobých hospitalizací soudně nařízená ústavní léčba více jak 50% pacientů.
V obou zařízeních v Ústeckém kraji probíhá nastavování intenzivní multidisciplinární
spolupráce.
Psychiatrická léčebna Petrohrad od roku 2019 provozuje 3 terénní mobilní týmy, které
zajišťují dostupnost zdravotní péče v regionech Chomutovsko, Lounsko, Žatecko a
Podbořasko. Postupně se snaží o zavedení multidisciplinárního přístupu i dovnitř léčebny a
zavedení kontinuálního plánování péče ve spolupráci s komunitními službami – převážně
s terénními mobilními týmy.
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice v rámci svého projektu Psychiatrická rehabilitace
mění svůj přístup k pacientům se SMI, zavádí multidisciplinární spolupráci, přístup CARE a
plánuje ve spolupráci s komunitními službami propouštění a přechod pacientů do
komunity. Zároveň v rámci Centra komplexní rehabilitace rozvíjí možnosti, jak zvyšovat
kompetence pacientů již během rehabilitace.
PN HB v rámci transformace plánují specializaci nemocnice na ochranné léčby – již
v současné době je nemocnicí s nejvyšším procentem pacientů s ochrannými léčbami.

6.3 Služby pro lidi s chronickým duševním onemocněním
•

Analýza sítě

V současné době lze vycházet a čerpat z toho, že hlavní poskytovatel služeb pro lidi
s duševním onemocněním v kraji – Fokus Labe, rozvíjí komplexní systém sociálních služeb
napříč celým Ústeckým krajem. Tím je zajištěno rovnoměrné a kontinuální rozvíjení služeb
v každém okrese kraje. Poskytovatel v roce 2018 rozvinul v každé oblasti terénní komunitní
tým – Týmy duševního zdraví, které se v průběhu let 2019 - 2020 snažil propojovat se
zdravotní složkou služeb – psychiatrické sestry. Zároveň se podílí na realizaci prozatím 1
Centra duševního zdraví, se kterými jsou ostatní Týmy duševního zdraví propojené, jak co
se týče spolupráce, podpory, tak metodického vedení. Všechny týmy jsou koncipovány jako
„zárodky budoucích CDZ“ a jsou rozloženy rovnoměrně se spádovými oblastmi cca 100 –
120 tisíc obyvatel a dojezdovou vzdáleností 30 min. Týmy vychází z 25ti leté zkušenosti
poskytovatele a disponují poměrně rozsáhlými kompetencemi, kvalitním metodickým
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zázemím a jsou rovnocennými partnery pro plánování přechodu pacientů z ústavní do
komunitní péče.
V oblasti Chomutovska, Lounska, Žatecka a Podbořanska vznikly v roce 2019 Terénní
mobilní týmy, jejichž poskytovatelem je Psychiatrická léčebna Petrohrad. V každém týmu
pracují 2 zdravotní sestry se specializací na péči v psychiatrii a sociální pracovník a zajišťují
tak v regionu dostupnost zdravotní a sociální péče v komunitě.
Kapacity Týmů duševního zdraví a Terénních mobilních týmů jsou dostatečné na práci se
všemi dlouhodobě hospitalizovanými SMI pacienty v psychiatrických nemocnicích /
léčebnách Ústeckého kraje. Nicméně je nezbytné postupně rozvíjet jejich kapacity tak, aby
umožnily zintenzivňovat podporu klientů v komunitě a předcházet opětovným
hospitalizacím a návratům klientů zpět do zdravotního systému.
Zároveň v současné době disponuje Ústecký kraj poměrně rozsáhlou sítí služeb chráněného
bydlení s celkovou kapacitou 208 lůžek pro lidi se SMI. Bohužel slabinou této sítě je její
nepružnost a neprostupnost. Lůžka jsou na mnoho let předem naplněna, většina služeb
nepracuje kontinuálně na rozvíjení kompetencí klientů a jejich vedení k samostatnosti a
odchodu mimo službu do vlastního bydlení. Touto problematikou se bude zabývat pracovní
skupina při Krajském úřadě, která bude propojovat poskytovatele služeb chráněného
bydlení pro SMI v Ústeckém kraji, podporovat rozvíjení multidisciplinární spolupráce,
propojování na týmy duševního zdraví a tím iniciovat větší flexibilitu a „průtočnost“ těchto
služeb.
Další oblastí, kterou je potřeba rozvíjet, je oblast zaměstnávání lidí se SMI. Fokus Labe
rozvíjí sociální podnikání, v rámci kterého zaměstnává přes 120 lidí se SMI, nicméně většina
kapacity je centrována v Ústí nad Labem. Zároveň v regionu Ústecko, Děčínsko fungují další
3 poskytovatelé – Sociální agentura, Agentura Osmý den, Agentura Pondělí, kteří se
zaměřují na volný trh práce, ať už prostřednictvím podporovaného zaměstnávání či
intenzivní spolupráce se zaměstnavateli a poskytováním podpůrných programů,
zprostředkováním zaměstnání atd. S ohledem na tyto skutečnosti, i s ohledem na míru
nezaměstnanosti v kraji (druhá nejvyšší v ČR), je potřeba se této problematice více věnovat,
při každém Týmu duševního zdraví vyčlenit specialisty, kteří se budou na oblast
zaměstnávání (ať na chráněném či otevřeném trhu práce) více zaměřovat a specializovat.

6.4 Služby pro osoby s problematikou drogové a alkoholové (AT) závislosti – analýza
bude součástí další verze plánu
U ambulantních psychiatrů je v péči cca 3 000 osob s AT problematikou. Odhadem počet osob
s AT problematikou v Ústeckém kraji (nepodchycených) je nejméně o 20 % vyšší.
Osoby s AT problematikou činí poměrně vysoké procento (37%) ze všech hospitalizovaných z
kraje.
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6.5 Gerontopsychiatrické služby
Ministerstvo zdravotnictví spolu s Národním ústavem duševního zdraví připravuje aktualizaci
NAPAN, který slibuje výrazný posun v péči o osoby žijící s tímto onemocněním. „Demence a
Alzheimerova nemoc jsou globálním problémem veřejného zdraví. V současné době se lidé
dožívají vyššího věku než kdykoli dříve a zátěž chronických onemocnění, jako jsou tato dvě,
narůstá,“ potvrzuje závažnost situace ředitel české kanceláře WHO Srdan Matić.
„Skutečný počet lidí žijících s demencí je bohužel výrazně vyšší, než uvádí dostupná data o
počtu léčených. Důvodem je poddiagnostikovanost, o které jsme se donedávna domnívali, že
může dosahovat až těžko uvěřitelných 75 %. Nedávná analýza ÚZIS ukazuje, že zhruba 70 %
lidí se sice nakonec diagnózy dočká, pravděpodobně však až v pokročilé fázi nemoci, kdy je
těžké člověku dostupnou léčbou pomoci její průběh zpomalit a zachovat jeho soběstačnost,“
říká koordinátorka přípravy NAPAN z Ministerstva zdravotnictví a zároveň výzkumnice
Národního ústavu duševního zdraví Hana Marie Broulíková.
I s ohledem na výše uvedené skutečnosti je velká část péče o lidi s demencí směřována do
pobytových služeb – lůžka v domovech pro seniory či spíše v domovech se zvláštním režimem
– v Ústeckém kraji je v rámci domovů pro seniory 3234 lůžek a v rámci domovů se zvláštním
režimem 2377 lůžek, v rámci komunity je péče často nedostatečná a nedostupná tak, aby
neformálním pečovatelům (rodině) umožnila péči o seniora v domácím prostředí. Přestože
v ÚK je 58 poskytovatelů pečovatelské služby, 64 zdravotnických zařízení poskytujících domácí
péči, jejich kapacity jsou často nedostatečné a nekoordinované. V systému zcela chybí prvek
case managementu – řízení péče a podpory kolem klienta tak, aby byly maximálně zajištěny
potřeby klienta a jeho rodiny za maximálního využití současných zdrojů ve stávajících službách
a komunitě. Od roku 2019 jsou pečovatelské služby metodicky vedeny skrze požadavky a vize
ÚK – je pracováno na tom, aby se služby naučily využívat přirozené zdroje (sousedská
výpomoc, rodina, komerční služby), zjišťovaly potřeby klientů a uměly identifikovat, zda se
jedná o osoby v nepříznivé sociální situaci, pracuje se na rozšíření provozní doby a zacílení
okruhu osob i na osoby s chronickým duševním onemocněním.

6.6 Pedopsychiatrické služby
Z celkového počtu hospitalizací v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2016 bylo 4,9 %
hospitalizací u pacientů ve věku 0–14 let, tj. 2 914 hospitalizací, o 7 % více než v předchozím
roce.
V přepočtu na 100 tisíc obyvatel daného věku mělo nejvíce dětských pacientů trvalé bydliště
v Ústeckém (278 případů na 100 tisíc dětí ve věku 0–14 let), Libereckém (276 případů) a
Olomouckém kraji (203 případů).
Nejvíce hospitalizací dětských pacientů bylo v psychiatrických lůžkových zařízeních z důvodu
léčby poruch psychického vývoje a poruch chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a
dospívání (dg. F80–F98), a to téměř tři čtvrtiny (2 116 hospitalizací). Další byly neurotické,
stresové a somatoformní poruchy a syndromy poruch chování (dg. F40–F48; F50–F59), na něž
připadlo 16 % hospitalizací dětí.
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6.7 Vzájemná provázanost, kooperace a kontinuita péče
Dominantní postavení v poskytování komunitních sociálních služeb v Ústeckém kraji má jeden
poskytovatel – Fokus Labe. Díky tomu je zajištěno, že v každém okrese kraje pracují terénní
týmy, které sdílí přístupy a filosofii péče. Týmy vychází z 25ti leté zkušenosti poskytovatele a
disponují poměrně rozsáhlými kompetencemi, kvalitním metodickým zázemím a jsou
rovnocennými partnery pro plánování přechodu pacientů z ústavní do komunitní péče. Na
území kraje pracuje 1 Centrum duševního zdraví a 6 Týmů duševního zdraví, které zajišťují péči
napříč celým územím. Důležité je v systému propojit i další poskytovatele služeb, využít jejich
kapacity a potenciál a zároveň podporovat rozvoje jejich kompetencí.
Spolupráce mezi ambulantními specialisty a specializovanými komunitními službami je velmi
nesystémová a závisí případ od případu. Avšak existují příklady dobré praxe spolupráce mezi
organizací Fokusem Labe a několika ambulantními psychiatry (lepší spolupráci mimo jiné brání
výkonový systém plateb), nicméně se jedná spíše o spolupráci nad konkrétními klienty, než o
systémovou spolupráci.
To samé se týká spolupráce s akutními lůžkovými odděleními, kterou je třeba dále systémově
a systematicky rozvíjet.
Systematičtěji nyní probíhá spolupráce s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad, kde probíhají
pravidelná setkání multidisciplinárního týmu (1 x měsíčně velké setkání – více poskytovatelů
sociální služeb se zástupci léčebny).
Největší rozvoj zaznamenala spolupráce Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice s Centrem
/ týmy duševního zdraví. Jsou nastavena pravidelná konzilia na jednotlivých odděleních,
komunitní služby jsou průběžně nakontaktovány na všechny dlouhodobě hospitalizované
pacienty se SMI a zároveň díky každotýdenním konziliím na příjmových odděleních jsou týmy
nakontaktovány na všechny nově hospitalizované klienty. Dále se schází menší tým již kolem
konkrétního klienta (dohromady i s klientem) a plánují odchod z nemocnice do komunity. Na
této praxi lze stavět při dalším rozvoji spolupráce a propojování týmů v komunitě.

7 Řízení procesu transformace - popis procesů koordinace, plánování
a řízení v kraji
Pro realizaci Implementace Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v
Ústeckém kraji (transformace psychiatrické péče a péče o duševní zdraví), která byla schválena 26.
6. 2017 Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 031/6Z/2017, je nezbytné vytvořit
koordinační a řídící strukturu, která zajistí optimální řízení realizace procesu reformy psychiatrické
péče v kraji.
Nezbytnou podmínkou pro optimální řízení reformy v kraji je propojení krajské koordinační a řídící
skupiny s aktivitami realizovanými Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci řízení celé reformy na
území České republiky.
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Nejvýše postavenými strategickými „hráči“ pro řízení implementace strategie v kraji jsou
Zastupitelstvo Ústeckého kraje (rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti kraje) a
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Na to navazuje v rámci strategického řízení Rada Ústeckého kraje
(výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, při výkonu své působnosti odpovídá
zastupitelstvu) a z pozice řízení národní reformy pak Výkonný výbor projektu Deinstitucionalizace
služeb pro duševně nemocné (MZČR).

7.1 Schéma koordinace a řízení reformy
Implementace
Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Rada Ústeckého kraje

Výkonný výbor
(projekt Deinstitucionalizace)

Řídící výbor

Koordinační platforma Deinstitucionaliziace v ÚK

Regionální skupina
ZÁPAD
(Chomutov)

Regionální skupina
JIH
(Litoměřice)

Regionální skupina
SEVER
(Ústí nad Labem)

Odborná
pracovní supina
DĚTI

Odborná
pracovní skupina
SENIOŘI

Odborná
pracovní skupina
ZÁVISLOSTI

Odborná
pracovní skupina
FORENZNÍ
PSYCHIATRIE

Odborná
pracovní skupina
UŽIVATELÉ A
PEČOVATELÉ

Regionální garanti

Regionální
konzultant

Specialisté
transformace
psychiatrických
nemocnic

Regionální
metodici CDZ

Koordinátoři
Destigmatizace

Regionální
metodici kvality

Regionální
metodici
multidisciplinarity

7.2 Zapojení uživatelů a pečovatelů do procesů plánování
Součástí koordinační struktury pro Implementaci strategie reformy psychiatrické péče
v Ústeckém kraji je pracovní skupina uživatelé, pečovatelé. Pracovní skupina je ustanovena,
prozatím má 14 členů. Skupina je otevřená a průběžně mohou přicházet další členové jak z řad
uživatelů, tak řad pečovatelů.
Dále probíhá spolupráce se svépomocnou organizací SelfHelp, která se zaměřuje mimo jiné na
destigmatizaci, advokacii a práva lidí s duševním onemocněním.
Dále v rámci Ústeckého kraje probíhá snaha o zapojení uživatelů do komunitního plánování
obcí, kde jsou uživatelé součástí jednotlivých pracovních skupin a účastní se plánování rozvoje
služeb v daném regionu. Nicméně je nadále potřeba pracovat na tom, aby zapojení uživatelů
nebylo pouze formální, ale aby byl hlas uživatelů slyšen a vnímán.
25

8 Použité zkratky
CDZ - Centrum duševního zdraví
SMI - Serious mental illness (vážné duševní onemocnění)
TDZ – Tým duševního zdraví
PN HB – Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
PLP – Psychiatrická léčebna Petrohrad
DPN Louny – Dětská psychiatrická nemocnice Louny
ÚK – Ústecký kraj
DZR – Domov se zvláštním režimem
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Krajský plán péče o duševní zdraví pro Ústecký kraj
NÁVRHOVÁ ČÁST PLÁNU
ÚVOD
1. Řízení a koordinace reformy a sítě na úrovni kraje
2. Financování
3. Sítě služeb
- příloha č. 1 – sítě služeb a reforma péče o duševní zdraví lidí se zkušeností s vážným duševním onemocněním –
SMI
- příloha č. 2 – sítě služeb a reforma péče o duševní zdraví lidí seniorského věku s potřebami v oblasti duševního
zdraví
- příloha č. 3 – sítě služeb a reforma péče o duševní zdraví dětí a adolescentů s potřebami v oblasti duševního
zdraví
4. Lidské zdroje a odborná příprava
5. Destigmatizace
6. Advocacy – Obhajoba zájmů klientů a jejich rodinných příslušníků
7. Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva
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1. ŘÍZENÍ A KOORDINACE REFORMY A SÍTĚ SLUŽEB V KRAJI
Vize (klíčová myšlenka):
Plánování a rozvoj služeb v oblasti péče o duševní zdraví je v Ústeckém kraji koordinováno jedním meziresortním subjektem, který plánuje služby
dle potřeb klientů a regionu bez ohledu na to, zda se jedná o služby zdravotní či sociální. Meziresortní subjekt může být v rámci Krajského úřadu
Ústeckého kraje např. Řídící výbor, který postupně promění svou roli v plánování, koordinaci a řízení systému do nové formy organizačního
upořádání tak, aby docházelo k mezisektorovému plánování, efektivní alokaci finančních prostředků, mezisektorovému sdílení lidských zdrojů,
sdílení informačních toků v návaznosti na zajištění kontinuity péče a včasné preventivní práci.
Krajský úřad má v současné době funkční organizační strukturu – Řídící výbor reformy péče o duševní zdraví. Na Řídící výbor jsou navázány
pracovní skupiny pro jednotlivé cílové skupiny, které se podílejí na rozvoji a modifikaci sítě služeb a komunitním nastavení péče o duševní zdraví
v Ústeckém kraji. Na dostupnosti, provázanosti, kontinuitě, multidisciplinaritě a komunitním uspořádání sítě služeb.
Současný stav: /popis problému, potřeby lidí/
V Ústeckém kraji funguje při Krajském úřadě Ústeckého kraje organizační struktura, která je odpovědná za Implementaci strategie reformy
psychiatrické péče v ÚK. Řídící výbor koordinuje probíhající procesy transformace, koordinuje činnost pracovních skupin a dává zadání k jejich
práci. Členy Řídícího výboru jsou vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucí odboru sociálních věcí pro zajištění meziresortní spolupráce a propojení.
V síti služeb v kraji figuruje více poskytovatelů, služby často nejsou propojené, klient využívá služby nahodile, bez zajištění kontinuity,
multidisciplinarity, bez jednotného plánování. Často využije několik služeb, čerpá několik intervencí bez výsledného efektu.
Budoucí stav:
Organizační struktura při Krajském úřadě je nedílnou součástí struktur Ústeckého kraje, propojuje všechny potřebné resorty a je odpovědná za
rozvoj krajského systému péče o duševní zdraví – zpracovává Krajský plán duševního zdraví včetně Akčních plánů na jednotlivé roky. Součástí
těchto struktur jsou i zástupci uživatelů.
Centra/ týmy duševního zdraví (či pro další cílové skupiny multidisciplinární týmy) mají v rámci svého regionu koordinační roli v síti služeb. Jsou
odpovědní za vedení případu klienta, kontinuitu péče, podporují rozvíjení multidisciplinární spolupráce – všichni účastníci procesu vzájemně
spolupracují za jedním reálným, někdy i virtuálním stolem (klient, rodina, služby, lékař, …). Péče o klienta je koordinovaná, provázaná, kontinuální,
jsou maximálně využité kapacity služeb.
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Strategický cíl 1: Koordinace a řízení systémových změn v oblasti péče o duševní zdraví je zajištěna na krajské úrovni – existuje role Krajského
koordinátora duševního zdraví, která je ustavena po dobu transformačního období. Pozice je ustavena na 1,0 úvazku a může být realizována
menšími úvazky několika odborníky, kteří vytvoří tým koordinátorů duševního zdraví například pro několik cílových skupin.
Strategický cíl 2: Obce v rámci plánování služeb – komunitního plánování se podílejí na tvorbě vzájemně propojené, multidisciplinární síti služeb
duševního zdraví v souladu s krajskou koncepcí péče o duševní zdraví a Národním akčním plánem duševního zdraví.
Strategický cíl 3: Multidisciplinární spolupráce je základním pilířem služeb v oblasti péče o duševní zdraví – Centra duševního zdraví a
multidisciplinární týmy plní koordinační roli v daném regionu.
Strategický cíl 4: Do řízení systémových změn v oblasti péče o duševní zdraví jsou zapojeni uživatelé péče – na krajské úrovni, na úrovni
komunitního plánování obcí.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 1.1 Zajistit koordinaci mezirezortní veřejné politiky duševního zdraví prostřednictvím funkčního nadrezortního koordinačního systému.
Opatření 1.1.1
Zajistit mezirezortní systém řízení péče o duševní zdraví v ČR. Zřídit orgány a vytvořit institucionální, finanční mechanismy a vytvoření právního základu k naplnění
Národního akčního plánu péče o duševní zdraví 2030 na národní úrovni, včetně efektivního mechanismu zapojení uživatelů péče do procesu řízení.
SPECIFICKÝ CÍL 1.2 Zajistit efektivní koordinaci a řízení služeb péče o duševní zdraví na regionální a lokální úrovni.
Opatření 1.2.1
Pilotovat model řízení péče v oblasti péče o duševní zdraví na regionální úrovni s cílem propojit zdravotně-sociální pomezí.
SPECIFICKÝ CÍL 3.2 Zavést oblast lidských práv jako integrální součást hodnocení kvality poskytované péče o duševní zdraví.
Opatření 3.2.2
Zapojit uživatele a blízké osoby do systému hodnocení kvality služeb v oblasti duševního zdraví
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kdo

Popis problému

Strategický cíl – budoucí stav řešení

Opatření – kroky

Koordinace systémových změn
v průběhu Transformace je zatím
zajištěna pouze po dobu trvání
projektů EU do roku 2022.
Vytvoření koordinační struktury
propojené na struktury Krajského
úřadu zajistí pokračování
koordinace a řízení transformace.

Strategický cíl 1:
Koordinace a řízení systémových
změn v oblasti péče o duševní
zdraví je zajištěna na krajské úrovni
– Krajský koordinátor duševního
zdraví

Opatření 1.1
KÚÚK
Při krajském úřadě je zřízena
koordinační struktura péče o duševní
zdraví – Řídící výbor + pracovní
skupiny, která je součástí struktury
KÚÚK i po skončení projektů EU
Opatření 1.2
Je
zřízena
pozice
Krajského
koordinátora duševního zdraví, který je
financován KÚÚK - 1,0 úvazek

Opatření 1.3
Kraj má zpracovaný Krajský plán
duševního zdraví + na každý rok
zpracovává Akční plán duševního
zdraví pro daný rok, který nastavuje
změnu systému péče na komunitní,
v přirozeném prostředí člověka
výstupy jsou provázány na plánovací
procesy KÚÚK – SPRSS, plánování
zdravotních služeb, …

Termín

Náklady
Tis provozní

Nákla
dy
Invest
iční

2019

200.000,/rok

0,-

Indikátory

(odměna
vedoucích
pracovních
skupin +
admin)

1. 1. 2023 Měsíční
plat
Koordináto
ra duš.
zdraví

Viz.
opatření
1.1 + 1.2

0,-

0,-

Součástí
organizační
struktury
KÚÚK je pozice
Krajského
koordinátora
duš. zdraví –
1,0 úvazek
Zpracovaný
Krajský plán
duševního
zdraví + Akční
plán na každý
rok
s uvedenou
provazbou na
plánovací
procesy KÚÚK
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Obce na základě doporučení
plánují sociální služby pro občany
svého města – ve většině obcí
funguje komunitní plánování, do
kterého je zapotřebí vnést téma:
plánování péče o duševní zdraví
v regionu
V regionech častokráte fungují
služby, které mezi sebou
minimálně či vůbec
nespolupracují.
Při budování nového systému
péče o duševní zdraví je zásadní,
aby u rozhodování byli přítomni
uživatelé péče – aby byly
zhodnoceny jejich zkušenosti,
potřeby, … Častokráte se při
podobných procesech děje
plánování „o nich bez nich“

Strategický cíl 2:
Obce v rámci plánování služeb –
komunitního plánování se podílejí
na tvorbě vzájemně propojené,
multidisciplinární síti služeb
duševního zdraví v souladu
s krajskou koncepcí péče o duševní
zdraví
Strategický cíl 3:
Multidisciplinární spolupráce je
základním pilířem služeb v oblasti
péče o duševní zdraví
Strategický cíl 4:
Do řízení systémových změn
v oblasti péče o duševní zdraví jsou
zapojeni uživatelé péče – na krajské
úrovni, na úrovni komunitního
plánování obcí

Opatření 2.1
Obce Součástí
komunitních
plánů KPP
jednotlivých měst jsou opatření
vztahující se k systému péče o duševní
zdraví

Dle
platnost
i
jednotli
vých
KPP

0,-

0,-

Komunitní
plány obcí –
opatření
vztahující se k
reformě

Opatření 3.1
Centra
duševního
zdraví
a
multidisciplinární
týmy
plní
koordinační roli v daném regionu
Opatření 4.1
V pracovních skupinách Krajského
úřadu
Ústeckého
kraje,
v koordinačních
skupinách
komunitního
plánování
jsou
zastoupeni uživatelé péče – je potřeba
uživatele podporovat, výhodné je, aby
jich ve skupině pro vzájemnou podporu
mohlo být více než jeden
Opatření 4.2
Zapojení širší veřejnosti do plánování
systému péče – veřejné projednávání
(kulaté stoly) navrhovaných opatření
jednotlivých plánů (zapojení veřejnosti
do plánování, zpětná vazba)

CDZ a
multidisci
plinární
týmy
KÚÚK,
obce,
zástupci
uživatelů

Průběžn
ě od
vzniku
týmů
průběžn
ě

0,-

0,-

0,-

0,-

Uživatelé
zapojení
v pracovních
skupinách

KÚÚK,
obce

Od 2022

0,-

0,-

Vždy při tvorbě
nového plánu
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2. FINANCOVÁNÍ
Vize (klíčová myšlenka): Financování systému péče o duševní zdraví je mezioborově provázané prostřednictvím jednoho toku finančních zdrojů
pro duševního zdraví – podílí se na něm všechny příslušné resorty (MZ, zdravotní pojišťovny, MPSV, MŠMT, MSp, …). Na úrovni krajů funguje
organizační uspořádání pro duševní zdraví, které zabezpečuje nákup a financování služeb péče o duševní zdraví v kraji v souladu s Krajským
plánem duševního zdraví.
Současný stav: / popis problému, potřeby lidí /
Základním pilířem systému péče o duševní zdraví jsou v současné době zdravotní služby, sociální služby a nově vznikající služby sociálně –
zdravotní. Financování zdravotních služeb je zajištěno prostřednictvím systému veřejného zdravotnictví, který zajišťuje jistou kontinuitu a
předvídatelnost, ale je ve velké míře zacílen na lůžkovou péči. Sociální služby jsou financovány skrze dotační programy MPSV prostřednictvím
Krajských úřadů, financování je roční, bez jistoty další kontinuity a zabezpečení potřebné kapacity služby. Sociálně zdravotní služby se tak pohybují
ve dvou diametrálně rozlišných systémech financování.
Budoucí stav:
Služby systému péče o duševní zdraví jsou financované prostřednictvím jednoho toku finančních zdrojů pro duševního zdraví. Efektivní systém
se bude v následujících letech hledat a to i v provázanosti na národní úroveň viz NAPDZ. Cílem budoucího stavu je zaměření financování péče na
komplexní potřeby pacientů a to ve všech směrech jejich života. Zajištění kontinuity péče, překlopení financování péče do komunitního domácího
prostředí oproti současnému stavu, kdy je většinová část finančních zdrojů alokována do lůžkového fondu. Postupné propojení finančních toků
mezi zdravotním a sociálním systémem, který se propojí v jednom plánu, byť na přechodnou dobu financovaném z více zdrojů, a zajistí tím řízenou
komunitní péči s dostatkem finančních zdrojů, je cílem strategie financování.
Strategický cíl 1: Vytvoření organizačního uspořádání pro duševního zdraví v Ústeckém kraji, které koordinuje efektivní mezirezortní plánování
směrem ke komunitně uspořádané síti služeb duševního zdraví, koordinuje finanční zdroje, které do systému jdou z příslušných resortů (MZ,
MPSV, zdravotní pojišťovny, MŠMT) a zajišťují tak kontinuální mezioborové financování systému v souladu s Akčním plánem duševního zdraví.
Strategický cíl 2: Obce se podílejí na financování sítě duševního zdraví dle aktuálního komunitního plánu, který je v souladu s Krajským plánem
duševního zdraví.
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Strategický cíl 3: Svépomocné aktivity, peer konzultanti, pečovatelé jsou nedílnou součástí financování služeb duševního zdraví.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 1.2 Zajistit efektivní koordinaci a řízení služeb péče o duševní zdraví na regionální a lokální úrovni.
Opatření 1.2.1
Pilotovat model řízení péče v oblasti péče o duševní zdraví na regionální úrovni s cílem propojit zdravotně-sociální pomezí.
Popis problému

Strategický cíl – budoucí stav - řešení

Opatření – kroky

kdo

Termín

Nepropojené mezisektorové
financování komplexních potřeb
občanů s duševním
onemocněním.

Strategický cíl 1:
Vytvoření organizačního uspořádání
pro duševního zdraví v Ústeckém kraji,
které koordinuje efektivní
mezirezortní plánování směrem ke
komunitně uspořádané síti služeb
duševního zdraví.

Opatření 1.1
Vytvoření organizačního uspořádání
v oblasti péče o duševního zdraví
v Ústeckém kraji a vyřešení právního
uspořádání

KÚÚK,
příslušné
resorty

2023

Strategický cíl 2:
Obce se podílejí na financování sítě
duševního zdraví dle aktuálního
komunitního plánu, který je v souladu
s Krajským plánem duševního zdraví.

Opatření 2.1
Obce, KPP
Součástí
komunitních
plánů
jednotlivých měst jsou opatření
vztahující se k systému péče o
duševní zdraví

Dle
platnost
i
jednotli
vých
KPP

Strategický cíl 3:

Opatření 3.1
KÚÚK
Svépomocné aktivity jsou nedílnou a
nepostradatelnou součástí systému

2023

Svépomocné aktivity nemají
možnost a jistotu kontinuální
finanční podpory, přestože

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory

0,-

0,-

0,-

0,-

200.000,na provoz

0,-

Mezioboro
vé
provázené
financování
systému
péče o
duševní
zdraví
V
dotačních
programec
h obcí jsou
podpořeny
služby
duševního
zdraví
Dostupné
finanční
programy
34

obhajoba zájmů a práv lidí
s duševním onemocněním,
zapojování zástupců uživatelů do
plánovacích procesů a
systémových změn v péči o
duševní zdraví je naprosto
nezbytné a klíčové.

Svépomocné aktivity, peer konzultanti, péče o duševní zdraví – jsou zahrnuty
pečovatelé jsou nedílnou součástí do financování prostřednictvím
financování služeb duševního zdraví.
dotačních zdrojů
Opatření 3.2
obce
Svépomocné aktivity, hnutí jsou
oprávněnými žadateli v dotačních
programech obcí

svépomocn
ých hnutí
2022 2030

pro
svépomocn
é aktivity
0,-
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3. SÍTĚ SLUŽEB / jsou zpracovány v přílohách č. 1 – 3 plánu ÚK /
- příloha č. 1 – sítě služeb a reforma péče o duševní zdraví lidí se zkušeností s vážným duševním onemocněním –
SMI
- příloha č. 2 – sítě služeb a reforma péče o duševní zdraví lidí seniorského věku s potřebami v oblasti duševního
zdraví
- příloha č. 3 – sítě služeb a reforma péče o duševní zdraví dětí a adolescentů s potřebami v oblasti duševního
zdraví
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4. LIDSKÉ ZDROJE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Vize (klíčová myšlenka): Systém péče o duševní zdraví disponuje dostatečnou kapacitou lidských zdrojů s potřebnými dovednostmi a
kompetencemi
Současný stav: / popis problému, potřeby lidí /
V systému péče o duševní zdraví je většina odborných kapacit alokována v psychiatrických léčebnách/nemocnicích – v lůžkové péči. Vzdělávání
odborníků je také zaměřené více směrem k lůžkové péči, biologické medicíně. Stávající odborníci v systému (zejména zdravotní sestry, sociální
pracovníci) nejsou často znalostně, kompetenčně vybaveni pro práci v komunitě, pro práci s příběhem klienta, se vztahem a systémem kolem
klienta. Nedostatek psychiatrů a klinických psychologů / psychologů ve zdravotnictví je také ovlivněn tím, že střední zdravotnický personál nemá
předány potřebné kompetence od lékařských profesí a zároveň prozatím ani potřebné dovednosti, aby mohl s klienty pracovat terapeuticky,
individuálně plánovat atd. Všechny tyto úkony se zatím směřují pouze na lékaře a psychology, což vyčerpává jejich kapacity.
Budoucí stav:
Změna systému péče o duševní zdraví zvýší jeho prestiž pro budoucí potencionální pracovníky. Součástí studia na odborných školách je již rozvoj
kompetencí potřebných pro práci s lidmi s duševním onemocněním, pro práci v komunitě, se vztahem a emoční zátěží klientů. Část kompetencí
lékařů a psychologů mají zdravotní sestry a sociální pracovníci, kteří mají potřebné dovednosti a kteří takto uvolní jejich kapacity.
Pozice peer konzultanta je běžnou součástí týmů ve službách. V rámci dalšího specializačního vzdělávání lékařů, psychologů, zdravotních sester,
soc. pracovníků jsou Centra duševního zdraví certifikovanými pracovišti.
Strategický cíl 1: Rozvoj kompetencí a dovedností u stávajících pracovníků v systému péče o duševní zdraví.
Strategický cíl 2: Přenesení více kompetencí a odpovědností v systému péče o duševní zdraví z lékařských profesí na nelékařské profese.
Strategický cíl 3: Rozvoj pozic peer konzultantů v systému péče o duševní zdraví.
Strategický cíl 4: Centra duševního zdraví jsou certifikovanými pracovišti pro atestační přípravu lékařů a psychologů.
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Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 1.3 Vytvořit nástroje koordinovaného poskytování služeb v oblasti péče o duševní zdraví a přechodu od institucionální péče ke komunitní.
Opatření 1.3.2
Ve vzdělávání lékařů a nelékařského zdravotnického personálu, sociálních pracovníků a klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictví revidovat náplň všech
stupňů vzdělávání (pregraduální, specializační, postgraduální, celoživotní) tak, aby umožňovala efektivní práci v komunitě, práci v multidisciplinárním týmu, práci s
nemocnými se zvýšeným rizikem (ochranná léčení), práci zaměřenou na zotavení (recovery) a naplňování lidských práv u lidí s duševním onemocněním nebo v riziku
jeho rozvoje a jejich zplnomocňování při zachování vysoké kompetence ve své odbornosti. Systematická podpora zapojení peer lektorů do vzdělávacích programů.
Opatření 1.3.3
Nastavit efektivní využívání lidských zdrojů v rámci zajištění oblasti péče o duševní zdraví včetně využívání existujících lidských zdrojů, zvyšování kompetencí
dostupných skupin pracovníků či přebírání nových rolí, motivace jednotlivých skupin poskytovatelů péče / zaměstnanců v návaznosti na Strategii Zdraví 2030.

Popis problému

Strategický cíl – budoucí stav - řešení

Mnoho současných pracovníků
sociálních služeb, ale i služeb
zdravotních, nemá dostatek
zkušeností a kompetencí pro
práci s lidmi s duševním
onemocněním. To vede k tomu,
že se této cílové skupiny bojí,
nastavují pevná pravidla služby,
která jdou proti celému principu
zotavení. Přístupy různých služeb
jsou často diametrálně odlišné,

Strategický cíl 1:
Rozvoj kompetencí a dovedností u
stávajících pracovníků v systému péče
o duševní zdraví.

Opatření – kroky

Opatření 1.1
Dostupné certifikované vzdělávací
programy zaměřené na práci se
vztahem, komunitou, emoční zátěží,
terapeutické plánování
- Založit, vytipovat vzdělávací
organizaci
- Akreditovat odborné programy

Opatření 1.2

kdo

Termín

Vzdělávac
í institut

2020 2023

KÚÚK

2021 2023

Náklady
Tis
provozní

Vyjednáv
ání

Náklady
Investiční

Indikátory

0,-

Vznik
vzdělávacíc
h
programů
pro
pracovníky
systému
péče o
duševní
zdraví
Dostatek
financí pro

0,-
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často nastavené více ve prospěch
služby, pracovníka, ale ne klienta.

Střední zdravotnický personál
není zkompetentněn pro to, aby
v systému péče o duševní zdraví
mohli mít více odpovědností, aby
mohli s klienty pracovat
terapeuticky, individuálně
plánovat.
Role lidí se zkušeností s duševním
onemocněním je v systému péče
o duševní zdraví nezastupitelná.
Člověk se zkušeností s duševním
onemocněním pracuje s vlastní
zkušeností, často je ten první
s kým klient naváže kontakt, je

Finanční podpora dalšího vzdělávání
pracovníků v systému péče o duševní
zdraví
Opatření 1.3
Příprava a vedení regionálních
workshopů, kazuistických seminářů,
společných supervizí

Regionáln
í metodik
kvality +
projekt
multidisci
plinarity
Opatření 1.4.
Regionáln
Rozvoj dovedností v oblasti
í metodik
individuálního plánování v systému
kvality +
péče o duševní zdraví
projekt
multidisci
plinarity
Strategický cíl 2:
Opatření 2.1
MPSV,
Rozdělení dílčích odpovědností
Legislativní změny na úrovni MZ, MZ,
v systému péče o duševní zdraví
MPSV – krajský úřad podává podněty
z lékařských profesí na nelékařské
pro změnu legislativy
profese v provázanosti na NAPDZ.
Opatření 2.2
psychiatri
Změny v metodických postupech cké
jednotlivých služeb
nemocnic
e, CDZ
Strategický cíl 3:
Opatření 1.3.
CDZ / TDZ
Lidé se zkušeností jsou součástí týmů Součástí týmů duševního zdraví jsou
jako pracovníci v sociálních službách.
lidé se zkušeností na pozicích
pracovníků v sociálních službách ve
větším počtu než pouze jeden
pracovník

fin.zdrojů
na KÚ
2022

Finanční
zdroje –
projekt
multidisci
plinarity

0,-

2022

Finanční
zdroje –
projekt
multidisci
plinarity

0,-

2023

0,-

0,-

20192023

0,-

0,-

2020 2023

Finance
na plat
peer
konzultan
ta –
pracovník
v sociální

0,-

další
vzdělávání
pracovníků
4 semináře
/ rok

2 semináře
/ rok

Součástí
každého
týmu jsou
pracovníci
se
zkušeností
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motivací, dobrým příkladem pro
ostatní klienty a zároveň
otevřenou zpětnou vazbou pro
pracovníky týmu.
V současné době jsou
certifikovanými vzdělávacími
pracovišti pouze lůžková zařízení,
kde je vzdělávání zaměřené na
péči u lůžka. Chybí vzdělávání
v komunitní práci.

ch
službách

Strategický cíl 4:
Centra
duševního
zdraví
jsou
certifikovanými
pracovišti
pro
atestační přípravu lékařů a psychologů.

CDZ
splňují
podmínky
pro
certifikování odborného pracoviště
pro lékaře, psychology, zdravotní
sestry

CDZ ve
2022 spoluprác 2030
i se
vzdělávací
mi
instituce
mi

0,-

0,-
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5. DESTIGMATIZACE
Vize (klíčová myšlenka):
Přispět k vyšší kvalitě života obyvatel ČR skrze zvyšování gramotnosti a kompetencí v duševním zdraví a efektivní destigmatizaci a eliminaci
diskriminace lidí s duševním onemocněním.
Současný stav: / popis problému, potřeby lidí /
Podle dostupných údajů každý pátý člověk v ČR má natolik závažné duševní problémy, aby se daly diagnostikovat jako duševní onemocnění. Tito
lidé čelí nesnázím nejen zdravotní, ale i sociální povahy. Jedním z nejzávažnějších problémů sociální povahy je právě stigmatizace, která vede
k diskriminaci, tj. vyloučení a znevýhodnění v mnoha oblastech.
Podle nejnovějších vědeckých poznatků tkví stigmatizace v nedostatku znalostí, které vedou k negativním postojům a ty dále mohou vést k
diskriminujícímu jednání. Stigmatizace je často vnímána jako tíživější než samotné zdravotní problémy, jelikož vede k výraznému snížení kvality
života.
V důsledku stigmatizace dochází u lidí s duševním onemocněním ke zhoršení přístupu k péči o fyzické i duševní zdraví, ke zhoršení ekonomické
situace a možností vzdělávání a uplatnění na trhu práce i ke ztížení navazování a udržování sociálních vztahů. Strach ze stigmatizace je také
důvodem, proč velká část lidí s duševními problémy nevyhledá odbornou pomoc, nebo se jí nedostane adekvátní zdravotní péče (což přispívá k
tzv. treatment gap). V důsledku toho pak často dochází k prohloubení duševních problémů jedince a následně k větším finančním a společenským
nákladům. Specificky sebestigmatizace (tj. internalizace stigmatizujících společenských postojů samotnými lidmi s duševním onemocněním) pak
nepříznivě ovlivňuje jejich pocit naděje, sebedůvěru, proces úzdravy, produktivitu a sociální začleňování těchto lidí. V ČR je stigmatizace vysoká,
a to jak v obecné populaci, tak mezi profesionály poskytujícími zdravotní a sociální péči.
Zbytek populace neprochází přímo duševním onemocněním, nicméně jejich kvalita života je významně ovlivněna jejich duševním zdravím, což je
integrální komponenta nejen zdraví jako takového, ale také celkové schopnosti prožívat v životě naplnění, štěstí, radost, chuť do života,
smysluplné vztahy a naplňující role v komunitě i v zaměstnání. Gramotnost a kompetence v oblasti duševního zdraví jsou ovšem v ČR nízké, což
negativně ovlivňuje kvalitu života celé společnosti.
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Budoucí stav:
V oblasti duševního zdraví dochází ke zvýšení gramotnosti a informovanosti společnosti, což eliminuje negativní postoje vůči lidem s duševním
onemocněním. To přispívá ke snížení jejich stigmatizace a diskriminace a tím pádem ke zvýšení kvality života lidí s duševním onemocněním.
Zlepšuje se jejich uplatnění na trhu práce, mají rovný přístup ke vzdělávání a bydlení stejně jako zdravá populace a tím pádem nedochází ke
zhoršení jejich ekonomické situace. Lidé s duševním onemocněním dostávají adekvátní péči o fyzické i duševní zdraví a nemají problém v případě
jakýchkoli zdravotních problémů vyhledat odbornou pomoc. Lidé bez duševních onemocnění mají větší povědomí a kompetence v duševním
zdraví a rozvíjí vlastní kvalitu života prostřednictvím péče o své duševní zdraví; umějí v této oblasti lépe komunikovat a základně pomoci.
Strategický cíl 1: Podpora nebo spolupráce na udržitelnosti destigmatizačních vzdělávacích programů iniciativy NA ROVINU po roce 2030 a
realizovat její aktivity pro stávající cílové skupiny.
Strategický cíl 2: Podpora nebo spolupráce na destigmatizačních programech u cílových skupin zahrnujících zdravotníky, sociální pracovníky a
pracovníky v sociálních službách, veřejnou správu, lidi s duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky a komunity v okolí vznikajících Center
duševního zdraví a dalších poskytovatelů sociálně zdravotní péče pro lidi s duševním onemocněním.
Strategický cíl 3: Podpora nebo spolupráce na dalších stěžejních destigmatizačních a osvětových aktivitách, také pro obecnou veřejnost.
Strategický cíl 4: Podpora nebo spolupráce na rozvoji sítě ambasadorů, tj. lidí s duševním onemocněním, kteří se podílí na destigmatizačních
aktivitách.
Strategický cíl 5: Podpora nebo spolupráce na destigmatizačních aktivitách pro novináře, policisty, pedagogy, vězeňskou službu, politiky a
zaměstnavatele.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 1.5
Zavést metodiku pro výzkum a hodnocení politiky a služeb v oblasti duševního zdraví.
Opatření 1.5.5
Posílit elektronický informační servis zdravotní gramotnosti v oblasti duševního zdraví zaměřený na širokou veřejnost.
SPECIFICKÝ CÍL 2.4 Realizovat celostátní destigmatizační iniciativu.
Opatření 2.4.1
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Navrhnout plán pokračování celostátní destigmatizační kampaně včetně destigmatizačních programů pro stávající cílové skupiny a rozvinout destigmatizační aktivity
pro další cílové skupiny a zajistit jejich udržitelnost.
Opatření 2.4.2
Pod odborným vedením NÚDZ vyškolit síť ambasadorů, tj.lidí s duševním onemocněním, kteří jsou profesionálně vyškoleni k realizaci destigmatizačních aktivit.
Popis problému

Strategický cíl – budoucí stav –
řešení

Opatření – kroky

kdo

Termín

Náklady
Tis
provozní

Financování existujících
destigmatizačních vzdělávacích
programů pod záštitou iniciativy
NA ROVINU je garantováno do
31. 8. 2022. Není garantována
udržitelnost po skončení
projektu Destigmatizace a tím
není zabezpečena kontinuální
destigmatizace konkrétních
cílových skupin.

Strategický cíl 1:
Podpora nebo spolupráce na
udržitelnosti
destigmatizačních
vzdělávacích programů iniciativy NA
ROVINU po roce 2030 a realizovat její
aktivity pro stávající cílové skupiny.
Budoucí stav: Destigmatizační
vzdělávací programy pod iniciativou
NA ROVINU pokračují až do roku
2030.
Řešení: Zajištění udržitelnosti
Strategický cíl 2:
Snížit stigmatizaci a sebestigmatizaci
lidí s duševním onemocněním
cílovými skupinami: pracovníci
poskytovatelů zdravotních služeb,
pracovníci poskytovatelů sociálních
služeb, pracovníci veřejné správy,
lidi s duševním onemocněním a
jejich rodinní příslušníci, komunity v
okolí vznikajících Center duševního
zdraví.

Ministerstvo financí zajistí
financování iniciativy Na rovinu
v letech 2022 – 2030.

Ministerstvo
financí České
republiky

31. 12.
2021

Cca 4 – 5
mil Kč

Podpora nebo spolupráce na
destigmatizačních programech u
cílových skupin: pracovníci
poskytovatelů zdravotních služeb,
pracovníci poskytovatelů sociálních
služeb, pracovníci veřejné správy,
lidi s duševním onemocněním a
jejich rodinní příslušníci, komunity
v okolí vznikajících Center
duševního zdraví.

Národní
ústav
duševního
zdraví

31. 8.
2022

Cca 0,5 mil
Kč

U konkrétních cílových skupin
chybějí znalosti o povaze
duševních onemocnění a
příčinách stigmatizace,
dovednosti v komunikaci
s člověkem s duševním
onemocněním, informovanost o
zdravotně sociálních službách,
právech lidí s duševním
onemocněním a možnostech
zotavení.

Náklad
y
Investič
ní
0

Indikátory

0

4 školení /
rok
á 20
účastníků

Celostátní
destigmatiza
ční iniciativa
Na rovinu
funguje po
celou dobu
až do roku
2030
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Tabuizace a stereotypizace
tématu duševního zdraví a
nemoci, mylné zobrazování
člověka s duševním
onemocněním v médiích,
chybějící prostor pro sdílení
dobré praxe a nejnovějších
poznatků o destigmatizaci.

Stigmatizace z důvodu mylného
zobrazování člověka s duševním
onemocněním v médiích.

Budoucí stav: Vysoká gramotnost
v oblasti duševního zdraví a
nediskriminace ze strany zmíněných
cílových skupin.
Strategický cíl 3:
Podpora nebo spolupráce na dalších
stěžejních
destigmatizačních
a
osvětových aktivitách, také pro
obecnou veřejnost.

Strategický cíl 4:
Podpora nebo spolupráce na rozvoji
sítě ambasadorů, tj. lidí s duševním
onemocněním, kteří se podílí na
destigmatizačních aktivitách
(zprostředkování vlastní zkušenosti
s duševním onemocněním jako
jeden z nejefektivnějších způsobů
destigmatizace).

Celonárodní Destigmatizační
kampaň: Týdny pro duševní zdraví
(www.tdz.cz); destigmatizační
festival Na hlavu
(http://www.festivalnahlavu.cz);
Destignmatizační kampaň
Neviditelní lidé (zaměřená na
mládež; Destigmatizační kampaň
Schizofrenie Očima dětí zaměřená
na děti 1. stupeň základních škol)

Národní
ústav
duševního
zdraví a
ostatní
subjekty
péče o
duševní
zdraví v kraji

31. 8.
2022

Iniciativa Na rovinu vyškolí a zajistí
síť 100 ambasadorů, tj. lidí
s duševním onemocněním, kteří
jsou profesionálně vyškoleni
k realizaci destigmatizačních aktivit

Národní
ústav
duševního
zdraví

31.12.203
0

0,-

0,8 – 1 mil
Kč

0,-

Realizace
destigmatiza
čních aktivit:
Týdny pro
duševní
zdraví,
Neviditelní
lidé,
Schizofreni
e očima
dětí
Cca 6
certifikovaný
ch
ambasadorů
z řad lidí s
duševním
onemocnění
m.
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U konkrétních cílových skupin
chybějí znalosti o povaze
duševních onemocnění a
příčinách stigmatizace,
dovednosti v komunikaci
s člověkem s duševním
onemocněním, informovanost o
zdravotně sociálních službách,
právech lidí s duševním
onemocněním a možnostech
zotavení.

Strategický cíl 5:
Podpora nebo spolupráce na
destigmatizačních aktivitách pro
novináře,
policisty,
pedagogy,
vězeňskou službu, politiky a
zaměstnavatele.

Iniciativa Na rovinu, ověří a
realizuje destigmatizační aktivity
pro novináře, policisty, pedagogy,
vězeňskou službu, politiky a
zaměstnavatele, a to v rámci
iniciativy Na rovinu v letech 2022 –
2030.

Národní
ústav
duševního
zdraví

31.12.203
0

30 mil pro
celou
republiku

0,-

Cca 70 lidí ze
zmíněných
cílových
skupin
absolvuje
ověřené
destigmatiza
ční programy
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6. ADVOCACY – OBHAJOBA ZÁJMŮ KLIENTŮ A RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
Vize (klíčová myšlenka): Společnost ctí Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Lidé s duševním onemocněním, rodinní příslušníci jsou
zapojeni do rozhodovacích procesů, koordinačních aktivit, které se týkají péče o duševní zdraví a jsou pravidelně vzděláváni v oblasti zotavení,
lidských práv.
Současný stav: / popis problému, potřeby lidí /
Přestože v Ústeckém kraji fungují dvě svépomocné skupiny uživatelů, není jejich členská základna dostatečně silná, aby mohli být zapojeni do
všech úrovní plánovacích a rozhodovacích procesů. Jejich působení je zaměřeno více lokálně na Ústecko. Častokráte je zapojení spíše formální.
Řízení péče klientem (zvláště ve zdravotních službách) není vždy standardem, není čas, prostor pro informování, edukování klienta a jeho zapojení
do plánování péče. V systému je často nemožné se dovolat svých práv a u nezávislé instance se vymezit ke kvalitě služeb.
Budoucí stav:
Zástupci uživatelů a rodinných příslušníků jsou zapojeni do rozhodovacích a plánovacích procesů v systému péče, je vybudována dostatečně silná
a svébytná základna svépomocných skupin – zastoupení je ve všech regionech kraje. Uživatelé jsou kompletními partnery a je zajištěno průběžné
financování svépomocných aktivit.
V systému péče o duševní zdraví je dostatek prostoru a pozornosti věnováno individuální podpoře a terapeutickému plánování – je to běžnou
součástí práce všech odborníků v systému. Klienti mají dostatek informací potřebných ke kvalifikovanému rozhodování.
Strategický cíl 1: Uživatelé a rodinní příslušníci jsou zapojeni do rozhodovacích procesů.
Strategický cíl 2: V Ústeckém kraji funguje nezávislá skupina SELF KVALITY složená z lidí se zkušeností s duševním onemocněním, případně
rodinných příslušníků, kteří monitorují naplňování lidských práv v oblasti péče o duševní zdraví v ÚK a přinášejí podněty na Řídící výbor reformy
ÚK, případně do pracovních skupin.
Strategický cíl 3: Lidé se zkušeností se rozhodují na individuální úrovni.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 3.1 Systematicky upravit společenské prostředí tak, aby byla možná implementace závazků plynoucích pro ČR z mezinárodních dokumentů v oblasti
kvality a lidských práv.
Opatření 3.1.1
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Identifikovat a odstranit překážky (včetně legislativních) v plnění závazků vyplývajících ČR z mezinárodních dokumentů v oblasti kvality a lidských práv osob s duševním
onemocněním a zajistit efektivní implementaci potřebných opatření.
SPECIFICKÝ CÍL 3.2 Zavést oblast lidských práv jako integrální součást hodnocení kvality poskytované péče o duševní zdraví.
Opatření 3.2.1
Implementovat oblast lidských práv do systému hodnocení kvality péče ve zdravotním, sociálním i školském systému a zajistit udržitelnost a reálný dopad na
zlepšování kvality života uživatelů péče.
Opatření 3.2.2
Zapojit uživatele a blízké osoby do systému hodnocení kvality služeb v oblasti duševního zdraví.
Popis problému

Strategický cíl – budoucí stav - řešení

Obhajoba zájmů a práv lidí
Strategický cíl 1:
s duševním onemocněním,
Uživatelé a rodinní příslušníci jsou
zapojeni do rozhodovacích procesů.
zapojování zástupců uživatelů,
rodinných příslušníků do
plánovacích procesů a
systémových změn v péči o
duševní zdraví je naprosto
nezbytné a klíčové. Nelze vytvářet
systém bez zpětné vazby od
uživatelů systému a jejich
rodinných příslušníků.

Opatření – kroky

kdo

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory

Opatření 1.1
Uživatelé a rodinní příslušníci jsou
součástí koordinační struktury péče
o duševní zdraví – Řídící výbor +
pracovní skupiny v počtu více jak dva
Opatření 1.2
Uživatelé a rodinní příslušníci jsou
součástí komunitních plánování
jednotlivých obcí
Opatření 1.3
Uživatelé a rodinní příslušníci jsou
zapojeni do hodnotících a
rozhodovacích procesů jednotlivých
služeb v oblasti péče o duševní
zdraví
Opatření 1.4

KÚÚK
+zástupci
uživatelů,
rod.přísl

2019 2025

0,-

0,-

obce

2021 2025

0,-

0,-

Uživatelé
zapojení
v pracovníc
ha
koordinačn
ích
skupinách

Jednotlivé
služby

2021 2030

0,-

0,-

Krajský
koordinát

2021 2030

200.000,- /
ročně na
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V Ústeckém kraji funguje dostatečně
silné uživatelské hnutí hájící práva a
zájmy lidí se zkušeností s duševním
onemocněním

Ombudsman je součástí struktury
kontroly kvality služeb. Umožňuje
klientům domoci se svých práv,
zájmů. Jedná se o nezávislou
instituci, která dbá dodržování
kvality a zajišťování lidských práv.

Jedním ze základních principů
systému péče orientované na
zotavení je, že péče je řízená
klientem. V současném systému
se takto neděje, klient nemá
častokráte dostatek informací

or +
svépomoc
né
organizac
e
KÚÚK,
obce

Opatření 1.5
Zapojení širší veřejnosti, více
uživatelů a rodinných příslušníků do
plánování systému péče – veřejné
projednávání (kulaté stoly)
navrhovaných opatření jednotlivých
plánů (zapojení veřejnosti do
plánování, zpětná vazba)
Opatření 2.1
KÚÚK
Ustavení skupiny
Opatření 2.2
KÚÚK
Vzdělání skupiny
Pilotní návštěvy
Opatření 2.3
KÚÚK
Pravidelná
práce
skupiny
v provázanosti na Řídící výbor
reformy.

Strategický cíl 2:
V Ústeckém kraji funguje nezávislá
skupina SELF KVALITY složená z lidí se
zkušeností s duševním onemocněním,
případně rodinných příslušníků, kteří
monitorují naplňování lidských práv
v oblasti péče o duševní zdraví v ÚK a
přinášejí podněty na Řídící výbor
reformy ÚK, případně do pracovních
skupin.
Strategický cíl 3:
Opatření 3.1
Projekt
Lidé se zkušeností se rozhodují na Lidé se zkušeností jsou informováni a multidisci
individuální úrovni.
edukováni
o
onemocnění, plinarity
možnostech léčby, procesu zotavení
s cílem podílet se na individuálním
plánování léčby

provoz
svépomocn
é
organizace
od 2022
- 2030

0,-

0,-

Vždy při
tvorbě
nového
plánu

2022 2030
2022 2030

0,-

0,-

0,-

0,-

2022 2030

0,-

0,-

Ustavení
skupiny
Podněty
skupiny
Řešené
podpůrné
edukace
poskytovat
elů

2021 2023

0,-

0,-
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potřebných ke kvalifikovanému
rozhodování, personál nemá čas a
prostor se klientovi a jeho
individuální potřebě věnovat,
často je rozhodováno bez klienta.

Opatření 3.2
Projekt
Metodické
nastavení
služeb multidisci
v systému péče o duševní zdraví je plinarity
zaměřeno na individuální podporu a
plánování zotavení se člověka
s duševním onemocněním.
- nastavení metodik na individuální
plánování,
multidisciplinární
spolupráci a jejich ověření v praxi

2021 2023

0,-

0,-

Metodické
nastavení
služeb

Ověření
metodik
v praxi
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7. KVALITA - Zlepšení kvality systému péče o duševní zdraví a lidská práva
Vize (klíčová myšlenka):
Systém péče o duševní zdraví je vybudován tak, že zabezpečuje právo všech obyvatel České republiky na maximální možnou úroveň duševního
zdraví a právo lidí s duševním onemocněním na kvalitní život a dodržování všech práv obsažených v Úmluvě o právech osob se zdravotním
postižením.
Současný stav: / popis problému, potřeby lidí /
Ve stávajícím systému péče o lidi s duševním onemocněním není dostatečně garantováno naplňování základních lidských práv a svobod, není
garance kvality služeb. Hodnocení kvality se zaměřuje spíše na odbornost (ošetřovatelské postupy, …) a provozní záležitosti, zatím co práva
zůstávají opominutá. Klienti ani pracovníci se častokrát neorientují v základních lidských právech, proto nejsou schopni dbát jejich naplňování.
Nejsou stanoveny standardy – postupy, které monitorují a kontrolují kvalitu služeb v systému péče o duševní zdraví v návaznosti na lidská práva
a principy zotavení.
Budoucí stav:
Jsou vytvořeny a implementovány postupy - standardy, které monitorují a kontrolují kvalitu služeb v systému péče o duševní zdraví v návaznosti
na lidská práva a principy zotavení – součástí postupů je nastavení funkční zpětné vazby od uživatelů. Odborná i laická veřejnost má znalost o
právech lidí s duševním onemocněním, podporuje a dbá na jejich naplňování.
Strategický cíl 1: Identifikace výchozího stavu vnímání kvality péče u uživatelů zdravotních a sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním.
Strategický cíl 2: Jsou vytvořeny a implementovány postupy - standardy, které monitorují a kontrolují kvalitu služeb v systému péče o duševní
zdraví v návaznosti na lidská práva a principy zotavení – součástí postupů je nastavení funkční zpětné vazby od uživatelů.
Strategický cíl 3: Psychiatrické nemocnice / léčebny dodržují práva klientů na základě metodiky WHO vycházející z Úmluvy OSN o právech osob
se zdravotním postižením – 1. Právo na přiměřenou životní úroveň, 2. Právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň fyzického a duševního zdraví, 3.
Právo na uplatnění právní způsobilosti a právo na svobodu a osobní bezpečnost, 4. Ochrana proti mučení a jinému krutému, nelidskému či
ponižujícímu zacházení, 5. Právo na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti.
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Strategický cíl 4: Sociální služby v systému péče dodržují práva klientů na základě metodiky WHO vycházející z Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením, principů Recovery, multidisciplinarity.
Strategický cíl 5: Odborná i laická veřejnost má znalost o právech lidí s duševním onemocněním, podporuje a dbá na jejich naplňování.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 1.4 Zavést kvalitu péče jako důležitý aspekt v řízení sítě služeb v oblasti duševního zdraví.
Opatření 1.4.1
Nastavit monitorování kvality péče o duševní zdraví ve vazbě na vynakládané prostředky. Doplnit v rámci projektu MERRPS nastavená kritéria pro makro-úroveň
(systém psychiatrické péče) a mikro-úroveň (individuální úroveň, tzn. zdravotně-sociální přínos pro lidi s duševním onemocněním) o mezo-úroveň, tj. kritéria kvality
pro zdravotní, zdravotně-sociální a sociální služby pro oblast duševního zdraví (včetně využití procesních map) a zavést systém jejich reportování a monitorování
cestou MZd, zdravotní pojišťovny, ÚZIS, MPSV a MSp (za oblast zabezpečovací detence a ochranné léčby).
Popis problému

Strategický cíl – budoucí stav - řešení

Opatření – kroky

kdo

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory

Pro nastavování kvality péče je
zapotřebí důkladné zmapování
výchozího stavu, identifikace
problémových oblastí. Zásadním
v celém procesu kvality je
vnímání služeb a jejich kvality
samotnými uživateli a jejich
rodinnými příslušníky.

Strategický cíl 1:
Identifikace výchozího stavu vnímání
kvality péče u uživatelů zdravotních a
sociálních služeb pro lidi s duševním
onemocněním a jejich rodinných
příslušníků.

Opatření 1.1
Vytvoření dotazníku pro dotazníkové
šetření

Projekt
Kvalita

2019

Financován
í – projekt
Kvalita

0,-

Výstupy
z dotazníko
vého
šetření

Opatření 1.2
Realizace dotazníkového šetření ve
vybraných zdravotních službách –
např. Psychiatrická nemocnice Horní
Beřkovice, Psychiatrická léčebna
Petrohrad, akutní lůžková oddělení
Ústí nad Labem, Most

Metodici
kvality –
v nemocn
icích
regionální
metodik

2020

Financován
í – projekt
Kvalita

0,-
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V oblasti péče o duševní zdraví
neexistuje jednotná metodika
hodnocení kvality služeb a to
včetně neexistence validních
indikátorů, která by podrobně
reflektovala oblast naplňování
práv osob se zdravotním
postižením a dodržování principů
zotavení

Opatření 1.3
Realizace dotazníkového šetření ve
vybraných sociálních službách – CDZ,
TDZ, služby bydlení
Opatření 1.4
Vyhodnocení dotazníkového šetření
a nastavení opatření k nápravě
nedostatků
Opatření 1.5
Jsou realizovány pracovní skupiny /
stoly pro identifikaci nedostatků a
bariér v kvalitě v poskytovaných
službách
Opatření 2.1
Vytvoření standardů služeb péče o
duševní zdraví v souladu s principy
Transformace a systém kontroly

Strategický cíl 2: Jsou vytvořeny a
implementovány postupy - standardy,
které monitorují a kontrolují kvalitu
služeb v systému péče o duševní zdraví
v návaznosti na lidská práva a principy
zotavení
Opatření 2.2
Příprava a vedení regionálních
workshopů, kazuistických seminářů,
společných supervizí
Opatření 2.3
Pilotní ověření systému kontroly
kvality zdravotních i sociálních služeb
systému péče o duševní zdraví
Opatření 2.4
Nastavení systému funkční zpětné
vazby od uživatelů služeb

Regionáln
í metodik

Projekt
kvalita
(Deinstitu
cionalizac
e)
Regionáln
í metodik
kvality +
zástupci
uživatelů

2019

Financován
í – projekt
Kvalita

0,-

2019

Financován
í – projekt
Kvalita

0,-

2019 2020

0,-

Identifikov
ané
nedostatky

2019

0,-

2021

0,-

Vytvořené
standardy
péče o
duševní
zdraví
4
semináře/
workshopy
/rok

2022

0,-

2022

0,-

Funkčně
nastavený
systém
zpětné
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V psychiatrických
nemocnicích/léčebnách proběhla
šetření dle standardu Toolkit
WHO zaměřená na lidská práva.
Byly pracována Hodnotící zpráva
pro každou z nemocnic / léčeben,
která shrnuje výstupy šetření, a
nemocnice jsou nyní povinny
zpracovat plán nápravy v
jednotlivých oblastech šetření.
K těmto výstupům budou přidány
i výsledky z dotazníkového šetření
u uživatelů a rodinných
příslušníků.

Sociální služby se řídí platnými
Standardy kvality sociálních
služeb – ty ovšem nezaručují, že
služby uplatňují principy

Strategický cíl 3:
Poskytovatelé zdravotních služeb
dodržují práva klientů na základě
metodiky WHO vycházející z Úmluvy
OSN o právech osob se
zdravotním postižením, principů
Recovery, multidisciplinarity a dbají na
individuální potřeby uživatelů

Strategický cíl 4:
Poskytovatelé
sociálních
služeb
v systému péče dodržují práva klientů
na základě metodiky WHO vycházející z

vazby od
uživatelů
Vytvořený
plán
opatření

Opatření 3.1
V jednotlivých nemocnicích je na
základě výstupů zpráv vytvořen plán
jednotlivých opatření, kterými budou
odstraňovány nedostatky vyplývající
ze zpráv komise
Opatření 3.2
Zapracování jednotlivých opatření do
dokumentace,
metodických
dokumentů nemocnice / léčebny

Metodici
kvality
nemocnic
+ zástupci
klientů

Opatření 3.3
Realizace jednotlivých opatření

PN + PL

2019 2023

0,-

Opatření 3.4
Realizace vzdělávání pracovníků
zaměřeného na lidská práva
Opatření 3.5
Realizace
vzdělávání
klientů
zaměřeného na lidská práva

Metodici
kvality
nemocnic

2019 2023

0,-

Metodici
kvality
nemocnic
+ zástupci
klientů
Regionální
metodik
kvality,
zástupci

2019 2023

0,-

4 semináře
x rok

2021 2022

0,-

Metodické
dokumenty
jsou
v souladu

Opatření 4.1
Dle výstupů dotazníkového šetření a
zpracovaných metodik má každá
služba
zpracované
postupy,

2019

Financován
í – projekt
Kvalita

0,-

2019 2021

Financován
í – projekt
Kvalita

0,-

Metodické
dokumenty
jsou
v souladu
s právy
klientů
Jednotlivá
opatření
plánu jsou
naplňována
4 semináře
x rok
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Recovery, multidisciplinarity a
podporují naplňování práv klientů
na základě metodiky WHO.
Standardy jsou často naplňovány
pouze formálně.

Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením,
principů
Recovery, multidisciplinarity a dbají na
individuální potřeby uživatelů

standardy a metody hodnocení služeb a
zástupci
zacílené na udržování kvality služeb
uživatelů
Opatření 4.2
Realizace vzdělávání pracovníků
zaměřeného na lidská práva
Opatření 4.3
Realizace
vzdělávání
klientů
zaměřeného na lidská práva

Nedodržování lidských práv
většinou vychází z jejich
neznalosti.

Strategický cíl 5:
Odborná i laická veřejnost má znalost o
právech lidí s duševním onemocněním,
podporuje a dbá na jejich naplňování

Opatření 5.1
Realizace
vzdělávacích
aktivit
v oblasti naplňování práv: pracovníci
služeb duševního zdraví (nemocnice,
sociální služby), veřejná správa,
opatrovníci

Regionální
metodik +
zástupce
uživatelů

s právy
klientů
4 semináře
x rok

Financován
í – projekt
Kvalita

0,-

2021 2023

Financován
í – projekt
Kvalita

0,-

4 semináře
x rok

2019 2023

Projekt
destigmatiz
ace

0,-

4 semináře
x rok
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PŘÍLOHA Č. 1
SÍTĚ SLUŽEB A REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ LIDÍ SE ZKUŠENOSTÍ S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM – SMI
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PLÁN NA LÉTA 2020 - 2030
Strategický cíl 1:
ROZVOJ
TÝMŮ/CDZ –
V každém okrese
Ústeckého kraje
funguje Centrum
duševního zdraví
/ Tým duševního
zdraví

Strategický cíl 7:
Strategický
cíl 8:
AMBULANTNÍ
PÉČE –
Psychiatrické
ambulance
multidisciplinárně
spolupracují
s CDZ a Týmy
duševního zdraví,
lékaři sdílejí své
úvazky ve
prospěch
komunitní péče

Strategický cíl 2:
BYDLENÍ V každém okrese
Ústeckého kraje je
dostupné bydlení
a týmy bydlení,
které poskytují
různou míru
podpory

Strategický cíl 8:
SELF PODPORA/
PODPORA
PEČOVATELŮ –
V každém
regionu funguje
svépomocná
skupina
uživatelů a
rodičovská
skupina

Strategický cíl 3:
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
/PŘÍPRAVA/STU
DIUM –
V každém
regionu jsou
dostupné různé
formy
zaměstnávání
pro lidi
s duševním
onemocněním

Strategický cíl 9:
Recovery
hausing jako
nová služba,
nebo
transformace
stávající služby
na 8 místech
Ústeckého kraje

Strategický cíl 4:
AKTUNÍ
PÉČE/PODPORA
V KRIZI –
V Ústeckém kraji
je rozvinutá
kapacita akutní
lůžkové péče,
fungují krizová
lůžka propojená
na CDZ

Strategický cíl 5:
Transformace
psychiatrické
nemocnice Horní
Beřkovice –
v Ústeckém kraji
jsou postupně
snižovány
kapacity následné
lůžkové péče

Strategický cíl
10:

Strategický cíl
11:

Ochranná léčba
u pacientů SMI
je řešena
systémově a co
nejvíce
v komunitním
prostředí

Dlouhodobě
duševně
nemocní v DZR –
postupná
transformace a
integrace do
přirozeného
života

Strategický cíl 6:
Transformace
psychiatrické
léčebny
Petrohrad v Ústeckém kraji
jsou postupně
snižovány
kapacity
následné lůžkové
péče

Strategický cíl
12:
Multidisciplinární
spolupráce
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Cílová skupina
Lidé s vážným duševním onemocněním - Severe Mental Illnes – SMI – „závažné duševní onemocnění“ je charakterizováno třemi znaky: délka
kontaktu se službami duševního zdraví je delší než 2 roky, onemocnění trvá déle než 2 roky, nemoc způsobuje funkční postižení (obvykle se udává
méně než 50 nebo 70 bodů na škále GAF14), bylo diagnostikováno onemocnění schizofrenního okruhu, bipolární poruchy (těžší forma afektivních
poruch obecně), těžká forma poruchy osobnosti, případně těžká forma úzkostné poruchy, zvláště obsedantně kompulzivní (tzn. diagnostické
okruhy F2, F3, eventuálně F42 a F6).
Vzhledem k dlouhodobému průběhu, vážnosti příznaků a tendenci ke vzniku funkčního postižení užívají lidé s potížemi typu SMI největší podíl
ambulantní i hospitalizační psychiatrické péče. Potíže lidí s vážným duševním onemocněním, mohou způsobovat velkou zátěž pro blízké osoby a
mnohdy dochází k rozpadu rodinných vazeb. Komplexní rozsah potřeb vyžaduje multidisciplinární přístup s důrazem na principy case
managementu, rehabilitace a podpory zotavení a z hlediska systému mezirezortní spolupráci zdravotních – sociálních – školských služeb.
Specifickým průnikem se skupinou vážných duševních onemocnění, je oblast duálních diagnóz, čili kombinace závislosti a jiné duševní poruchy.
Výskyt duálních diagnóz je velmi častý a vyžaduje integrovanou léčbu.

Vize budoucího systému (klíčová myšlenka):
Lidé s vážnými duševními onemocněními prožívají v mnohočetných životních oblastech sociální znevýhodnění a neuspokojené potřeby. Proto,
aby mohli prožít život jako plnohodnotní občané, potřebují ve své komunitě přístup k vysoce kvalitní léčbě a péči. V porovnání se službami
duševního zdraví primárně poskytovaných v nemocničních zařízeních, je integrovaná síť kvalitních duševních služeb zakotvených v komunitě
spojována s lepšími výsledky pro lidi s duševním onemocněním (kvalitnější a přirozenější život, smysluplnější dodržování lékové terapie, nižší
stigma, větší stabilita v bydlení, reálnější rehabilitace, dovednost získat práci a udržet si jí, celkové zotavení z vážného duševního onemocnění) a
výsledky služeb poskytovaných na sociálně zdravotním pomezí přinášejí dostupnější přístup k léčbě místem i časem, včasné intervence
v přirozeném prostředí, méně donucovacích metod a prostředků, nižší porušování lidských práv aj.. Ve většině situací týkajících se duševních
nemocí, komplexní, komunitní přístup může pomoct lidem s mírnými a vážnými duševními nemocemi v jejich léčbě a zotavení a ve zlepšování
kvality jejich života. Komunitní duševní zdraví představuje kombinaci self-care (péče o sebe samé) a vlastního řízení za pomoci neformální sítě
skládající se z rodiny a těch nejbližších, podpory obecných komunitních zdrojů a služeb (zaměstnání, bydlení, volný čas a rekreace, zdraví) a terapie
a podpory odborníků na duševní zdraví. (Trainor & Church, 1984). Reforma péče o duševní zdraví v ČR a Ústeckém kraji zaznamenává posun
‚paradigmatu‘ v postoji a přístupu k lidem s duševními problémy. Lidé s duševním onemocněním nejsou vnímáni jako „objekty“ charity,
zdravotnické léčby a sociální ochrany; ale jako “subjekty“, lidé, kteří jsou schopni ve svých životech uplatňovat svá práva a činit rozhodnutí
založená na svobodném a informovaném souhlasu a stejně tak mají právo, být aktivními členy společnosti. Komunitní služby duševního zdraví
fungují pro zdraví všech občanů v jejich spádové oblasti. Ne pouze pro ty, kteří jsou registrovaní jako klienti, ale také pro ty, kteří se klienty mohou
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stát, pro ty, kteří potřebují péči, ale je pro ně těžké si o ní říct, nebo se jakkoliv vyjádřit a pro ty, kteří nepotřebují specializovanou duševní péči,
ale čerpají z přítomnosti služeb duševního zdraví integrované do zdravotních i sociálních služeb, např. z podpory praktických lékařů a jiných
profesí. Přístup k duševnímu zdraví uvnitř komunity neznamená pouze léčbu a péči těch, kteří onemocněli duševním onemocněním, ale také
prevenci a podporu dobrého duševního stavu a práci s lidmi v riziku duševního onemocnění. Zároveň je nezbytné podnikat kroky k eliminaci
diskriminace a snižování stigma. Péče o lidi, pro které je těžké se jakkoliv zapojit, je klíčovým bodem pro komunitní týmy duševního zdraví.
Komunitní péče duševního zdraví funguje skrze multidisciplinární týmy v dobře vymezených regionech. V Ústeckém kraji je 7 spádových regionů
/ bývalých okresů/, v kterých bude systém postupně realizován. Systém bude obsahovat balanc care – vyváženou péči, jejíž součástí jsou a budou
služby: Centra duševního zdraví / Krizová lůžka / Komunitní týmy dlouhodobé péče/ Týmy bydlení / Chráněná bydlení / Recovery hausing /
Terapeutické dílny / Poradenství / Sociálně aktivizační služby/Zaměstnávání / Svépomoc / Psychiatrické ambulance/ Akutní psychiatrická lůžka/.
Součástí systému bude Integrace duševní zdraví do primární péče.
Mnoho preventivních intervencí (např. nástroje e-duševního zdraví) mohou být užívány v kontextu s domácím prostředí uživatele. Včasná
identifikace duševních problémů (včetně vyšetření a diagnóz) může být vykonávána v primární péči praktickými lékaři ve spolupráci se
specializovanými odborníky. Praktičtí lékaři jsou často ‚vrátnými‘ pro specializovanou péči, neboť jsou v mnoha evropských zdravotních
systémech prvními body vstupu ke zdravotním problémům (Bower & Gilbody, 2005). A proto mají praktičtí lékaři důležité role v odkazování
pacientů na specializovanou službu duševního zdraví, poskytování integrované péče fyzického a duševního zdraví pro koexistující dg. (např.
cukrovka a deprese) (Holt, De Groot, & Golden, 2014) a zároveň slouží jako propojení mezi specializovanou péčí, primární péčí a sociálními
službami. Blízká spolupráce může mnoha pacientům, u kterých se ještě plně neprojevily nebo nebyly rozpoznány vznikající duševní problémy,
poskytnout včasnou intervenci. Blízká spolupráce mezi praktickými lékaři a komunitními týmy duševního zdraví v regionální síti může také navýšit
dovednosti primární péče v léčbě duševních nemocí. Klíčovými elementy dobré spolupráce jsou společné cíle, jasné a nestranné rozhodování a
otevřená a pravidelná komunikace. V kontextu s omezenými zdroji je ještě důležitější, aby služby duševního zdraví upřednostňovaly spolupráci
s primární péčí a poskytovaly podporu praktickým lékařům a sociálním službám, kteří nemusí být v běžném a pravidelném kontaktu s uživateli
(McDaid et al., 2007). Duševní péče poskytována v primární péči a stejně tak i všechny jiné úrovně léčby, by měly klást důraz na perspektivu
uživatelů, přivlastnit si přístup společného rozhodování a podporovat osobní zotavování.
V rámci reformy zůstane v systému několik desítek lůžek následné péče v současných psychiatrických nemocnicích a léčebnách. V rámci rozvoje
robustního systému komunitní péče, jejíž součástí bude i akutní a krizová péče, dojde v průběhu 10ti let ke snížení 2/3 lůžek následné péče. Zbylá
lůžka projdou transformací a budou využívána pro potřeby lidí s ochrannou léčbou, duální diagnózy a pro potřeby adiktologických pacientů.
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Současný stav: / popis problému, potřeby lidí /
Současná síť služeb není prozatím rovnoměrně rozložena do všech regionů, stále jsou v kraji oblasti, kde jsou služby pro klienty dostupné velmi
obtížně – časově (jsou např. pouze 1 x týdně), dojezdové vzdálenosti jsou velké a to klade vyšší nároky i na finance klientů. Přestože v každém
regionu funguje Centrum nebo tým duševního zdraví, nejsou všechny týmy kapacitně dostatečně vybaveny, aby mohli saturovat potřeby všech
klientů v regionu, také chybí zdravotní nebo sociální část těchto týmů.
Přestože v Ústeckém kraji jsou kapacity chráněných bydlení, opět nejsou rovnoměrně rozložené do regionů – stále jsou regiony, kde úplně chybí.
Rozdílná situace je i v možnostech dostupného bydlení – např. v regionech Ústecko, Děčínsko, Teplicko, Mostecko, Chomutovsko je klasické
komerční bydlení dostupné i pro klienty a vzhledem k tomu, že se nejedná o lukrativní části kraje, je zde i více nabídek bytů.
Jako zásadní jsou také v kraji vnímány nedostatečné kapacity akutní lůžkové péče, které vedou k tomu, že klienti jsou ve velké míře směřováni a
překládáni do psychiatrických nemocnic/léčeben v kraji, kde ztratí pravidelný, intenzivní kontakt se svým prostředím, rodinou (je to dáno
umístěním nemocnice/léčebny mimo městské aglomerace).
Aktuální otázkou také zůstávají možnosti zaměstnávání – vzhledem k sociálnímu podnikání Fokusu Labe jsou velké kapacity zaměstnávání
centrovány do Ústí nad Labem, v ostatních regionech je nutností více směřovat na otevřený trh práce.

V současné době je v PN Horní Beřkovice 72 pacientů se SMI z Ústeckého kraje – cenzus 9/2020
- z toho 23 klientů krátkodobě (z toho 1 ochranné léčby) z Ústeckého kraje
- z toho 49 klientů dlouhodobě (z toho 35 ochranné léčby) z Ústeckého kraje
V současné době je v PL Petrohrad 63 pacientů se SMI z Ústeckého kraje – cenzus 9/2020
- z toho 28 klientů krátkodobě (z toho 1 ochranné léčby) z Ústeckého kraje
- z toho 35 klientů dlouhodobě (z toho 6 ochranné léčby) z Ústeckého kraje
Celkem bylo v období 2017 – 2020 zasíťováno komunitními týmy 444 uživatelů – z toho 334 jich bylo INTEGROVÁNO zpět do komunity za
intenzivní práce týmů duševního zdraví, chráněných bydlení Fokusu Labe, mobilních terénních týmů Psychiatrické nemocnice Petrohrad.
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STRATEGICKÉ CÍLE:
Strategický cíl 1: TÝMY/CDZ – V každém okrese Ústeckého kraje funguje Centrum duševního zdraví / Tým duševního zdraví /terénní mobilní tým
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.1 Na základě evaluace realizovaných pilotních projektů rozvinout do roku 2030 multidisciplinární týmy jako stěžejní služby zajišťující potřebnou péči
v komunitě.
Opatření 4.1.2
Ke stávajícím 30 CDZ pro lidi se závažným duševním onemocněním a 3 týmům pro děti a pacienty / klienty s problematikou závislosti založit dalších 70 Center
duševního zdraví rovnoměrně rozložených po celé ČR, upravit standard pro tuto službu tak, aby zajistil možnost poskytování péče všem dospělým lidem s duševním
onemocněním a potřebou vysoce komplexní péče (mimo cílové skupiny uvedeny dále a v opatření 4.1.3) a rozvinout sítě CDZ pro děti s duševním onemocněním či s
rizikem jeho rozvoje a sítě CDZ v oblasti problematiky závislostí.

Strategický cíl 2: BYDLENÍ - V každém okrese Ústeckého kraje je dostupné bydlení a týmy bydlení, které poskytují různou míru podpory
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové
péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v psychiatrických a
pediatrických odděleních všeobecných nemocnic.
Opatření 4.2.2
Vybudovat dostatečnou síť sociálních služeb v přirozené komunitě pro lidi s duševním onemocněním dlouhodobě hospitalizované ve zdravotnických zařízeních
následné lůžkové péče v psychiatrii včetně osob s potřebou vysoké míry podpory a s rizikem chování tak, aby vytvořené kapacity reagovaly na proces
deinstitucionalizace.
SPECIFICKÝ CÍL 5.2 Zapojit kraje a obce do tvorby a realizace efektivní sítě péče o duševní zdraví.
Opatření 5.2.3
Vytvořit systém bydlení pro duševně nemocné ve standardní civilní zástavbě. Využít modely sociálního bydlení, housing first, spolupráce s obcemi, realitními makléři
aj. Propojit systém na službu terénních komunitních týmů, které realizují podporu a rozvoj kompetencí u člověka s duševním onemocněním.
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Strategický cíl 3: ZAMĚSTNÁVÁNÍ/PŘÍPRAVA/STUDIUM – V každém regionu jsou dostupné různé formy zaměstnávání pro lidi s duševním
onemocněním
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 2.1 Zvýšit podíl financí plynoucích do oblasti péče o duševní zdraví s cílem rozvoje komunitního systému péče a prevence chudoby lidí s duševním
onemocněním.
Opatření 2.1.4
Navrhnout a implementovat systémové změny pro aktivní snižování míry nezaměstnanosti osob s duševním onemocněním využitím nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti. Zpracovat komplexní analýzu zapojení lidí s duševním onemocněním na trhu práce. Pokud to bude v souladu s výsledkem analýzy, pak legislativně a
metodicky zakotvit metody IPS (Indvidual placement and support) a zpracovat metodické postupy, které sjednotí existující přístupy a procesy. Podpořit rozvoj
sociálního podnikání při zachování pracovní příležitosti na chráněném pracovním trhu.

Strategický cíl 4: AKTUNÍ PÉČE/PODPORA V KRIZI – V Ústeckém kraji je rozvinutá kapacita akutní lůžkové péče, fungují krizová lůžka propojená
na CDZ – tento cíl bude ještě rozvinut na dalším jednání Řídícího výboru ÚK
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné
lůžkové péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v
psychiatrických a pediatrických odděleních všeobecných nemocnic.
Opatření 4.2.1
Zajistit efektivní využití stávající sítě akutních psychiatrických lůžek a další rozvoj jejich kapacit ve všeobecných nemocnicích a u poskytovatelů následné lůžkové péče
v oboru psychiatrie k cílovému stavu cca 2800 lůžek pro všechny cílové skupiny (včetně dětské populace) rovnoměrně regionálně rozložených a jejich funkční propojení
s multidisciplinárními týmy. Na základě vyhodnocení pilotního projektu zajistit financování akutní psychiatrické péče a nastavit udržitelné financování se sledováním
markerů kvality poskytované péče.
SPECIFICKÝ CÍL 4.3 Realizovat rozvoj dalších potřebných komunitních služeb podporujících deinstitucionalizaci.
Opatření 4.3.1
Posílit krizová centra a služby, zejména na pomoc obětem násilí, traumatu a prevence sebevražd. Zřídit specializovaná centra zaměřená na děti s komplexním
traumatem.
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Strategický cíl 5: TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE – v Ústeckém kraji jsou postupně snižovány kapacity následné
lůžkové péče – do roku 2025 nejsou v psychiatrických nemocnicích / léčebnách dlouhodobě hospitalizovaní pacienti se SMI.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné
lůžkové péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v
psychiatrických a pediatrických odděleních všeobecných nemocnic.
Opatření 4.2.1
Zajistit efektivní využití stávající sítě akutních psychiatrických lůžek a další rozvoj jejich kapacit ve všeobecných nemocnicích a u poskytovatelů následné lůžkové péče
v oboru psychiatrie k cílovému stavu cca 2800 lůžek pro všechny cílové skupiny (včetně dětské populace) rovnoměrně regionálně rozložených a jejich funkční propojení
s multidisciplinárními týmy. Na základě vyhodnocení pilotního projektu zajistit financování akutní psychiatrické péče a nastavit udržitelné financování se sledováním
markerů kvality poskytované péče.
Opatření 4.2.3
V návaznosti na opatření 4.2.2 snížit počet lůžek následné péče u poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové péče v oboru psychiatrie o 2 / 3 oproti stávajícímu
stavu 8490 lůžek (ke dni 31. 8. 2018).

Strategický cíl 6: TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY PETROHRAD – v Ústeckém kraji jsou postupně snižovány kapacity následné lůžkové
péče – do roku 2025 nejsou v psychiatrických nemocnicích / léčebnách dlouhodobě hospitalizovaní pacienti se SMI.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné
lůžkové péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v
psychiatrických a pediatrických odděleních všeobecných nemocnic.
Opatření 4.2.3
V návaznosti na opatření 4.2.2 snížit počet lůžek následné péče u poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové péče v oboru psychiatrie o 2 / 3 oproti stávajícímu
stavu 8490 lůžek (ke dni 31. 8. 2018).
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Strategický cíl 7: AMBULANTNÍ PÉČE – Psychiatrické ambulance multidisciplinárně spolupracují s CDZ, týmy duševního zdraví a mobilními
terénními týmy, lékaři sdílejí své úvazky ve prospěch komunitní péče
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné
lůžkové péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v
psychiatrických a pediatrických odděleních všeobecných nemocnic.
Opatření 4.2.4
Zajistit rozvoj ambulancí s rozšířenou péčí (ARP) s regionálně potřebnou specializací, založený na základě evaluace pilotního projektu 6 ambulancí s rozšířenou péčí.
V rámci plánovaných 200 ARP zřídit 20 adiktologických krajských ambulancí pro dospělé pacienty / klienty jako formu specializovaných ARP. Pilotovat služby konziliární
psychiatrické péče. Rozvoj psychiatrických ambulancí pro děti a dorost.

Strategický cíl 8: SELF PODPORA/PODPORA PEČOVATELŮ – V každém regionu funguje svépomocná skupina uživatelů a rodičovská skupina
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.4 Zavést systém pro zapojování pacientů / klientů a rodinných příslušníků, který umožňuje a podporuje rozvoj přirozených zdrojů pacientů / klientů
k jejich zotavení, včetně podpory peer konzultantů a svépomocných skupin do péče o duševní zdraví.
Opatření 4.4.1
Zajistit rozvoj a financování uživatelských a rodičovských organizací.

Strategický cíl 9: RECOVERY HAUSING – rozvoj na 7 místech Ústeckého kraje
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 5.2 Zapojit kraje a obce do tvorby a realizace efektivní sítě péče o duševní zdraví.
Opatření 5.2.3
Vytvořit systém bydlení pro duševně nemocné ve standardní civilní zástavbě. Využít modely sociálního bydlení, hausing first, spolupráce s obcemi, realitními makléři
aj. Propojit systém na službu terénních komunitních týmů, které realizují podporu a rozvoj kompetencí u člověka s duševním onemocněním.

Strategický cíl 10: Ochranná léčba u pacientů SMI – vzhledem k chybějící národní koncepci ochranných léčeb, nelze tento cíl podrobně
rozpracovat
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 5.1 Systémově (mezirezortně) vyřešit problematiku ochranného léčení (ústavní, ambulantní, komunitní).
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Opatření 5.1.1
Vytvořit koncepci následné lůžkové péče, ambulantní a komunitní péče pro pacienty / klienty s potřebou ochranné léčby, včetně implementačního plánu.
Opatření 5.1.2
Analyzovat konkrétní zákony a prováděcí předpisy upravující nařízení, výkon, ukončení a přeměnu ochranného léčení a předpisy související včetně norem upravujících
sběr dat a údajů o této skupině nemocných s cílem zajištění komplexního a efektivního řešení problematiky ochranného léčení jak v oblasti zdravotnické, tak i v
zařízeních vězeňské služby a v Ústavech výkonu zabezpečovací detence. Na základě provedené mezirezortní analýzy pak novelizovat zákony a podzákonné normy.
Opatření 5.1.3
Rozvoj lůžkové, komunitní a ambulantní péče o pacienty / klienty se soudně nařízenou ochrannou léčbou (na základě schválené koncepce).

Strategický cíl 11: Dlouhodobě duševně nemocní v DZR – postupná transformace a integrace do přirozeného života
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné
lůžkové péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v
psychiatrických a pediatrických odděleních všeobecných nemocnic.
Opatření 4.2.5
Provést mapování počtu klientů s duševním onemocněním umístěných v DZR a DOZP, včetně jejich potřeb a kompetencí a zpracovaného individuálního plánu podpory.

Strategický cíl 12: Rozvoj MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE na všech úrovních systému
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 5.2 Zapojit kraje a obce do tvorby a realizace efektivní sítě péče o duševní zdraví.
Opatření 5.2.1
Na úrovni obcí zavést mechanismus funkčního case managementu (koordinace péče) a multidisciplinární spolupráce.
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Popis problému

Strategický cíl – řešení

Opatření – kroky

Spádovou oblastí Center / týmů
duševního zdraví / terénních
mobilních týmů je region o 100 tis.
obyvatelích – v Ústeckém kraji
toto odpovídá regionům, které
kopírují
bývalé
okresy.
Rovnoměrné rozmístění CDZ je
nezbytné pro systémové řešení
péče o duševní zdraví, zajišťuje
dostupnost služby v každém místě
Ústeckého kraje a s ohledem na
dojezdové vzdálenosti CDZ (max.
30 minut)umožňuje kontinuitu
péče i v případě nutné velmi
intenzivní podpory

Strategický cíl 1:
V každém okrese Ústeckého kraje
funguje Centrum duševního zdraví /
Tým duševního zdraví / terénní mobilní
tým

Opatření 1.1.
CDZ Ústí nad Labem – vstup do
pilotního projektu CDZ III. – rozvoj
zdravotní složky CDZ (v roce 2020 CDZ
s minimálním
personálním
standardem)

Kdo/součinno
st

Termín

Fokus Labe 2020
/
akutní
oddělení
Masarykov
y
nemocnice
UL
Opatření 1.2
Fokus Labe 2019 CDZ Chomutov – rozvoj Týmu
2025
duševního zdraví – postupné
navýšení úvazků SP na 9 ú + ZS na 5 ú
(v roce 2022 CDZ s minimálním
personálním standardem)
Opatření 1.3
Fokus Labe 2019 CDZ Litoměřice – rozvoj Týmu
2025
duševního zdraví – postupné
navýšení úvazků SP na 9 ú + ZS na 5 ú
(v roce 2022 CDZ s minimálním
personálním standardem)
Opatření 1.4
Petrohrad
2019 CDZ Lounsko – Žatecko – postupné PL
2025
navýšení úvazků SP na 5 ú + ZS na 5ú
a propojení na zdravotnické služby
v místě dostupné (v roce 2022 CDZ
s minimálním
personálním
standardem)

Náklady
Tis provozní

21.600.000,(60%
zdravotní
část – ZP)

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/klin
eti

1
CDZ/250
klientů

12.255.000,-

1
CDZ/250
klientů

12.255.000,-

1
CDZ/250
klientů

8.206.000,-

1 CDZ /
200
klientů
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Dostupné bydlení je jednou ze
základních
potřeb
každého
člověka a nezbytnou podmínkou
při přechodu klienta z lůžkové
péče zpět do komunity. Pro
plynulý, bezpečný přechod klientů
do
komunity je nezbytný
vybudovaný
systém
s dostatečnými
kapacitami
bydlení s různou mírou podpory
dle potřeb každého jednotlivého
klienta. Cílem není budovat další a
další kapacit chráněného bydlení,
či bydlení ústavního, ale budovat
kapacity bydlení, které je

Opatření 1.5
CDZ Mostecko – postupné navýšení
úvazků SP na 5 ú + ZS na 3ú a
propojení na akutní lůžkové oddělení
v Mostě
Opatření 1.6
CDZ Teplicko – postupné navýšení
úvazků SP na 5 ú + ZS na 3ú
Opatření 1.7
CDZ Děčínsko – postupné navýšení
úvazků SP na 5 ú + ZS na 3ú
Opatření 1.8
CDZ Šluknovsko – postupné navýšení
úvazků SP na 4 ú + ZS na 2 – 3 ú
Strategický cíl 2:
Opatření 2.1
V každém okrese Ústeckého kraje je Zajištění
prostupnosti
kapacit
dostupné bydlení a týmy bydlení, stávajících
služeb
chráněného
které poskytují různou míru podpory
bydlení v ÚK a propojení služeb
chráněného bydlení s CDZ / TDZ /
TMT v daném regionu

Fokus
Labe/akutn
í odd. MO

2019 - 6.500.000,2025

1 TDZ /
125
klientů

Fokus Labe

2019 - 6.500.000,2025

Fokus Labe

2019 - 6.500.000,2025

Agentura
Pondělí

2019 - 5.700.000,2025

1 TDZ /
125
klientů
1 TDZ /
125
klientů
1 TDZ /
105
klientů
Klienti
SMI
do
chráněné
ho
bydlení
vstupují
přes CDZ
Vznik 11
nových
lůžek

Reg.
Konzultant
+ týmy CDZ
a bydlení

Opatření 2.2
Fokus Labe
Vznik nových kapacit chráněného
bydlení v regionu Chomutov – 11
lůžek – Recovery hausing viz opatření
8.1
Opatření 2.3
Agentura
Vznik nových kapacit v regionu Pondělí
Šluknovský výběžek – 7 lůžek

2020

2020 2025

0,-

0,-

6.500.000,-

15 000
000,splněn
o

7
lůžek
bydlení
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podpořeno službami v oblasti
bydlení, které jsou schopny
pružně reagovat na individuální
potřeby každého člověka.

Opatření 2.4
Sociální a
Vznik nových kapacit chráněného zdravotní
bydlení v regionu Teplice – 12 lůžek
služby
Teplice
Opatření 2.5
V rámci
sociální
rehabilitace
vyčlenění kapacit pro týmy bydlení,
celkem cca 35 úvazků na 7 okresů
Opatření 2.6
CDZ + obce
Ve spolupráci s obcemi a vlastníky
bytových fondů zajistit v každém
regionu možnost dostupného bydlení
pro klienty s duš. onemocněním
Strategický cíl 3:
Opatření 3.1
Úřad práce,
V každém regionu jsou dostupné různé Zajištění
prostupnosti
kapacit Fokus Labe,
formy
zaměstnávání
pro
lidi stávajících
služeb
v oblasti Sociální ag.
s duševním onemocněním
zaměstnávání
v ÚK,
rozvoj Ag.8 den,
kompetencí jejich pracovníků pro regionální
práci
s lidmi
s duševním konzultant
onemocněním, propojení s CDZ / TDZ
/ TMT v daném regionu

Opatření 3.2
Využívání nástrojů zaměstnávání
Úřadu práce – pracovní rehabilitace,
zprostředkování
zaměstnání
prostřednictvím rozvoje kompetencí
pracovníků ÚP (vzdělávací semináře
facilitovaná
setkání),
nastavení

2025

10 mil

780.000,úvazek

2020 2030

/

12 lůžek
chráněné
ho
bydlení
35 úvazků
cca 350
klientů
14 bytů á
rok 140
bytů á 10
let

0,-

2020 - 0,2025

0,-

Úřad práce, 2020 - 0,Fokus Labe, 2025
Sociální ag.
Ag. Osmý
den, Edost,
regionální
konzultant

0,-

Každé
CDZ/TDZ
spoluprac
uje min.
s1
službou
zaměřeno
u
na
zaměstná
vání
10 setkání
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multidisciplinární spolupráce s CDZ /
TDZ
Opatření 3.3
CDZ / TDZ
Rozvoj dovedností v oblasti IPS u
vybraných
pracovníků
každého
CDZ/TDZ

Opatření 3.4
Různé
Rozvíjení sociálního podnikání – nyní subjekty
11 sociálních podniků v kraji

Dle
standardů
akutní
psychiatrické péče je na 100tisíc
obyvatel plánováno 40 lůžek
akutní péče, což v Ústeckém kraji
čítá 320 lůžek.
S rozvinutým systémem Center
duševního zdraví pracujeme
s předpokladem, že budování
nových kapacit akutní lůžkové
péče, budeme moci odvíjet od
plánování minimálních kapacit cca
20ti lůžek na 100 tis obyvatel.

Strategický cíl 4:
V Ústeckém kraji je rozvinutá kapacita
akutní lůžkové péče (196 lůžek), fungují
krizová lůžka propojená na CDZ, včetně
denních stacionářů při akutní lůžkové
péči, či CDZ – v současné době se řídící
skupina při KÚ akutní a krizové péči
věnuje jako solo tématu – cíle a
opatření budou součástí přílohy č. 4
Komunitního plánu péče o duševní
zdraví v ÚK

Opatření 4.1
Na úrovni kraje učinit strategické
rozhodnutí, kde budou umístěna
akutní lůžková psychiatrická péče,
včetně péče alternativní
Opatření 4.2
Personální stabilizace Akutního
lůžkového psychiatrického oddělení
Ústí nad Labem – 58 lůžek
------------------------------------------Rekonstrukce I. etapa Akutní lůžkové
psychiatrické oddělení / prostory a
zahrada/
----------------------------------------------

Řídící
výbor,
KÚÚK, ZP

2020 - 10.000,/ 0,2023
pracovníka

2020 –
2030

2019 –
2020
2020 - 0,2022

Krajská
zdravotní,
a.s.Masarykov
a
--------nemocnice 2021
v Ústí n/L,
o.z
2025

0,-

Hrazeno ze
zdravotního
pojištění

V každém
CDZ/TDZ
je
vzdělaný
pracovník
pro IPS
500 míst
v sociální
m
podnikání
20 nových
prac. míst
Plán
rozmístěn
í akutních
lůžek
v
kraji
58 lůžek
akutní
péče

--------35 mil

100
mil
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Rekonstrukce II. etapa Akutního
lůžkového psychiatrického oddělení
Ústí nad Labem a vznik Denního
stacionáře
Opatření 4.3
Personální stabilizace Akutního
lůžkového psychiatrického oddělení
Most – 28 lůžek
------------------------------------------------Opatření 4.4
Rozvoj denních stacionářů pro SMI
Ústí nad Labem na další 3 místa
v Ústeckém kraji

Krajská
2021
Hrazeno ze
zdravotní,
zdravotního
a.s
pojištění
Nemocnice
Litoměřice,
o.z
Hrazeno ze
Krajská
zdravotního
zdravotní,
pojištění
a.s.
Nemocnice
Chomutov,
o.z
Krajská
zdravotní,
a.s.
Nemocnice
Most, o.z
Opatření 4.5
PN Horní 2020 – Hrazeno ze
Rozvoj akutní lůžkové péče v PN Beřkovice
25
zdravotního
Horní Beřkovice na přechodné
lůžek
pojištění
transformační období 10ti let
2022 –
15
lůžek
Opatření 4.5
místní
Hrazeno ze
Vznik akutní lůžkové péče v Roudnici nemocnice 20 – 25 zdravotního
n/Labem či Litoměřicích
lůžek
pojištění

28 lůžek
akutní
péče

40 lůžek
akutní
péče

20-25
lůžek
70

Opatření 4.6
Vznik akutní lůžkové péče
Lounsku/Žatecku/Chomutovsku
Opatření 4.7
Krizová lůžka – 14 lůžek v ÚK
Přesun služeb péče o duševní
zdraví směrem ke službám
v komunitě, zajištění dostupné
podpory a péče v přirozeném
prostředí klientů, vybudování sítě
komunitních
služeb,
sníží
poptávku po lůžkách následné
péče a směřuje k jejich redukci.

Strategický cíl 5:
Transformace psychiatrické nemocnice
Horní Beřkovice - v Ústeckém kraji je
postupně snižována kapacita následné
lůžkové péče a změněna struktura
poskytované péče v PN HB.
V roce 2030 je v PN HB 170 - 240 lůžek,
která jsou rozdělena na lůžka:
40 lůžek všeobecné akutní péče
138 lůžek specializovaných pro oblast
ochranných léčeb, včetně sexuologické
ochranné léčby
58
lůžek
specializovaných
na
adiktologické programy

na

Spirála
Fokus Labe
a další
Opatření 5.1
PN Horní
Snižování kapacit následné lůžkové Beřkovice
péče v Psychiatrické nemocnici Horní
Beřkovice - do roku 2023 - 2025
nejsou v psychiatrických nemocnicích
/ léčebnách dlouhodobě
hospitalizovaní
pacienti
se SMI
(vyjma pacientů s ochrannou léčbou)

Hrazeno ze
20 – 25 zdravotního
lůžek
pojištění
2020 2025
2019 – Financování
0,2020
přechodovéh
o období dle
2021 - transformač
2022
ního plánu

2022 2025

akutní
péče
20-25
lůžek
akutní
péče
14
krizových
lůžek
Snížení o
80 lůžek
/stav 420
lůžek /
Snížení
o………..
/stav 350
lůžek/
Snížené
o………..
/stav 270/

2025 2028

Snížené
o………..
/stav 240/

2028 2030
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Opatření 5.1.1
Všichni
pacienti
se
SMI
hospitalizovaní v PN HB jsou
nakontaktováni na Centra / týmy
duševního zdraví – během
pravidelných konzilií v PN HB (1 x
týdně)

Fokus Labe
–
týmy
duševního
zdraví

0,-

0,-

Opatření 5.1.2
Pacient
Se všemi pacienty je vytvořen PN HB
plán zotavení, který zahrnuje Fokus Labe
přechod
z nemocnice
do
komunity – multidisciplinarita II.
úroveň

2020 - 0,2021

0,-

Opatření 5.1.3
Pacienti nejsou překládáni
z akutních lůžek na lůžka
následná – překlady jsou ve
výjimečných
případech
v souladu
se
zotavovacím
plánem klienta vytvořeném
v triádě – klient, tým PNHB a
komunitní
tým
–
multidisciplinarita II. úroveň
Opatření 5.1.4
Kapacity chráněných bydlení /
recovery house umožní posun

Pacient
PN HB
Fokus Labe

2021 - 0,2022

0,-

Fokus Labe

2021 - 0,2023

0,-

Všichni
pacienti
se SMI dle
cenzů
jsou
v kontakt
u
s komunit
ními týmy
Plány
zotavení
(osobní
plány) u
všech
hospitaliz
ovaných

45 klientů
z hospitali
zace
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15 klientů z hospitalizace do
služby CHB ročně
Opatření 5.2
Integrace pacientů z oddělení pro lidi
s mentálním
postižením
s komplexními potřebami PN HB do
sítě služeb pro mentálně postižené
v ÚK, snížení kapacity oddělení 4A,
kapacity specializované pouze pro
akutní hospitalizace
Opatření 5.2.1
Rozvoj spolupráce s Centrem
sociální pomoci Litoměřice –
integrace pacientů s ment.
postižením do služeb - příklady
dobré praxe pro ostatní
poskytovatele
Opatření 5.2.2
Vzájemné
stáže,
praxe,
předávání zkušeností personálu
z oddělení 4A
Opatření 5.2.3
Přechod části specializovaného
personálu z odd. 4A do sítě
služeb pro osoby s mentál.post.
Opatření 5.2.4
Na základě příkladů dobré praxe
podporovat
ostatní
poskytovatele soc. služeb –
rozvíjení kompetencí pro práci

PN HB
CSP
Litoměřice

20202023

Součást
provozního
rozpočtu
organizace

0,-

2020 - Součást
2023
provozního
rozpočtu
organizace

0,-

2021 - Součást
2023
provozního
rozpočtu
organizace
PN HB + 2021 - 0,komunitní
2023
služby

0,-

další
poskytovat
elé
PN HB
CSP
Litoměřice

PN HB
CSP
Litoměřice

KÚÚK

2021 2023

0,-

odchází
do CHB
pacienti
s mentáln
ím
postižení
m

0,-

0,-

RK
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s klienty
s komplexními
potřebami (jejich přechod z PN
HB) – propojení na strategický cíl
č.11.
Opatření 5.3
PN HB
Od roku 2026 nejsou v PN HB
dlouhodobě hospitalizováni senioři
s duševním onemocněním
Opatření 5.3.1
PN HB
Postupná redukce následných
gerontopsychiatrických lůžek

Opatření 5.3.2
Od roku 2021 PN HB nerealizuje
nové dlouhodobé hospitalizace
seniorů
Opatření 5.3.3
Všichni hospitalizovaní senioři
s duš.
onemocněním
jsou
nakontaktováni na agentury
domácí péče, které zajistí
koordinační roli při jejich
návratu
do
komunity,
komunitních služeb
Strategický cíl 6:
Opatření 6.1
Transformace psychiatrické léčebny Snižování kapacit následné lůžkové
Petrohrad - v Ústeckém kraji je péče
v Psychiatrické
léčebně
postupně snižována kapacita následné Petrohrad – do roku 2023 - 2025
lůžkové péče.
nejsou v psychiatrických nemocnicích

PN HB

0,-

0,-

2020 - Financování
0,2026
přechodovéh
o období dle
transformač
ního plánu
2021 - 0,0,
2022

PN HB
Agentury
domácí
péče

2021

0,-

PL
Petrohrad

2019 – Financování
0,2020
přechodovéh
o období dle
transformač
ního plánu

2020 – 29
lůžek
uzavřeno

0,-

Snížení o
9
lůžek
/stav 141
lůžek /
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V roce 2030 je v PL Petrohrad 110 lůžek /
léčebnách
dlouhodobě
- Doplnění dle transformačního hospitalizovaní pacienti se SMI
plánu PL Petrohrad
- Snížení kapacity následných lůžek
na 1/3 a jejich specifikace
- lůžka
specializovaná
na
adiktologické programy
- ochranné léčby
- duální diagnózy
- rozvoj
stávajících
služeb
v komunitě – ambulance
s rozšířenou péčí, mobilní
terénní týmy

Ambulantní
psychiatři
jsou
nedílnou součástí systému péče o
duševní zdraví, v současné době
však často stojí stranou, nejsou

Opatření 6.1.1
Všichni
pacienti
se
SMI
hospitalizovaní
v PLP
jsou
nakontaktováni na komunitní týmy
Opatření 6.1.2
Se všemi pacienty je vytvořen plán
zotavení, který zahrnuje přechod
z léčebny
do
komunity
–
multidisciplinarita II. úroveň
Strategický cíl 7:
Opatření 7.1
Psychiatrické ambulance
Spolupráce
s CDZ
a
multidisciplinárně spolupracují s CDZ, multidisciplinárními týmy je běžnou
Týmy duševního zdraví a terénními praxí – CDZ a týmy tuto spolupráci
mobilními týmy, lékaři sdílejí své aktivně podněcují

Snížení o
6 lůžek
/stav
lůžek
135/

2021 2022

2022 2025

Snížení
o………..
/stav /

2025 2028

PL P
Komunitní
týmy

2028 2030
2020 – 0,2021

Stav lůžek
110
0,-

PL P
Komunitní
týmy

2020 - 0,2021

0,-

CDZ,
ambulantní
psychiatři,
akutní péče

2021 - 0,2022

0,-

Každý
pacient
má
vytvořený
plán zot.
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plně integrováni do systému péče úvazky ve spolupráci s komunitní péčí Opatření 7.2
Ambulantní
o duševní zdraví
v práci s CDZ a MD týmy. Je realizována Sdílení úvazků ve prospěch systému psychiatři
motivace ambulantních psychiatrů pro péče o duševní zdraví
spolupráci
s lůžkovými
akutními
odděleními či krizovými službami.
Obhajoba zájmů a práv lidí
s duševním
onemocněním,
zapojování zástupců uživatelů,
rodinných
příslušníků
do
plánovacích
procesů
a
systémových změn v péči o
duševní zdraví a hodnocení kvality
služeb a péče je naprosto
nezbytné a klíčové. Proto je nutný
rozvoj
jak
jejich
kapacit
(rozšiřování členských základen,
zapojení co nejširšího množství
uživatelů), tak jejich dovedností a
kompetencí

Strukturování volného času,
aktivní využívání volného času je
součástí zotavovacího procesu.
Cílem ovšem není vytvářet
specializované
volnočasové

Strategický cíl 8:
V každém
regionu
funguje
svépomocná skupina uživatelů a
rodičovská skupina

Opatření 8.1
Ustanovení pozice peer konzultanta a
peer rodiče jako nedílné součásti
týmů

Fokus Labe
PL
Petrohrad
PN HB

Opatření 8.2
Self Help,
Rozvoj a podpora svépomocných Fokus Labe,
aktivit v každém regionu ÚK
Kolumbus
Opatření 8.3
Fokus Labe
Rozvoj a podpora rodičovských
skupin v každém regionu ÚK
Opatření 8.4
KÚÚK
Je nastaveno hodnocení kvality
služeb peer konzultanty (uživateli,
rodiči), které přináší i pohled na
lidskoprávní stránku služeb
Strategický cíl 9:
Opatření 9.1
Fokus Labe
Rozvoj či transformace služeb na služby Recovery hausing Chomutov – rozvoj
Recovery hausingu, služby na pomezí pilotního projektu nové služby
sociálně zdravotního spektra služeb – Opatření 9.2
Fokus Labe
Recovery hausing Ústí nad Labem
transformace stávající služby

Zdravotní
pojišťovny

20212022

Ambulant
ní
psychiatři
pracují
v kom.slu
žbách

780.000,- /
úvazek peer
konzultanta
(PSS)

2021 - 200.000,- /
2025
ročně
/
svépomocné
sdružení
2021 2025

30 – 40
uživatelů
ve svép.
aktivitách
Rodičovsk
é skupiny
v každém
regionu

2021 2023

2020

6,5 mil
ročně

2021 - 6,5 mil
2023
ročně

/ splněn
o
/

11 míst/
22 klientů
á rok
10 - 11
míst/ 22
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aktivity, ale zapojování do aktivit možno i transformací stávajících
běžně dostupných v komunitě.
kapacit chráněného bydlení

klientů á
rok
Opatření 9.3
Recovery hausing Litoměřice
Opatření 9.4
Recovery hausing Lounsko Žatecko
Opatření 9.5
Recovery hausing Mostecko

Hledá
se 2022 realizátor
2030
2022 - Bude
vyjednáno
2030
s potencionál
2022 - ními
2030
realizátory

Opatření 9.6
Recovery hausing Teplicko

2022 2030

Opatření 9.7
Recovery hausing Šluknov - Děčín

2022 2030

Strategický cíl 10: Ochranná léčba u Opatření 10.1
pacientů SMI je řešena systémově a co Ustavení pracovní skupiny
------------------------------------------------nejvíce v komunitním prostředí
Opatření 10.2
- potřeba propojit na koncepci státu Rozvoj absorpční kapacity služeb
k ochranným léčbám
poskytovat intervence i lidem s OL.
----------------------------------------------Vyjednává
Opatření 10.3
se
Postupná integrace pacientů se SMI
realizátor
s OL do komunitní formy služeb
------------------------------------------------Opatření 10.4
Transformace lůžkových kapacit
v psychiatrických nemocnicích ve
prospěch cílové skupiny SMI s OL –
celkem 30 lůžek
-------------------------------------------------

Financování
bude
komuniková
no
s realizátory
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V současné době jsou v některých
DZR umístění klienti se SMI, kteří
by s adekvátní podporou mohli
přejít do podpory komunitních
služeb a žít v přirozeném
prostředí. Uvolněné kapacity DZR
a rozvoj kompetencí jejich
pracovníků,
postupná
transformace zařízení, hlavně
přístupů by umožnila přechod
pacientů
s komplexními
potřebami
z psychiatrických
nemocnic / léčeben.

Komplexní rozsah potřeb klientů
se SMI vyžaduje multidisciplinární
přístup s důrazem na principy case
managementu, rehabilitace a

Opatření 10.5
Vytvoření systému práce s novými OL
u SMI
----------------------------------------------Opatření 10.6.
Specializovaná podpora u lidí SMI +
duální dg.s OL – uvažování o službě
forenzního týmu
Strategický cíl 11: Lidé s dlouhodobým Opatření 11.1
duševním onemocněním v DZR – Zahájení spolupráce, vytipování
postupná transformace a integrace do prvních míst
přirozeného života
Opatření 11.2
Založení pracovní skupiny, mapování
potřeb, individuální plány zotavení

DZR Vejprty 2020 0,+
Tým 2022
změny
DZR Vejprty 2020 - Financování
0,je
součástí
2022
transformač
ního projektu
–
Cesta
Opatření 11.3
+ Tým
2020 - změny
0,Postupná
integrace
klientů změny
2025
s duševním
onemocněním
do
přirozeného života
Opatření 11.4
DZR Vejprty 2020 0,Vzdělávání
pracovníků
DZR
2022
v přístupech ke klientům se SMI a
jejich zotavení
Metodik
Strategický cíl 12:
Rozvoj Opatření 12.1
2021 0,multidiscipli
multidisciplinární spolupráce na všech Realizace MT na I. úrovni týmů –
2022
narity
zapojení
20ti
týmů
v
ÚK
(SMI,
senioři,
úrovních
Realizace
adiktologický tým, děti – týmy
v rámci
komunitní i nemocniční)

Zapojení
DZR
Vejprty
Vznik
Týmu
změny +
externí
odborníci
25 klientů
se
SMI
integrová
no
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podpory zotavení a z hlediska
systému mezirezortní spolupráci
zdravotních – sociálních –
školských
služeb.
Multidisciplinární
přístup
a
spolupráce je nezbytná pro
zajištění kontinuální a na všechny
potřeby
reagující
podpory
klientům se SMI.

Opatření 12.2
Spolupráce na úrovni virtuálních
týmů v celém systému Ústeckého
kraje – II. úroveň - spolupráce 20ti
týmů
Opatření 12.3
Realizace MT na třetí úrovni

Metodik
multidiscipli
narity

Opatření 12.4
Integrace duševního zdraví do
primární péče – prostřednictvím
praktických lékařů
Opatření 12.5
Zapojení psychiatrických ambulancí
na MT spolupráce – viz. strategický cíl
č.7

2021 - projektu
2022
Zavádění
multidisciplin
árního
přístupu
2021 2022

0,-

Metodik
multidiscipli
narity

2021 2022

0,-

Metodik
multidiscipli
narity

2021 2022

0,-

Metodik
multidiscipli
narity

0,-
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PŘÍLOHA Č. 2
SÍTĚ SLUŽEB A REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ LIDÍ SENIORSKÉHO VĚKU S POTŘEBAMI V OBLASTI DUŠEVNÍHO
ZDRAVÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
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PLÁN NA OBDOBÍ 2020 – 2030

Strategický cíl 1:
ROZVOJ
multidisciplinár
ních TÝMŮ –
V každém okrese
Ústeckého kraje
funguje
multidisciplinárn
í tým pro seniory

Strategický cíl 6:
DOMOVY PRO
Strategický
cíl 8:/
SENIORY
DOMOVY SE ZVL.
REŽIMEM =
KOMUNITNÍ
CENTRUM- umí
poskytovat služby
seniorům
s duševním
onemocněním –
využíváme kapacity
jejich služeb

Strategický cíl 2:
STACIONÁŘPORADENSKÉ
CENTRUM
V každém okrese
Ústeckého kraje
funguje denní
stacionář pro
seniory
s duševním
onemocněním

Strategický cíl 7:
PODPORA
PEČOVATELŮ –
V každém regionu
funguje
svépomocná
skupina uživatelů
a rodičovská
skupina

Strategický cíl 3:
OSOBNÍ
ASISTENCE
/ODLEHČOVACÍ
SLUŽBY –
V každém regionu
jsou dostupné
služby osobní
asistence, fungují
odlehčovací
služby

Strategický cíl 4:
PREVENCE /
VČASNÝ ZÁCHYT –
praktičtí lékaři
provádějí základní
screening, jsou
napojení na MD
týmy pro seniory

Strategický cíl 5:
Transformace
psychiatrické
nemocnice Horní Beřkovice a
psychiatrické léčebny Petrohrad –
V Ústeckém kraji jsou postupně
snižovány kapacity následné lůžkové
péče – od roku 2021 nezůstávají
v psychiatrických
nemocnicích
/
léčebnách/ dlouhodobě nad půl roku/
hospitalizovaní
senioři
s duš.
onemocněním. Podstatná část péče je
realizována MD týmy.

Strategický cíl 8:
Multidisciplinární
spolupráce
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Cílová skupina
Senioři s duševním onemocněním – vymezení diagnostické: lidé s demencí bez ohledu na věk, diagnostické kategorie F00 – F03, G2 – G3, osoby na 65 let
věku v riziku rozvoje psychiatrického onemocnění, s potřebou intenzivní podpory v období zhoršení stavu, ať již u nově vzniklých akutních stavů či akutní
dekompenzace chronických psychiatrických onemocněních s výjimkou akutních intoxikací. Podpora bude poskytována i pečujícím osobám s cílem snížení jejich
zátěže.
Podle nejčerstvějších dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) žije v Česku asi 102 tisíc lidí s demencí, z nichž 62 tisíc lidí má diagnostikovanou
přímo Alzheimerovu nemoc. Na 100 000 obyvatel tak připadá 582 osob s tímto onemocněním, což je 0,6 % populace. Mezi lety 2015 a 2017 se přitom výskyt
onemocnění v ČR zvýšil o 7 % a kvalifikované odhady uvádějí, že v roce 2030 bude v ČR až 90 tisíc nemocných. Většina pacientů s vykázanou Alzheimerovou
nemocí je ve věku 75 - 89 let, nad 85 let je nemoc vykázána u více než 10 % populace. Přibližně dvě třetiny celkového počtu pacientů tvoří ženy. Alzheimerova
nemoc představuje také výraznou ekonomickou zátěž pro pacienty a jejich okolí. Podle studie z roku 2018 je odhad průměrných celoživotních nákladů pro
ženu s Alzheimerovou demencí, která začala ve věku 70 let, 223 tisíc euro. „Největší finanční zátěž nesou příbuzní. Je ji však možné včasnější diagnózou a
zvýšením dostupnosti služeb zmírnit,“ říká koordinátorka přípravy NAPAN (Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc) z Ministerstva zdravotnictví a zároveň
výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví

Vize budoucího systému (klíčová myšlenka):
Do budoucna se chceme více zaměřit na ambulantní a komunitní péči, která je efektivnější, méně nákladná a přitom humánnější, protože umožnuje člověku
žijícímu s demencí setrvat v domácím prostředí, s maximálním využití stávajících zdrojů a legislativy.
Klíčovým úkolem národního akčního plánu je zajištění včasné diagnózy a postdiagnostické podpory pro osoby žijící s demencí. Cílem je pomoci prodloužit dobu
jejich soběstačnosti a zajistit služby, díky kterým budou moci setrvat ve svém domově co nejdelší dobu. Součástí plánu je i dotvoření systému služeb, tak aby
se podstatná část podpory a péče přesunula do ambulantní a komunitní péče – v každém regionu budou dostupné multidisciplinární týmy, které převezmou
v systému péče roli case managera a mimo jiné zkoordinují veškerou potřebnou péči, stacionáře – poradenská centra, posílena bude role praktického lékaře,
který může od roku 2020 provádět u pacientů vyšetření kognitivních funkcí. Multidisciplinární týmy mohou postupně vyrůst z agentur domácí péče, kdy
všeobecná sestra domácí péče přebírá roli koordinátora – case managera, a v případě potřeby se propojuje na další potřebné služby (pečovatelské služby,
osobní asistence) a vytváří kolem klienta potřebný multidisciplinární tým. Každý pacient – senior odchází z hospitalizace na psychiatrickém lůžku vždy
s předepsanou domácí péčí – služba během prvních 14ti dní zmapuje klientovu situaci a dle toho nastavuje další péči.
Část opatření musí také mířit k podpoře neformálních pečujících, kteří jsou nepostradatelnou součástí péče, je potřeba jim poskytnout informace, podporu
v jejich nové roli, součinnost s ostatními profesionálními službami, nabídnout takové služby – osobní asistence, odlehčovací služby, které by jim umožnily
zvládat svou roli neformálních pečovatelů a zároveň si zachovat své stávající životní, pracovní role (rodiče, zaměstnanci, … )
V rámci reformy zůstane v systému několik desítek lůžek následné péče v současných psychiatrických nemocnicích a léčebnách. V rámci rozvoje robustního
systému komunitní péče, jejíž součástí bude i akutní a krizová péče, dojde v průběhu 10ti let ke snížení 2/3 lůžek následné péče. Zbylá lůžka projdou
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transformací a budou využívána pro potřeby lidí s ochrannou léčbou a pro potřeby adiktologických pacientů. Klienti s demencemi a duševními nemocemi
spjatými se seniorským věkem nebudou v léčebnách setrvávat na dlouhodobých hospitalizacích.

Současný stav: / popis problému, potřeby lidí /
Ministerstvo zdravotnictví spolu s Národním ústavem duševního zdraví připravuje aktualizaci NAPAN, který slibuje výrazný posun v péči o osoby žijící s tímto
onemocněním. Česko se tím aktivně připojuje k výzvě Světové zdravotnické organizace (WHO) a hlásí se mezi země, které vnímají problematiku demence jako
prioritu veřejného zdraví. „Demence a Alzheimerova nemoc jsou globálním problémem veřejného zdraví. V současné době se lidé dožívají vyššího věku než
kdykoli dříve a zátěž chronických onemocnění, jako jsou tato dvě, narůstá,“ potvrzuje závažnost situace ředitel české kanceláře WHO Srdan Matić.
„Skutečný počet lidí žijících s demencí je bohužel výrazně vyšší, než uvádí dostupná data o počtu léčených. Důvodem je poddiagnostikovanost, o které jsme
se donedávna domnívali, že může dosahovat až těžko uvěřitelných 75 %. Nedávná analýza ÚZIS ukazuje, že zhruba 70 % lidí se sice nakonec diagnózy dočká,
pravděpodobně však až v pokročilé fázi nemoci, kdy je těžké člověku dostupnou léčbou pomoci její průběh zpomalit a zachovat jeho soběstačnost,“ říká
koordinátorka přípravy NAPAN z Ministerstva zdravotnictví a zároveň výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Hana Marie Broulíková.
I s ohledem na výše uvedené skutečnosti je velká část péče o lidi s demencí směřována do pobytových služeb – lůžka v domovech pro seniory či spíše
v domovech se zvláštním režimem – v Ústeckém kraji je v rámci domovů pro seniory 3234 lůžek a v rámci domovů se zvláštním režimem 2377 lůžek, v rámci
komunity je péče často nedostatečná a nedostupná tak, aby neformálním pečovatelům (rodině) umožnila péči o seniora v domácím prostředí. Přestože v ÚK
je 58 poskytovatelů pečovatelské služby, 64 zdravotnických zařízení poskytujících domácí péči, jejich kapacity jsou často nedostatečné a nekoordinované.
V současné době je Psychiatrické léčebně Petrohrad hospitalizováno (cenzus k 30.9. 2020):
- 25 pacientů s dg. F0 a G 30 z Ústeckého kraje (10 pacientů dlouhodobě nad půl roku)
- 31 pacientů ve věkové skupině 65 let a výše z Ústeckého kraje (15 pacientů dlouhodobě nad půl roku)
V současné době je Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice hospitalizováno (cenzus k 30.9. 2020):
- 23 pacientů s dg. F0 a G 30 z Ústeckého kraje (14 pacientů dlouhodobě nad půl roku, z toho 2 ochranné léčby)
- 27 pacientů ve věkové skupině 65 let a výše z Ústeckého kraje (14 pacientů dlouhodobě nad půl roku, z toho 5 ochranná léčba)

83

84

STRATEGICKÉ CÍLE:
Strategický cíl 1: ROZVOJ MULTIDISCIPLINÁRNÍCH TÝMŮ – v každém okrese Ústeckého kraje funguje multidisciplinární tým pro seniory
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.1 Na základě evaluace realizovaných pilotních projektů rozvinout do roku 2030 multidisciplinární týmy jako stěžejní služby zajišťující potřebnou péči
v komunitě.
Opatření 4.1.3
Na základě evaluace pilotního provozu 2 multidisciplinárních týmů (CDZ) pro oblast pro osoby trpící demencí rozvinout komunitní péči pro tuto cílovou skupinu dle
specifikace v NAP Alzheimerovy demence a jiných obdobných onemocnění (včetně pacientů / klientů se získaným onemocněním mozku a různými kognitivními
deficity).

Strategický cíl 2: STACIONÁŘ - PORADENSKÉ CENTRUM - v každém okrese Ústeckého kraje funguje denní stacionář pro seniory s duševním
onemocněním
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 2.2 Vytvořit funkční systém primární prevence a včasné intervence v oblasti duševního zdraví pokrývající celý životní cyklus od narození až do
seniorského věku.
Opatření 2.2.5
Podpořit prevenci a časnou intervenci v oblasti duševního zdraví a komunikační plán na podporu orientace seniorů a jejich neformálních pečovatelů v systému péče
o duševní zdraví.
SPECIFICKÝ CÍL 4.3 Realizovat rozvoj dalších potřebných komunitních služeb podporujících deinstitucionalizaci.
Opatření 4.3.2
Rozvinout stacionární péči pro dětskou i dospělou populaci osob s duševním onemocněním podle regionálních potřeb a struktury obyvatelstva (zaměřenou také na
osoby s mentálním postižením a vývojovými poruchami včetně poruch autistického spektra).

Strategický cíl 3: OSOBNÍ ASISTENCE /ODLEHČOVACÍ SLUŽBY – v každém regionu jsou dostupné služby osobní asistence, fungují odlehčovací
služby
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
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SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové
péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v psychiatrických a
pediatrických odděleních všeobecných nemocnic.
Opatření 4.2.2
Vybudovat dostatečnou síť sociálních služeb v přirozené komunitě pro lidi s duševním onemocněním dlouhodobě hospitalizované ve zdravotnických zařízeních
následné lůžkové péče v psychiatrii včetně osob s potřebou vysoké míry podpory a s rizikem chování tak, aby vytvořené kapacity reagovaly na proces
deinstitucionalizace.

Strategický cíl 4: PREVENCE / VČASNÝ ZÁCHYT – praktičtí lékaři provádějí základní screening, jsou napojení na MD týmy pro seniory
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 2.2 Vytvořit funkční systém primární prevence a včasné intervence v oblasti duševního zdraví pokrývající celý životní cyklus od narození až do
seniorského věku.
Opatření 2.2.5
Podpořit prevenci a časnou intervenci v oblasti duševního zdraví a komunikační plán na podporu orientace seniorů a jejich neformálních pečovatelů v systému péče
o duševní zdraví.
SPECIFICKÝ CÍL 5.3 Zajistit efektivní koordinaci péče o duševní a somatické zdraví.
Opatření 5.3.1
Integrovat péči o duševní zdraví do primární péče praktických lékařů a zajistit péči o nemocné s psychosomatickou problematikou a psychologickou a psychiatrickou
péči o somaticky nemocné.

Strategický cíl 5: NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE – v Ústeckém kraji jsou postupně snižovány kapacity následné lůžkové péče – do roku 2025 nejsou
v psychiatrických nemocnicích / léčebnách dlouhodobě hospitalizovaní senioři s duševním onemocněním.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové
péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v psychiatrických a
pediatrických odděleních všeobecných nemocnic.
Opatření 4.2.1
Zajistit efektivní využití stávající sítě akutních psychiatrických lůžek a další rozvoj jejich kapacit ve všeobecných nemocnicích a u poskytovatelů následné lůžkové péče
v oboru psychiatrie k cílovému stavu cca 2800 lůžek pro všechny cílové skupiny (včetně dětské populace) rovnoměrně regionálně rozložených a jejich funkční propojení
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s multidisciplinárními týmy. Na základě vyhodnocení pilotního projektu zajistit financování akutní psychiatrické péče a nastavit udržitelné financování se sledováním
markerů kvality poskytované péče.
Opatření 4.2.3
V návaznosti na opatření 4.2.2 snížit počet lůžek následné péče u poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové péče v oboru psychiatrie o 2 / 3 oproti stávajícímu
stavu 8490 lůžek (ke dni 31. 8. 2018).

Strategický cíl 6: DOMOVY PRO SENIORY / DOMOVY SE ZVL. REŽIMEM = KOMUNITNÍ CENTRUM - umí poskytovat služby seniorům s duševním
onemocněním – využíváme jejich lůžkové kapacity, zároveň domovy slouží jako komunitní centrum v dané oblasti
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 5.2 Zapojit kraje a obce do tvorby a realizace efektivní sítě péče o duševní zdraví.
Opatření 5.2.2
Zavést systém dostupných pobytových sociálních služeb poskytovaných v přirozené komunitě s různou mírou zdravotně-sociální podpory dle individuálních potřeb
uživatelů služeb s duševním onemocněním, včetně specializované pobytové sociální služby komunitního typu pro osoby s komplexními potřebami vycházejících z
jednotlivých druhů duálních diagnóz a diagnóz typu F00-F03 v rozsahu poskytované celodenní sociální služby. Bydlení musí být domácího charakteru, s nízkým počtem
uživatelů v jednotlivých domácnostech a nesmí mít institucionální charakter. Poskytovatel musí systematicky předcházet institucionalizaci těchto osob.

Strategický cíl 7: SELF PODPORA/PODPORA PEČOVATELŮ – v každém regionu funguje svépomocná skupina uživatelů a rodičovská skupina
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.4 Zavést systém pro zapojování pacientů / klientů a rodinných příslušníků, který umožňuje a podporuje rozvoj přirozených zdrojů pacientů / klientů
k jejich zotavení, včetně podpory peer konzultantů a svépomocných skupin do péče o duševní zdraví.
Opatření 4.4.1
Zajistit rozvoj a financování uživatelských a rodičovských organizací.

Strategický cíl 8: Rozvoj multidisciplinární spolupráce na všech úrovních systému
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 5.2 Zapojit kraje a obce do tvorby a realizace efektivní sítě péče o duševní zdraví.
Opatření 5.2.1
Na úrovni obcí zavést mechanismus funkčního case managementu (koordinace péče) a multidisciplinární spolupráce.
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Kdo/součin
nost

Popis problému

Strategický cíl – řešení

Opatření – kroky

Spádovou
oblastí
multidisciplinárních týmů pro
seniory je region o 100 tis.
obyvatelích – v Ústeckém kraji
toto odpovídá regionům, které
kopírují
bývalé
okresy.
Rovnoměrné rozmístění týmů je
nezbytné pro systémové řešení
péče o duševní zdraví, zajišťuje
dostupnost služby v každém místě
Ústeckého kraje a s ohledem na
dojezdové vzdálenosti týmů (max.
30 minut) umožňuje kontinuitu
péče i v případě nutné velmi
intenzivní podpory. Týmy se
intenzivně věnují také práci
s rodinou a podpoře pečovatelů.

Strategický cíl č. 1
rozvoj
multidisciplinárních
týmů
v každém okrese – týmy se budou
vyvíjet z agentur domácí péče, které
budou mít v systému roli case
managera – tým budou tvořit:
- 3 všeobecné sestry (jedna se
specializací pro péči v psych)
- 2 pracovníci v soc. službách

Opatření 1.1
Lucie
Zapojení stávající sítě agentur domácí Brožková
péče, které budou zárodky MT týmů + RK
Opatření 1.2
Vytvoření podmínek pro poskytování
péče
o
klienty
s duševním
onemocněním v domácí péči
o

o

o

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/klie
nti

9/2020

0,-

0,-

Vytvořen
á
síť
služeb

do
konce
roku
2021

0,-

0,-

Opatření 1.2.1
Zvýhodnění platby při péči o pacienty
s F dg.
Opatření 1.2.2
Zavedení nových zdravotních úkonů
– case management, …
Opatření 1.2.3
Akreditace vzdělávání pro sestry
domácí péče – péče o pacienty s F dg.
v domácí péči

Opatření 1.3
Realizace multidisciplinárního týmu
pro seniory – okres Ústí nad Labem
Opatření 1.4
Realizace multidisciplinárního týmu
pro seniory – okres Děčín
Opatření 1.5
Realizace multidisciplinárního týmu
pro seniory – okres Teplice

hledá se 2022
realizátor 2023

- 3.300.000,-

hledá se 2022
realizátor 2023

- 3.300.000,-

hledá se 2022
realizátor 2023

- 3.300.000,-

/rok

/rok

/rok

600 tis/
2 auta

1 MDT /
100 klientů

600 tis/
2 auta

1 MDT /
100 klientů

600 tis/
2 auta

1 MDT /
100 klientů
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Vznik denních stacionářů –
poradenských center, které by
zajišťovaly nejen následnou péči,
případnou
rehabilitaci
a
resocializaci pro dlouhodobě
duševně nemocné, ale především
preventivní péči, podporu při
předcházení hospitalizacím. Tyto
stacionáře
by
mohly
mít
specializovaná centra (programy)
pro
vybrané
psychiatrické
diagnózy. Denní stacionáře by

Strategický cíl č. 2
STACIONÁŘ
–
PORADENSKÉ
CENTRUM
v každém
okrese
Ústeckého kraje funguje denní
stacionář pro seniory s duševním
onemocněním,
propojený
na
multidisciplinární tým pro seniory –
provozní doba Po – Pá 7.00 – 19.00
Personální obsazení:
- 3 všeobecné sestry (jedna se
specializací pro péči v psych.)
- 3 pracovníci v soc. službách

Opatření 1.6
Realizace multidisciplinárního týmu
pro seniory – okres Most
Opatření 1.6
Realizace multidisciplinárního týmu
pro seniory – okres Chomutov
Opatření 1.6
Realizace multidisciplinárního týmu
pro seniory – okres Louny
Opatření 1.6
Realizace multidisciplinárního týmu
pro seniory – okres Litoměřice
Opatření 1.6
Realizace multidisciplinárního týmu
pro seniory – Šluknovský výběžek
Opatření 1.7
Aktivace
sítě
spolupracujících
pečovatelských služeb
Opatření 2.1
Realizace stacionáře / poradenského
centra v Litoměřicích
Opatření 2.2
Realizace stacionáře / poradenského
centra v Děčíně
Opatření 2.3
Realizace stacionáře / poradenského
centra v Ústí nad Labem
Opatření 2.4
Realizace stacionáře / poradenského
centra v Teplicích

hledá se 2022
realizátor 2023

- 3.300.000,-

600 tis/
2 auta

1 MDT /
100 klientů

hledá se 2022
realizátor 2023

- 3.300.000,-

600 tis/
2 auta

1 MDT /
100 klientů

hledá se 2022
realizátor 2023

- 3.300.000,/rok

600 tis/
2 auta

1 MDT /
100 klientů

2021

3.300.000,/rok

600 tis/
2 auta

1 MDT /
100 klientů

hledá se 2022
realizátor 2023

- 3.300.000,/rok

600 tis/
2 auta

1 MDT /
100 klientů

5.700.000,/rok

300 tis
/auto

1
stacionář/
20 klientů

hledá se 2030
realizátor

5.700.000,/rok

300 tis
/auto

1
stacionář/
20 klientů

hledá se 2030
realizátor

5.700.000,/rok

300 tis
/auto

1
stacionář/
20 klientů

hledá se 2030
realizátor

5.700.000,/rok

300 tis
/auto

1
stacionář/
20 klientů

KDP
Sluníčko

RK

2022

KDP
Sluníčko

1/2021

/rok

/rok
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poskytovaly též prostor pro práci s
rodinami,
rodinné
terapie,
terapeutické skupiny a úzce by
spolupracovaly
s
ostatními
odborníky.

V rámci komunitní péče leží velký
díl podpory na neformálních
pečovatelích. Aby tuto podporu
zvládli a byli ochotni poskytovat
svým blízkým co nejdéle, je
potřeba mít dostupnou síť služeb,
které mohou pečovatelům ulehčit
a podpořit je v jejich snaze.
Zhruba 70 % lidí se nakonec
diagnózy dočká, pravděpodobně
však až v pokročilé fázi nemoci,
kdy je těžké člověku dostupnou
léčbou pomoci její průběh
zpomalit a zachovat jeho
soběstačnost. Základní screening

-

1 sociální pracovník

Opatření 2.5
Realizace stacionáře / poradenského
centra v Mostě
Opatření 2.6
Realizace stacionáře / poradenského
centra v Chomutově
Opatření 2.1
Realizace stacionáře / poradenského
centra na Lounsku
Opatření 2.1
Realizace stacionáře / poradenského
centra – Šluknovský výběžek
Strategický cíl 3:
Opatření 3.1
OSOBNÍ ASISTENCE /ODLEHČOVACÍ Vytvoření sítě odlehčovacích služeb a
SLUŽBY – V každém regionu jsou služeb osobní asistence – dostupnost
dostupné služby osobní asistence, v každém regionu
fungují odlehčovací služby
Opatření 3.2
Psychiatrické nemocnice poskytují
odlehčovací službu – dobrovolná
hospitalizace samoplátce
Strategický cíl 4:
PREVENCE / VČASNÝ ZÁCHYT
–
praktičtí lékaři provádějí základní
screening, jsou napojení na MD týmy
pro seniory

hledá se 2030
realizátor

5.700.000,/rok

300 tis
/auto

1
stacionář/
20 klientů

hledá se 2030
realizátor

5.700.000,/rok

300 tis
/auto

1
stacionář/
20 klientů

hledá se 2030
realizátor

5.700.000,/rok

300 tis
/auto

1
stacionář/
20 klientů

hledá se 2030
realizátor

5.700.000,/rok

300 tis
/auto

1
stacionář/
20 klientů

Vyjednává se s potencionálními
poskytovateli

PN Horní
Beřkovice
PL
Petrohrad

Opatření 4.1
Praktičtí lékaři provádějí základní
screening – zhodnocení kognitivních
funkcí
Opatření 4.2
MD týmy
Praktičtí lékaři jsou napojeni na síť pro
multidisciplinárních týmů pro seniory seniory

2021
2022

- Placeno ze 0,zdravotníh
o pojištění

2022
2023

- 0,-

0,-
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u praktických lékařů napomůže
včasnému
odhalení
nemoci
v době, kdy lze nemoc zpomalit a
zachovat tak, aby co nejdéle
umožnila samostatnost člověka.
Přesun služeb péče o duševní
zdraví směrem ke službám
v komunitě, zajištění dostupné
podpory a péče v přirozeném
prostředí klientů, vybudování sítě
komunitních
služeb,
sníží
poptávku po lůžkách následné
péče a směřuje k jejich redukci.

Strategický cíl 5:
NÁSLEDNÁ
LŮŽKOVÁ
PÉČE
–
V Ústeckém kraji jsou postupně
snižovány kapacity následné lůžkové
péče – od roku 2025 nejsou
v psychiatrických
nemocnicích
/
léčebnách dlouhodobě hospitalizovaní
senioři s duševním onemocněním
s výjimkou ochranných léčeb

Opatření 4.3.
Multidisciplinární týmy jsou
napojeny na další zdravotnická
pracoviště – např. interní odd, LDN,
neurologie, geriatrie
Opatření 5.1
Od roku 2020 – 2021 minimalizují
psychiatrické nemocnice / léčebny
nové dlouhodobé hospitalizace u
seniorů
Opatření 5.2
Snižování kapacit následné lůžkové
péče v Psychiatrické nemocnici Horní
Beřkovice

MD týmy 2022
pro
2023
seniory

Strategický cíl 6:
domovy pro seniory / domovy se zvl.
režimem = komunitní centra pro
seniory

0,-

ZP
–
financování
přechodov
é fáze
PN Horní 2020 – Dle
Beřkovice 30 lůžek transforma
čního plánu
2030 –
30 lůžek

Opatření 5.3
PL
Snižování kapacit následné lůžkové Petrohrad
péče
v Psychiatrické
léčebně
Petrohrad

V Ústeckém kraji je hustá síť
domovů pro seniory, které by se
mohly stát „Komunitními centry“
pro své nejbližší okolí – nabízely by
služby a programy pro seniory
z blízkého okolí, spojovaly by
osamocené seniory, kteří jsou

- 0,-

Dle
trans.
plánu

Opatření 6.1
DS a DZR 2021
Lůžka v domovech pro seniory a ústeckéh
2022
v domovech se zvláštním režimem o kraje
jsou využívána i seniory s duševním
onemocněním

Dle
transforma
čního plánu

0,-

0,-

Snížení
kapacity
následné
péče
na
lůžkách
pro seniory
o 60 lůžek
Snížení
kapacity
následné
péče
na
lůžkách
pro seniory
o 20 lůžek

- financování 0,je součástí
rozpočtu
DS či DZR –
navýšení o
personální
zajištění
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často uzavřeni ve svém bytě, bez
kontaktů, bez případné pomoci.
Součástí každého domova by mohl
být i terénní tým, který by
vycházel za seniory do jejich
přirozeného
prostředí,
spolupracoval s praktickými lékaři
v nejbližším okolí.

Opatření 6.2
DS a DZR 2030
využíváme odborné dovednosti ústeckéh
personálu a materiální zázemí o kraje
domovů ve prospěch seniorů
v nejbližším okolí - komunitě

Strategický cíl 7:
SELF
PODPORA
/
PODPORA
PEČOVATELŮ – v každém regionu
funguje
svépomocná
skupina
pečovatelů

Komplexní rozsah potřeb seniorů Strategický cíl 8:
s duševním
onemocněním
Rozvoj multidisciplinární spolupráce na
vyžaduje multidisciplinární přístup
všech úrovních systému
s důrazem na principy case
managementu, rehabilitace a
podpory zotavení a z hlediska
systému mezirezortní spolupráci
zdravotních a sociálních služeb.
Multidisciplinární
přístup
a
spolupráce je nezbytná pro
zajištění kontinuální a na všechny
potřeby reagující podpory seniorů
s duševním onemocněním.

financování 0,je součástí
rozpočtu
DS či DZR –
navýšení o
personální
zajištění

Opatření 7.1
V každém regionu funguje práce
s rodinou – podpora, edukace
Opatření 7.2
V každém
regionu
fungují
svépomocné aktivity pro pečující

Realizátoři
MDT
či
stacionářů

2022
2024

- 0,- / součástí 0,-

Realizátoři
MDT
či
stacionářů

2022
2024

- 0,- / součástí 0,-

Opatření 8.1
Realizace MT na první úrovni týmů

Metodik
multidiscip
linarity
Metodik
multidiscip
linarity

2021
2023

-

2021
2023

- Realizace
v rámci
projektu
Zavádění
- multidiscipl
inárního
přístupu
- MZ ČR

Opatření 8.2
Spolupráce na úrovni virtuálních
týmů v celém systému Ústeckého
kraje – druhá úroveň
Metodik
Opatření 8.3
multidiscip
Realizace MT na třetí úrovni

2021
2023

linarity

Opatření 8.4
Integrace duševního
primární péče

zdraví

do

Metodik
multidiscip
linarity

2021
2023

stacionářů či
MDT
stacionářů či
MDT

Svép.
skupina
v každém
regionu

Rozpo
čet
v rámc
i
projek
tu MZ
ČR
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Metodik
Opatření 8.5
Zapojení psychiatrických ambulancí multidiscip
linarity
do MT spolupráce

2021
2023

-

Metodik
Opatření 8.6
Zapojení ambulancí praktických multidiscip
linarity
lékařů do MT spolupráce

2021
2023

-
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PŘÍLOHA Č. 3
SÍTĚ SLUŽEB A REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A ADOLESCENTŮ S POTŘEBAMI V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

94

Plán 2020 – 2030
SÍTĚ SLUŽEB – oblast péče o děti a mladistvé v oblasti duševního zdraví, Ústecký kraj.
1. Vize (klíčová myšlenka):
Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé s potřebami v oblasti duševního zdraví včetně jejich rodinného prostředí.
 Systém péče je v Ústeckém kraji během 10ti let transformován do komunitně fungujícího modelu. Komunitní služby duševního zdraví,
fungují ve prospěch zdraví všech dětí a mladých lidí v jejich spádové oblasti dostupné místem i časem.


Systém působí preventivně, je orientovaný na včasnou podporu nejen těch, kteří jsou již registrovaní jako klienti, ale je nastaven také pro
ty, kteří se klienty mohou stát, tedy i pro ty nejzranitelnější, kteří potřebují péči, ale je pro ně těžké si o ní říct, nebo se jakkoliv do systému
podpory začlenit.



Systém je nastaven i pro ty, kteří nepotřebují specializovanou péči o duševní zdraví, ale čerpají z přítomnosti odborných intervencí
duševního zdraví i ve všeobecných službách, např. z podpory praktických lékařů, sociálních pracovníků, školských pracovníků, pracovníků
volnočasových aktivit aj.



Komunitní systém není orientován pouze na léčbu a péči, jeho prioritou je prevence, která je orientována na příčiny problému a včasnou
podporu duševního zdraví dětí a mladých lidí, u kterých může dojít k jeho ohrožení. V systému jsou podnikány kroky k eliminaci diskriminace
a snižování stigma u dětí, mladých lidí a jejich rodin.



Principy podpory dítěte s potřebami v oblasti duševního zdraví a jeho rodiny, na kterých je nový systém vytvářen, kladou důraz na
poskytování podpory, které přináší dítěti, mladému člověku a jeho rodině vyšší kompetence k zotavení celého systému, v kterém se dítě či
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mladý člověk ohrožený na svém duševním zdraví pohybuje. Přístupy, intervence a postoje odborníků pracujících v systému staví na silných
stránkách dítěte, mladého člověka a jeho rodiny. Systém směřuje od přístupu zaměřeného na „pečování“, k přístupu zaměřeném na
získávání kompetencí a přebírání odpovědnosti.


Duševní zdraví dětí a mladých lidí je krajským zdravotně sociálním problémem a vztahuje se k velkému počtu celkové populace v Ústeckém
kraji. Od služeb duševního zdraví se vyžaduje, aby poskytovaly přístup, který je orientovaný na duševní zdraví, nikoliv na nemoc, na zotavení
pokud je duševní zdraví ohroženo, a byly přítomné v komunitě. Tedy, aby disponovaly komplexní znalostí příběhu dítěte a jeho rodinného
prostředí, a tím vytvářely podporu založenou na holistickém přístupu. Péče o děti, mladistvé a jejich rodiny, pro které je těžké se jakkoliv
zapojit, je klíčovým bodem pro komunitní týmy duševního zdraví.

2. Budoucí stav:
Partnerské a aktivní zapojení dítěte, mladého člověka a jeho rodiny na cestě zotavení celého jeho sociálního mikrosystému je standardem ve
všech službách péče o duševní zdraví. Je zkoumána a diskutována příčina vzniklé situace, nikoliv důsledek situace. Jsou rozpoznány adekvátní
potřeby dítěte a mladého člověka. Je zajištěno komplexní spektrum podpory dítěti, jeho rodině a blízkému okolí, na kterém spolupracují
různorodé profese odborníků, kteří se ustavují v multidisciplinárních týmech, kde pracují společně ve prospěch zvyšování kompetencí dítěte a
jeho okolí k zotavení se z ohrožení duševního zdraví.
Poskytování podpory je zajištěno ve správný čas, bez zbytečné prodlevy.
Lidé přicházející do vztahového prostředí dítěte a jeho rodiny mají kompetence dobře rozpoznat a zmapovat potřeby dítěte a mladého člověka,
což následně vede k nastavení adekvátní podpory a využití adekvátních služeb a je klíčovým pro uzdravující intervence, které jsou ve prospěch
duševního zdraví dítěte realizovány. V systému se realizuje dostatečná a adekvátní edukace a zkompetentňování těchto osob, které mají největší
příležitost změny zachytit. Pozornost podpory je soustředěná na příčinu, nikoliv na důsledek. Celý systém pracuje preventivně s cílem
minimalizovat stav, kdy je dítě duševním onemocněním zasaženo, ale aktivizovat systém v době, kdy je dítě duševním onemocněním ohroženo.
Do celého systému je tak zapojena řada kompetentních profesí, kde jsou jednotliví lidé, kteří jsou nositeli profesních dovedností, spojeni
v jeden multidisciplinární tým, který tak může poskytovat komplexní podporu na jednom místě a v jednom okamžiku.
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Dochází ke komplexnímu vyhodnocení potřeb dítěte (jiné dítě jiná situace a zázemí), individuálnímu mapování a plánování zotavení, jehož
nositelem je dítě, mladý člověk a jeho rodina. Realizuje se flexibilní kombinování podpory, které není šablonovitě nastaveno, ale je možné ho
docílit na základě individualizovaného přístupu, vhodnou koordinací podpory a služeb. Podpora je postavena na aktivním zapojení dítěte a jeho
rodiny, je partnersky akceptován názor dítěte a jeho rodiny, jsou zapojeni do rozhodování, podpora je směřována na duševní zdraví, nikoliv na
nemoc a její symptomatologii. Je uplatňován přístup zotavení.
Je uplatňován bio-psycho-sociální přístup, který je prakticky realizován i osmi multidisciplinárními týmy v kraji, které jsou páteří systému péče.
Tým pracuje partnersky, jednotlivé dovednosti členů týmu jsou maximálně uplatňovány ve prospěch dítěte a jeho rodiny. Je realizována
komplexnost a provázanost podpory. Dochází k zabezpečení mezioborového přístupu s dobrou provázaností jednotlivých týmů, zmapování a
vyhodnocení adekvátnosti podpory a návazností podpůrných opatření, která vedou k zotavení dítěte a jeho blízkého sociálního prostředí.
Klíčovou roli v práci týmu hraje, case manažer. Péče je založena na individualizovaném přístupu, minimalizují se šablonovité přístupy a postupy.
Dítě a jeho rodina jsou podporovány v získání vyšších kompetencí k self managementu. Co nejvíce intervencí se realizuje v práci s přirozeným
prostředím dítěte s komplexní podporou rodiny. Rodina je pojímána jako zdroj opory dítěte, je proto realizována podpora rodičovských
kompetencí a spolupráce s odborníky a case manažery.
V zotavovacím procesu se využívá uzdravovací síla všech prvků přirozeného života dítěte a mladého člověka. Je realizována podpora při fungování
dítěte, mladého člověka ve vrstevnické komunitě, realizuje se podpora o zkompetentňující trávení volného času, je možné využití a zapojení
peer organizací, dobrovolníků, hostitelských rodin, pracuje se s prostředím školy, kamarádů, přátel, všech prvků v systému tak, aby se prostředí
dítěte stalo „normálním“ a nedocházelo ke stigmatizaci, označování dítěte, mladého člověka jako duševně nemocného.


Komunitní péče duševního zdraví dětí a mladých lidí v ÚK funguje skrze multidisciplinární týmy v osmi vymezených regionech. Velikost
regionu je cca 80 až 120 tisíc obyvatel. Systém je v každém regionu postupně vytvářen tak, aby pilířem byl multidisciplinární tým - Centrum
duševního zdraví pro děti a mladé lidi, propojené s denním stacionářem s možností využívat v případě potřeby akutní či krizová lůžka ve
všeobecných nemocnicích na pediatrických odděleních, na kterých budou konziliární péči realizovat odborníci z multidisciplinárního týmu
pro děti a mladé lidi a denního stacionáře v daném regionu.
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Dětské multidisciplinární týmy / případně CDZ / jsou v úzkém propojení s Centry duševního zdraví pro dospělé, spolupracují s lékaři
pediatry a všeobecnými sestrami, home care a dalšími službami v regionu. Jsou propojeny na OSPOD a další služby souvisejí s právní ochranou
dítěte. Jsou propojeny se školami ve svém regionu, mají vytvořený systém spolupráce s dobrovolníky a ambasadory, iniciují svépomocné
aktivity rodin dětí a mladých lidí v ohrožení duševního zdraví.



V péči o duševní zdraví dětí a mladých lidí je minimalizováno využívání hospitalizací dítěte. Pokud je toto nutné je hospitalizace realizována
v rámci všeobecné lékařské péče ve spádových nemocnicích ÚK, s maximální spoluprací rodinného prostředí dítěte a s provázaností na
multidisciplinární týmy pro děti a mladé lidi působící v daném regionu a odborníky, kteří v nich pracují.



V ÚK v horizontu 10ti let je péče o duševní zdraví dětí a mladistvých poskytována v komunitním systému péče o duševní zdraví dětí a
mladých lidí v ÚK. Dětská psychiatrická nemocnice Louny orientuje své služby komunitně, poskytuje služby multidisciplinárního týmu,
denního stacionáře a další komunitně orientovanou péči o duševní zdraví dětí a mladých lidí ve spádovém území Louny a Žatec.

Z hlediska plánování, financování a řízení systému je prioritou podpora dítěte a rodiny v přirozeném prostředí, preference multidisciplinárních
terénních týmů a ambulantních služeb, které zajistí setrvání dítěte v rodinném prostředí. V horizontu 10ti let je systém nastaven tak, že
nedochází k umístění dítěte do velkokapacitní ústavní pobytové služby, kde dítě zažívá prvky institucionální péče.
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Strategický cíl 1:
ZALOŽENÍ 8 MOBILNÍCH,
MULTIDISCIPLINÁRNĚ
ZALOŽENÝCH TÝMŮ
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ pro děti
a mladistvé

Strategický cíl 2:

Strategický cíl 3:

Strategický cíl 4:

Strategický cíl 5:

VZNIK 8 DENNÍCH
STACIONÁŘŮ

Lůžková péče pro děti a
mladistvé je poskytována ve
všeobecných nemocnicích
v kraji na pediatrických
odděleních

Vznik krizových služeb pro
děti a mladistvé, které
budou integrovány do
multidisciplinárních týmů v
kraji

Zajistit vyšší míru self
managementu v oblasti
duševního zdraví dětí a
mladých lidí.

V kraji

v 7 okresech kraje

Strategický cíl 8:
Strategický cíl 7:
Strategický cíl 6:
Zajistit programy na
zvyšování rodičovských
kompetencí

Rozvinout systém
Ambasadorů na školách,
kteří jsou
spolupracujícími osobami
s Týmy duševního zdraví
pro děti

Personální a kompetenční
posílení pedagogicko
psychologických poraden
v kraji – posílení
personálních kapacit,
Propojení na Speciální
pedagogická centra,
Střediska výchovné péče

Strategický cíl 9:
Zajistit propojení na lékaře
pediatry v kraji v oblasti
péče o duševní zdraví dětí a
mladých lidí a provázat je
na multidisciplinární týmy
– CDZ pro děti a dospělé v
kraji

Strategický cíl 10:
Ustavení systému
multidisciplinární
spolupráce v kraji
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Strategický cíl 14:

Strategický cíl 12:
Strategický cíl 11:
Zvyšování kompetencí na
všech úrovních
stávajících služeb a péče
– realizace vzdělávacích
programů a stáží

Rozvoj služeb pro děti
s neurovývojovým
postižením a
intelektuálním
znevýhodněním – rozvoj
svépomocných aktivit –
pěstounské, pečující rodiny
jako odlehčovací služby

Strategický cíl 13:
Rozvoj služeb osobní
asistence

Zapojení ústavní péče v ÚK
– dětské domovy,
diagnostické domovy,
výchovné ústavy, zařízení
vyžadující okamžitou
pomoc (ZDVOP) do procesu
zvyšování kompetencí
v oblasti duševního zdraví
dětí.

Strategický cíl 17:
Strategický cíl 15:
Redesign služeb
kojeneckého ústavu

Strategický cíl 16:
Transformace psychiatrické
nemocnice pro děti Louny

Zavedení E – komunikace
do péče o duševní zdraví
dětí a mladých lidí v ÚK
jako standard
multidisciplinární
spolupráce.

Strategický cíl 18
Mladí lidé (15 – 18 let)
s potřebami v oblasti
duševního zdraví
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MD Tým
Stacionář
Akutní lůžka na
pediatrii

MD Tým
Stacionář
Akutní lůžka na
pediatrii
Krizové centrum

MD Tým
Stacionář
Akutní lůžka na
pediatrii

MD Tým
Stacionář
Akutní lůžka na
pediatrii

MD Tým
Stacionář
Akutní lůžka na
pediatrii

MD Tým
Stacionář
Akutní lůžka na
pediatrii

MD Tým
Stacionář
Akutní lůžka na
pediatrii
MD Tým
Stacionář
Akutní lůžka na
pediatrii
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Strategické cíle v horizontu 10ti let období 2020 - 2030
Strategický cíl 1: ZALOŽENÍ 8 MOBILNÍCH, MULTIDISCIPLINÁRNĚ ZALOŽENÝCH TÝMŮ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ pro děti a mladistvé zaměřených na psychosociální
podporu dětí v 7 okresech kraje + Šluknovském výběžku. Ustavení Mobilních týmů multidisciplinárně založených, které by zajišťovaly péči v oblasti duševního zdraví
dětí. Postupné vytvoření týmů, které vyrostou v CDZ pro děti a mladistvé. Oslovení lídrů v oblasti současných poskytovatelů sociálních služeb v každém okrese, kteří
budou motivováni transformovat své služby do modelu Center duševního zdraví pro děti a mladistvé v časovém horizontu 10ti let. Týmy fungují v úzkém propojení
na denní stacionáře (strategický cíl 2) a lůžková pediatrická oddělení nemocnic (strategický cíl 3). Týmy, stacionáře a pediatrická lůžka tvoří základní komplement
komunitních služeb péče o duševní zdraví u dětí v každém regionu kraje.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.1
Na základě evaluace realizovaných pilotních projektů rozvinout do roku 2030 multidisciplinární týmy jako stěžejní služby zajišťující potřebnou péči v komunitě.
Opatření 4.1.2
Ke stávajícím 30 CDZ pro lidi se závažným duševním onemocněním a 3 týmům pro děti a pacienty / klienty s problematikou závislosti založit dalších 70 Center
duševního zdraví rovnoměrně rozložených po celé ČR, upravit standard pro tuto službu tak, aby zajistil možnost poskytování péče všem dospělým lidem s duševním
onemocněním a potřebou vysoce komplexní péče (mimo cílové skupiny uvedeny dále a v opatření 4.1.3) a rozvinout sítě CDZ pro děti s duševním onemocněním či s
rizikem jeho rozvoje a sítě CDZ v oblasti problematiky závislostí
Popis problému

Strategický cíl - řešení

Spádovou oblastí týmů duševního
zdraví děti je region o 100 tis.
obyvatelích – v Ústeckém kraji
toto odpovídá regionům, které
kopírují bývalé okresy.

Strategický cíl 1:
Ustavení osmi Mobilních týmů
multidisciplinárně
založených,
realizujících case management,
které položí základ mobilní sítě
v péči o děti s potřebami v oblasti
duševního
zdraví.
Týmy
1
Šluknovsko / 2 Děčínsko / 3
Ústecko / 4 Teplicko / 5 Mostecko

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Termín

2020 –
2030

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/lidé

1 tým/cca
60- 80
klientů/rodin
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/ 6 Chomutovsko / 7 Lounsko,
Žatecko / 8 Litoměřicko
Služby vytipované pro spolupráci
dle okresů:
Šluknovsko

Opatření 1.1
Šluknovsko č. 1 TÝM: 12 lidí
10 case manažerů, včetně 2 peer
konzultantů/ 2 úvazky specialistů –
lékař, psycholog. Každý tým bude mít
kapacitu v tomto složení na cca 80
klientů / rodin. Velikost spádové oblasti
cca 100 000 obyvatel, možná méně cca
60 000 obyvatel. Každý tým má
k dispozici zázemí kanceláří, diskusních
místností a case manažerské místnosti.
Každý tým má k dispozici 4 automobily.

Vyjednáv
á se
realizátor

2022 2023

10 000 000,-

1 200
000,- 4
x
300 00
0,- á
jeden
autom
obil

1 tým – 10
case
manažerů / 2
úvazky
specializovan
é /cca 80
klientů/rodin
1 case
manažer cca
8 klientů/
příběhů
rodin

Děčínsko

Opatření 1.2
Děčínsko č. 2 TÝM: 12 lidí
10 case manažerů, včetně 2 peer
konzultantů/ 2 úvazky specialistů –
lékař, psycholog. Každý tým bude mít
kapacitu v tomto složení na cca 80
klientů / rodin. Velikost spádové oblasti
cca 100 000 obyvatel, možná méně cca
60 000 obyvatel. Každý tým má
k dispozici zázemí kanceláří, diskusních
místností a case manažerské místnosti.
Každý tým má k dispozici 4 automobily
Opatření 1.3
Ústecko č. 3 TÝM: 12 lidí
10 case manažerů, včetně 2 peer
konzultantů/ 2 úvazky specialistů –

Charitní
sdružení
Děčín

20222023

10 000 000,-

1 200
000,- 4
x
300 00
0,- á
jeden
autom
obil

Fokus
Labe

2020 2030

10 000 000,-

1 200
000,- 4
x
300 00

1 tým – 10
case
manažerů / 2
úvazky
specializovan
é /cca 80
klientů/rodin
1 case
manažer cca
8 klientů/
příběhů
rodin
1 tým – 10
case
manažerů / 2
úvazky

Ústecko
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Teplicko

Mostecko

lékař, psycholog. Každý tým bude mít
kapacitu v tomto složení na cca 80
klientů / rodin. Velikost spádové oblasti
cca 100 000 obyvatel, možná méně cca
60 000 obyvatel. Každý tým má
k dispozici zázemí kanceláří, diskusních
místností a case manažerské místnosti.
Každý tým má k dispozici 4 automobily
Opatření 1.4
Teplicko č. 4 TÝM: 12 lidí
10 case manažerů, včetně 2 peer
konzultantů/ 2 úvazky specialistů –
lékař, psycholog. Každý tým bude mít
kapacitu v tomto složení na cca 80
klientů / rodin. Velikost spádové oblasti
cca 100 000 obyvatel, možná méně cca
60 000 obyvatel. Každý tým má
k dispozici zázemí kanceláří, diskusních
místností a case manažerské místnosti.
Každý tým má k dispozici 4 automobily
Opatření 1.5
Mostecko č. 5 TÝM: 12 lidí
10 case manažerů, včetně 2 peer
konzultantů/ 2 úvazky specialistů –
lékař, psycholog. Každý tým bude mít
kapacitu v tomto složení na cca 80
klientů / rodin. Velikost spádové oblasti
cca 100 000 obyvatel, možná méně cca
60 000 obyvatel. Každý tým má
k dispozici zázemí kanceláří, diskusních

0,- á
jeden
autom
obil

Květina,
z.s.

2023

10 000 000,-

1 200
000,- 4
x
300 00
0,- á
jeden
autom
obil

Vyjednáv
á se
realizátor

2023

10 000 000,-

1 200
000,- 4
x
300 00
0,- á
jeden
autom
obil

specializovan
é /cca 80
klientů/rodin
1 case
manažer cca
8 klientů/
příběhů
rodin
1 tým – 10
case
manažerů / 2
úvazky
specializovan
é /cca 80
klientů/rodin
1 case
manažer cca
8 klientů/
příběhů
rodin
1 tým – 10
case
manažerů / 2
úvazky
specializovan
é /cca 80
klientů/rodin
1 case
manažer cca
8 klientů/
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Chomutovsko

Lounsko, Žatecko

Litoměřicko

místností a case manažerské místnosti.
Každý tým má k dispozici 4 automobily
Opatření 1.6
Chomutovsko č. 6 TÝM: 12 lidí
10 case manažerů, včetně 2 peer
konzultantů/ 2 úvazky specialistů –
lékař, psycholog. Každý tým bude mít
kapacitu v tomto složení na cca 80
klientů / rodin. Velikost spádové oblasti
cca 100 000 obyvatel, možná méně cca
60 000 obyvatel. Každý tým má
k dispozici zázemí kanceláří, diskusních
místností a case manažerské místnosti.
Každý tým má k dispozici 4 automobily
Opatření 1.7
Lounsko, Žatecko č. 7 TÝM: 12 lidí
10 case manažerů, včetně 2 peer
konzultantů/ 2 úvazky specialistů –
lékař, psycholog. Každý tým bude mít
kapacitu v tomto složení na cca 80
klientů / rodin. Velikost spádové oblasti
cca 100 000 obyvatel, možná méně cca
60 000 obyvatel. Každý tým má
k dispozici zázemí kanceláří, diskusních
místností a case manažerské místnosti.
Každý tým má k dispozici 4 automobily
Opatření 1.8
Litoměřicko č. 8 TÝM: 12 lidí
10 case manažerů, včetně 2 peer
konzultantů/ 2 úvazky specialistů –

Vyjednáv
á se
realizátor

2023

10 000 000,-

1 200
000,- 4
x
300 00
0,- á
jeden
autom
obil

DPN
Louny

2022

10 000 000,-

1 200
000,- 4
x
300 00
0,- á
jeden
autom
obil

Naděje
LTM

2023

10 000 000,-

1 200
000,- 4
x
300 00

příběhů
rodin
1 tým – 10
case
manažerů / 2
úvazky
specializovan
é /cca 80
klientů/rodin
1 case
manažer cca
8 klientů/
příběhů
rodin
1 tým – 10
case
manažerů / 2
úvazky
specializovan
é /cca 80
klientů/rodin
1 case
manažer cca
8 klientů/
příběhů
rodin
1 tým – 10
case
manažerů / 2
úvazky
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lékař, psycholog. Každý tým bude mít
kapacitu v tomto složení na cca 80
klientů / rodin. Velikost spádové oblasti
cca 100 000 obyvatel, možná méně cca
60 000 obyvatel. Každý tým má
k dispozici zázemí kanceláří, diskusních
místností a case manažerské místnosti.
Každý tým má k dispozici 4 automobily

0,- á
jeden
autom
obil

specializovan
é /cca 80
klientů/rodin
1 case
manažer cca
8 klientů/
příběhů
rodin
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Strategický cíl 2: VZNIK 8 DENNÍCH STACIONÁŘŮ v kraji. První stacionáře vybudovat v regionech Louny, Ústí nad Labem, Most. Spádovou oblastí
každého stacionáře bude region cca 100.000 obyvatel, v Ústeckém kraji to odpovídá přibližně bývalým okresům. Stacionáře budou propojeny
s pediatrickými odděleními všeobecných nemocnic a s multidisciplinárními týmy / nebo CDZ / pro děti a mladé lidí postupně se rozvíjejícími
v daném regionu.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.3
Realizovat rozvoj dalších potřebných komunitních služeb podporujících deinstitucionalizaci.
Opatření 4.3.2
Rozvinout stacionární péči pro dětskou i dospělou populaci osob s duševním onemocněním podle regionálních potřeb a struktury obyvatelstva
(zaměřenou také na osoby s mentálním postižením a vývojovými poruchami včetně poruch autistického spektra)

Popis problému

Strategický cíl - řešení

Chybí služby denních stacionářů,
které by byly alternativou
k intenzivní péči a podpoře
v přirozeném prostředí, kdy dítě
muže čerpat intenzivní podporu
spolu s rodinou a nemusí být
vytrženo ze svého přirozeného
prostředí.

Strategický cíl 2
Vznik 8 denních stacionářů tak,
aby síť stacionářů byla
rovnoměrně rozmístěna po celém
kraji. Stacionáře budou
směřovány do stacionáře dle
Zákona o sociálních službách,
nebo dle zákona o zdravotních
službách či ideálně bude zvolena
jeho kombinace sociálně
zdravotního pomezí, což se
ukazuje z hlediska potřeb dětí a
mladých lidí jako nejefektivnější.

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Termín

Opatření 2.1
Šluknovsko – stacionář

Vyjednává
se realizátor

2022/30

Opatření 2.2
Děčínsko – stacionář

Vyjednává
se realizátor

2022/30

Opatření 2.3
Ústecko – stacionář, zdravotně sociální
- vznikající ve spolupráci s nově vzniklým
MD týmem pro děti a mladé lidi
Vyjednává
Opatření 2.4
se realizátor
Teplicko - stacionář

2022/30

2022/30

Náklady
Tis provozní

Nákla
dy
Invest
iční

Indikátory
Služba/lidé

1 stacionář /
120 dětí /
rok
1 stacionář /
120 dětí /
rok
1 stacionář /
120 dětí /
rok

Náklady
budou

1 stacionář /
120 dětí /
rok

107

Stacionáře budou propojeny
s pediatrickými odděleními
všeobecných nemocnic a
s multidisciplinárními týmy / nebo
CDZ / pro děti a mladé lidí
postupně se rozvíjejícími v daném
regionu.

Opatření 2.5
Mostecko - stacionář
zdravotně sociální - vznikající ve
spolupráci s pediatrickým oddělením a
nově vznikajícím MD týmem pro děti a
mladistvé
Opatření 2.6
Chomutovsko – stacionář

Vyjednává
se realizátor

2022/30

Vyjednává
se realizátor

2022/30

Opatření 2.7
Lounsko, Žatecko – stacionář –
zdravotně sociální - stacionář vznikající
při DPN Louny v rámci transformace
Opatření 2.8
Litoměřicko – stacionář

DPN
Louny

2022

Vyjednává
se realizátor

2022/30

vyjednány
s realizátory
a ZP

1 stacionář /
120 dětí /
rok

1 stacionář /
120 dětí /
rok
1 stacionář /
120 dětí /
rok
1 stacionář /
120 dětí /
rok
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Strategický cíl 3: Lůžková péče pro děti a mladé lidi v případě akutní či krizové situace je u vhodných dg. poskytována zejména na pediatrických
odděleních ve vytipovaných 8 všeobecných nemocnicích v kraji. Dětská CDZ či multidisciplinární týmy jsou propojeny ve vzájemné spolupráci na
akutní lůžkovou péči v daném spádu týmu. V případě potřeby hospitalizace na lůžku jsou týmu lůžka k dispozici. Tým realizuje podporu a péči i v době
hospitalizace klienta na lůžku, realizují case management a zajištuje kontinuitu péče jak během hospitalizace tak při plánování propouštění a
samotném propuštění klienta do domácího prostředí. Péče o děti v oblasti duševního zdraví je integrována na pediatrická oddělení všeobecných
nemocnic a to na základě vyjednané dohody s vytipovanými nemocnicemi, MD týmy, krajem a zdravotními pojišťovnami. Péče na těchto odděleních
je podpořena prací case manažerů spádového MD týmu pro děti, konziliárními lékaři a psychology a je provázána i na CDZ pro dospělé a další služby
v daném regionu. Krizová a akutní péče nestojí sama o sobě, ale je integrována do celého systému péče o duševní zdraví. Péče o děti v ohrožení
duševního zdraví na pediatrických odděleních všeobecných nemocnic, může být po vyjednání bonifikována zdravotními pojišťovnami.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné
lůžkové péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v
psychiatrických a pediatrických odděleních všeobecných nemocnic.
Opatření 4.2.1
Zajistit efektivní využití stávající sítě akutních psychiatrických lůžek a další rozvoj jejich kapacit ve všeobecných nemocnicích a u poskytovatelů následné lůžkové péče
v oboru psychiatrie k cílovému stavu cca 2800 lůžek pro všechny cílové skupiny (včetně dětské populace) rovnoměrně regionálně rozložených a jejich funkční propojení
s multidisciplinárními týmy. Na základě vyhodnocení pilotního projektu zajistit financování akutní psychiatrické péče a nastavit udržitelné financování se sledováním
markerů kvality poskytované péče.

Popis problému

Strategický cíl 3

Opatření – kroky

Vytvořit propojený systém, který
bude saturovat potřeby dítěte a
jeho rodiny v případě akutní či
krizové situace, kdy by mohlo
dojit k ohrožení duševního zdraví
dítěte. Cílem je propojit celý

Rozvoj akutní a krizové péče ve
všeobecných nemocnicích na
pediatrických
odděleních
a
ustavení
kontinuálního
multidisciplinárně propojeného
systému péče v oblasti duševního
zdraví dětí a mladých lidí.

Akutní péče viz příloha
analýza VZP: Jednotlivé všeobecné
nemocnice v kraji na pediatrických
odděleních pracují s dětmi a mladými
lidmi, které evidují pod diagnostickými
skupinami duševního onemocnění.

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

2021 2025

Hradí ZP ze
zdravotníh
o pojištění

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/lidé
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systém do vzájemně kontinuální
jasně vymezené multidisciplinární
spolupráce, kde je
multidisciplinární tým stěžejním
poskytovatelem péče a podpory a
na základě smluvního vztahu má
k dispozici lůžka na pediatrickém
oddělení příslušné všeobecné
nemocnice. Dítě či mladý člověk
se tak na lůžkovou péči dostávají
vždy ve spolupráci s Centrem
duševního zdraví či Týmem
duševního zdraví v daném
spádovém regionu. Dochází zde
ke změně řízení péče, kde stěžejní
část vykonává tým v komunitě a
lůžka využívá ke své potřebě,
respektive potřebě svých
pacientů. Nikoli opačně.

V průměru jednotlivá oddělení evidují
hospitalizaci dětí s dg. duševního
onemocnění mezi 30% až 50%
z celkového počtu hospitalizací za rok.

1. Oblastní nemocnice Kladno,
a.s.
2. Nemocnice Slaný

Opatření 3.1 Vyjednání systému
spolupráce s nemocnicí v blízkosti ÚK

Opatření 3.2
Vyjednání systému spolupráce
s nemocnicí v blízkosti ÚK
3. Masarykova nemocnice
Opatření 3.3
Rakovník
Vyjednání systému spolupráce
s nemocnicí v blízkosti ÚK
4. Krajská zdravotní, a.s. Opatření 3.4
Nemocnice Chomutov, o.z
Vyjednání systému spolupráce
s nemocnicí
5. Krajská zdravotní, a.s Opatření 3.5
Nemocnice Litoměřice, o.z
Vyjednání systému spolupráce
s nemocnicí
6. Nemocnice Žatec, o.p.s.
Opatření 3. 6
a spolupráce s Týmem duševního Vyjednání systému spolupráce
zdraví pro děti a mladé lidi DPN s nemocnicí
Louny
Opatření 3.6.1

2021 2025

0,-

0,-

2021 2025

0,-

0,-

2021 2025

0,-

0,-

2021 2025

0,-

0,-

2021 2025

0,-

0,-

2021 2025

0,-

0,-

2022 2025

Lůžka na
pediatrický
ch
odděleních
ve
prospěch
péče o děti
s potřebam
i v oblasti
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Propojení Týmu duševního zdraví
vzniklého z transformace nemocnice
Louny na odd. Nemocnice Žatec, realizace
pilotního projektu
Opatření 3.6.2
Vyhodnocení spolupráce, vytvoření
standardů a další realizace MD
spolupráce
7. Krajská zdravotní, a.s. Opatření 3. 7
Nemocnice Teplice, o.z
Vyjednání systému spolupráce
s nemocnicí
8. Krajská zdravotní, a.s.Opatření 3. 8
Masarykova nemocnice v Ústí
Vyjednání systému spolupráce
n/L, o.z a spolupráce s Týmem
s nemocnicí. Napojení na porodnické
duševního zdraví pro děti a mladé oddělení
lidi Fokus Labe, z.ú
Opatření: 3.8.1
Zahájení pilotní spolupráce mezi
nemocnicí a Týmem duševního zdraví pro
děti a mladé lidi Fokusu Labe
Opatření: 3.8.2
Vyhodnocení pilotní spolupráce,
nastavení standardů pro pokračování MD
spolupráce, vyjednání s krajem a
zdravotními pojišťovnami
9. Krajská zdravotní, a.s. - Opatření 3. 9
Nemocnice Most, o.z
Vyjednání systému spolupráce
s nemocnicí.
10. Krajská zdravotní, a.s. - Opatření 3. 10
Nemocnice Děčín, o.z
Vyjednání systému spolupráce
s nemocnicí.

duševního
zdraví

2023 2025

2021 2025

0,-

0,-

2021 2025

0,-

0,-

2021 2025

Akutní
lůžka –
hradí ZP

2022 2030

2021 2025

0,-

0,-

2021 2025

0,-

0,-
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11. Krajská zdravotní, a.s.- Opatření 3. 11
Masarykova nemocnice v Ústí n/L, Vyjednání systému spolupráce
o.z, pracoviště Rumburk
s nemocnicí.
12.
Opatření 3. 12
Krajská nemocnice Liberec, a.s
Vyjednání systému spolupráce
Fakultní nemocnice v Motole, s nemocnicí.
Praha
13. ZDVOP v Ústeckém kraji
14. Kojenecký ústav Most

Opatření 3. 13
Zasíťování na ZDVOP
Opatření 3. 14
Vyjednání systému spolupráce

Prim.
MUDr.Ko
nečná
MUDr.
Považan

KÚÚK

2021 2025

0,-

0,-

2021 2025

0,-

0,-

2021 2025
2021 2025

0,-

0,-

0,-

0,-
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Strategický cíl 4: Vznik krizových služeb pro děti a mladistvé. Využití současných krizových center v kraji s cílem rozšířit jejich služby z dospělé
populace na děti a mladistvé. Zajistit jejich propojenost na dětské mobilní multidisciplinární týmy, propojení na již vzniklá CDZ.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.3 Realizovat rozvoj dalších potřebných komunitních služeb podporujících deinstitucionalizaci.
Opatření 4.3.1
Posílit krizová centra a služby, zejména na pomoc obětem násilí, traumatu a prevence sebevražd. Zřídit specializovaná centra zaměřená na děti s komplexním
traumatem.

Popis problému

Strategický cíl 4

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

V současné době je nedostatek
krizových služeb pro děti a
mladistvé, je potřeba podpořit
rozvoj služeb.

Vznik krizových služeb pro děti a
mladé lidi s maximálním využitím
stávajících služeb a jejich rozšíření
na dětskou populaci, propojení na
Týmy /CDZ/ pro děti a mladé lidi
včetně
vytvoření

Opatření 4. 1
Navázání spolupráce s krizovým
centrem v Ústí nad Labem – vyjednání
možného začlenění a role krizového
centra v systému péče.

CKI
Spirála

2021

0,-

0,-

Indikátory
Služba/lidé
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potřebnýchkapacit lůžek v případě Opatření 4. 2
krizové pomoci.
Nastavení krizových telefonních služeb
ve všech mobilních týmech / CDZ / pro
děti a mladé lidi
Opatření 4.2.1
DPN Louny – nastavení krizového
telefonu se službou 24/7
Opatření 4.2.2
TDZ děti a mladé lidi Fokus Labe –
region Ústí nad Labem – nastavení
krizového telefonu se službou 24/7
Opatření 4.2.3
Nastavení krizové telefonické podpory –
pomoci v dalších nově vznikajících
Týmech duševního zdraví pro děti a
mladé lidi

2021 2030

DPN
Louny
Fokus
Labe

2021

Náklady
jsou
součástí
nákladů na
multidiscipl
inární týmy

Telefonická
podpora
24/7

2021

2022 2030
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Strategický cíl 5: Zajistit vyšší míru self managementu v oblasti duševního zdraví dětí a mladých lidí. SELF PODPORA rodin a uživatelů prostřednictvím
funkčních svépomocných skupin uživatelů a rodičů.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Zajistit podporu dětského duševního zdraví ve vzdělávacím systému.
Opatření 2.3.3 Zrevidovat zařazení psychosociální gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy. Vytvořit a
implementovat ověřený program podpory psychosociální výchovy na základních školách.
SPECIFICKÝ CÍL 4.4 Zavést systém pro zapojování pacientů / klientů a rodinných příslušníků, který umožňuje a podporuje rozvoj přirozených zdrojů pacientů / klientů
k jejich zotavení, včetně podpory peer konzultantů a svépomocných skupin do péče o duševní zdraví.
Opatření 4.4.1 Zajistit rozvoj a financování uživatelských a rodičovských organizací.

Popis problému

Strategický cíl 5

Je nutné podpořit rozvoj
rodičovských skupin, jejich
rekvalifikaci a zajistit jejich
podporu. V současné době není
propojení na školská zařízení.

SELF PODPORA
pečovatelů

Opatření – kroky
Uživatelů

a Opatření 5.1
V každém regionu funguje svépomocná
skupina uživatelů a rodičovská skupina.
Rozvoj rodičovských skupin při
mobilních týmech, pediatrických
odděleních, sociálních službách –
zahájení v Ústeckém regionu.
Opatření 5.2
Rozvoj finančních programů na podporu
svépomocných skupin
Opatření 5.3
Rozvoj služeb, zajišťující hlídání,
podporu dětí, odlehčovací služba

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/lidé

Centrum
pro
náhradní
rodinnou
péči
Mateřská
centra
Ranná
péče

2021 2030

0,- /
provozní
náklady jsou
součástí
nákladů
mobilních
týmů

0,-

8
svépomocn
ých skupin
v Ústeckém
kraji

KÚÚK
obce

2021 2030

Vyčlenění
financí pro
dotační
programy

Dotační
programy
pro
svépomocné
aktivity

2021
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Podpora osob, které budou zajišťovat
péči kolem klienta. Dostupnost služeb
např.: www.hlidacky.cz
Opatření 5. 4
Zapojení školských zařízení do rozvoje
svépomocných skupin na školách
Opatření 5.4.1
Zapojení základních a středních škol
v ÚK

Motivova
né
základní a
střední
školy

2021 2030

0,- / plat
koordináto
ra

0,-

25
zapojených
škol v ÚK
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Strategický cíl 6: Programy na zvyšování rodičovských kompetencí. Vzdělávací a poradenské programy pro rozvoj rodičovských kompetencí a
zvýšení self managementu v oblasti duševního zdraví dětí a mladých lidí.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 2.2 Vytvořit funkční systém primární prevence a včasné intervence v oblasti duševního zdraví pokrývající celý životní cyklus od narození až do
seniorského věku.
Opatření 2.2.2
Zavést specializované programy zaměřené na rozvoj rodičovských dovedností – zejména u rodin v psychosociální zátěži (rodiče s mentálním postižením, duševním
onemocněním, se závislostmi, mladiství apod.) s cílem snížení rizika traumatizace dětí. Pilotní ověření programu Triple P a následná implementace do působnosti
služeb v oblasti podpory rodin s dětmi.

Popis problému

Strategický cíl 6

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Termín

Časté selhávání zranitelných a
rizikových skupin rodičů
v rodičovských kompetencích
jsou jedním z důvodů umisťování
děti do institucionální péče.
Vytvořením masivního množství
vzdělávacích programů a
koučovacích podpůrných služeb,
které rozvíjejí rodičovské
kompetence v té správné době,
kdy se rodiče připravují na
rodičovství a rodiči se stávají,
může být jedním s faktorů, které
snižují riziko umístění dítěte do
institucionální péče a zvyšují šanci
dítěte na dobré duševní zdraví.

Vzdělávací a poradenské programy
pro
rozvoj
rodičovských
kompetencí a zvyšování self
managementu v oblasti duševního
zdraví dětí a mladých lidí.

Opatření 6.1
Vytvoření vzdělávacích a poradenských
programů, včetně nalezení nositelů a
jejich integrace do terapeutické práce
na všech rovinách systému péče o
duševní zdraví dětí, mladých lidi a rodin
Opatření 6.2
Realizace programů – rekvalifikační
kurzy, Specializované vzdělávací
programy v péči o dítě
Opatření 6. 3
Navázání spolupráce se subjekty, které
již realizují programy pro vyšší
kompetenci rodin a jejich širší využití v
ÚK
Opatření 6.3.1

Hledá se
realizátor

2022

Hledá se
realizátor

2022 2030

RK + MD
týmy pro
děti

2021 2030

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/lidé

0,Budou
vyjednány
s potencion
álními
realizátory
0,-

0,-

0,-

Síť subjektů
napříč
regiony ÚK

0,117

Začlenění programu Zdravá rodina do
širšího vzdělávání v oblasti duševního
zdraví rodiny / realizuje organizace
Spirála/
Opatření 6.3.2
Centrum pro náhradní rodinnou péči –
vzdělávání, edukační a podpůrné
programy – Litoměřicko, Šluknovsko,
Ústecko

Opatření 6.3.3
Program „Silní rodiče, silné děti“
Opatření 6.4
Rozvoj programů ve spolupráci se
základními a středními školami v ÚK

Spirála

Centrum
pro
náhradní
rodinnou
péči
Dobrovol.
centrum
Ústí

ZŠ a SŠ
v ÚK +
MD týmy

2021 2022

Součást
provozních
nákladů org.

0,2021 –
2030

Součást
provozních
nákladů org.

0,2021

Součást
provozních
nákladů org

2021 2030

100.000,/rozvoj
programu

0,-

Program
pro ZŠ
Program
pro SŠ
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Strategický cíl 7: Vytvoření systému spolupráce se školami prostřednictvím Ambasadorů na školách a realizací destigmatizačních aktivit a
projektů.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Zajistit podporu dětského duševního zdraví ve vzdělávacím systému.
Opatření 2.3.2 Rozvinout kompetence pracovníků ve školství (pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení, krajských školských koordinátorů) v
oblasti prevence a podpory dětského duševního zdraví prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a zajištění jejich metodického vedení v
této oblasti.
Opatření 2.3.3 Zrevidovat zařazení psychosociální gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy. Vytvořit a implementovat
ověřený program podpory psychosociální výchovy na základních školách
SPECIFICKÝ CÍL 2.4 Realizovat celostátní destigmatizační iniciativu.
Opatření 2.4.1 Navrhnout plán pokračování celostátní destigmatizační kampaně včetně destigmatizačních programů pro stávající cílové skupiny a rozvinout
destigmatizační aktivity pro další cílové skupiny a zajistit jejich udržitelnost.
Opatření 2.4.2: Pod odborným vedením NÚDZ vyškolit síť ambasadorů, tj.lidí s duševním onemocněním, kteří jsou profesionálně vyškoleni k realizaci
destigmatizačních aktivit.
Popis problému

Strategický cíl 7
Vytvořit systém ambasadorů na
školách, kteří budou „styčnými
důstojníky“ mezi školou a týmem
duševního zdraví. Budou se podílet
na Destigmatizaci péče o duševní
zdraví v dětství a mladém věku.

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Opatření 7.1
Vytipování škol pro spolupráci v regionu
Ústí nad Labem, získání ambasadorů,
proškolení, marketing, realizace
pilotního projektu.
Opatření 7.2
Kontaktování výchovných poradců na
školách v Ústí nad Labem, jejich
začlenění do spolupráce na systému
péče o duševní zdraví.

Fokus
Labe +
MD týmy
pro děti +
RK
Fokus
Labe +
MD týmy
pro děti +
RK

20212022

0,-

0,-

20212022

0,-

0,-

Indikátory
Služba/lidé

Nakontakto
vané
všechny ZŠ
a SŠ v ÚL
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Opatření 7.3
Ambasadoři z řad studentů či pedagogů
– vytvoření pilotní skupiny 25
ambasadorů v ÚK
Opatření 7. 4
Region Louny – projekt práce se
základními školami – edukační aktivity
Opatření 7. 5
Region Louny, Chomutov – projekt
práce se základními školami – edukační
aktivity
Opatření 7.6
Destigmatizační program – Schizofrenie
očima dětí pro žáky základních škol 4 a 5
ročníků s využitím interaktivní hry o
Robertovi.
Opatření 7.7
Destigmatizační program – NEVIDITELNÍ
LIDÉ – program pro žáky středních škol
za účasti mladých lidí se zkušeností
s duševním onemocněním. Výstava
fotografii Neviditelní lidé, včetně
promítání dokumentu Neviditelní lidé.
Opatření 7. 8
Zmapování dotačních programů pro
školy a jejich využití ve prospěch péče o
duševní zdraví dětí a mladých lidí,
vytvoření pilotních projektů.

Fokus
Labe +
MD týmy
pro děti +
RK
DPN
Louny
PL
Petrohrad

20212022

0,-

0,-

25
ambasador
ů ve
školách

2021 2022

50.000,příprava
aktivity
50.000,příprava
aktivity

0,-

5 akcí á rok

0,-

5 akcí á rok

20212022

Fokus
Labe

2021 –
2025

0,-

0,-

5 akcí á rok
150 dětí

Fokus
Labe

2021 –
2025

0,-

0,-

5 akcí á rok
150
studentů

RK

2021

0,-

0,-

Přehled
dotačních
programů
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Strategický cíl 8: Personální a kompetenční posílení pedagogicko psychologických poraden v kraji, speciálně pedagogických center, středisek
výchovné péče – posílení personálních a odborných kapacit. Vytvoření sítě pracovníků / odborníků, kteří budou mít dovednosti, schopnosti a
znalosti v oblasti péče o děti s potřebami v oblasti duševního zdraví v návaznosti na školská zařízení - trauma respektující přístup, socio-emoční
dovednosti, stres management, psychosociální kompetence dětí a rodin a s propojením na síť pracovníků sociálních služeb pro děti s cílem zavést
systematickou, kontinuální práci s dětmi v oblasti duševního zdraví založenou na principech zotavení a multidisciplinární spolupráci.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Zajistit podporu dětského duševního zdraví ve vzdělávacím systému.
Opatření 2.3.1 Začlenit témata psychosociální výchovy a managementu žákovského chování do společného základu pregraduální přípravy pedagogických pracovníků
Opatření 2.3.2 Rozvinout kompetence pracovníků ve školství (pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení, krajských školských koordinátorů) v
oblasti prevence a podpory dětského duševního zdraví prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a zajištění jejich metodického vedení v
této oblasti.
Opatření 2.3.3 Zrevidovat zařazení psychosociální gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů pro mateřské, základní a střední školy. Vytvořit a implementovat
ověřený program podpory psychosociální výchovy na základních školách.
Opatření 2.3.4 Navrhnout program cíleného managementu žákovského chování a rozvoje dětského duševního zdraví ve školním prostředí a pilotně ho ověřit v rámci
činnosti středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden, speciálně-pedagogických center a školních poradenských pracovišť.

Popis problému

Strategický cíl 8

Opatření – kroky

Je nedostatek personálních
kapacit. Není zavedena
multidisciplinární spolupráce
mezi školskými zařízení a
sociálními službami. Do procesu
nejsou zakotvena SPC. Ve školách
není nastaven program pro práci
s rodinou u dětí, které mají
potřeby v oblasti duševního
zdraví.

Personální a kompetenční posílení
pedagogicko
psychologických
poraden, speciálně pedagogických
center a středisek výchovné péče
v kraji ve prospěch péče o duševní
zdraví dětí a mladých lidí.

Opatření 8.1
Na každé pobočce pedagogicko
psychologické poradny v Ústeckém
kraji bude pracovník, který bude
vzdělán k práci s dětmi a rodinami
v oblasti potřeb duševního zdraví a
to nejen v oblasti diagnostiky potřeb,
ale i efektivních intervencí, zvyšování
kompetencí pedagogických
pracovníků a asistentů, případně

Kdo/součin
nost

Pedagogic
ko
psycholog
ická
poradna
Ústeckéh
o kraje

Termín

20212023

Náklady
Tis provozní

8 000 000,á rok

Náklady
Investič
ní

0,-

Indikátory
Služba/lidé

Každá PPP
má
vyčleněnéh
o
pracovníka
pro
spolupráci
s MD týmy
pro děti a
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dalšího propojení dítěte na služby
TDZ - v regionech Děčín, Chomutov,
Kadaň, Litoměřice, Louny, Most,
Roudnice nad Labem, Rumburk,
Teplice, Ústí nad Labem, Žatec, kde
již ped.psych. poradny realizuji svoji
činnost. Pracovníci budou propojeni
na Týmy duševního zdraví pro děti a
mladé lidi a ambasadory na školách.
Opatření 8. 2
Zapojení Speciálních Pedagogických
Center do práce s dětmi v oblasti
duševního zdraví, nastavení
Hledá se
systémové spolupráce již existujících realizátor
center, včetně rozvoje nových SPC
orientujících se na práci s dětmi
v riziku duševního zdraví.
Opatření 8.2.1
Analýza stávajících SPC v kraji,
zjištění jejich kompetencí a možností
Opatření 8.2.2
Vzdělávání pracovníků SPC v oblasti
rozvoje kompetencí duševního zdraví
dětí a mladých lidí
Opatření 8.2.3
Vznik nových SPC zaměřených na
práci s dětmi v riziku duševního
zdraví

mladé
dospělé a
pro
podporu
školských
zařízení
v oblasti
duševního
zdraví dětí
2022 2030
Budou
vyjednány
s potencion
álními
realizátory

0,-

SPC se
zaměřením
na děti
riziku
duševního
onemocně
ní

Opatření 8.3.
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Zapojení Středisek výchovné péče do
systému práce s dětmi v oblasti
duševního zdraví, nastavení
systémové spolupráce již existujících
středisek.
Opatření 8.3.1
Analýza stávajících SVP v kraji,
zjištění jejich kompetencí a možností
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Strategický cíl 9: Propojení na praktické lékaře pro děti a dorost, pediatry jak v ambulancích, tak na lůžkových odděleních – index ohroženého
dítěte, identifikace ohroženého dítěte. Propojení na gynekologické ambulance a porodnice se zaměřením na screening, rozpoznání ženy
v psychosociálním stresu. Zajistit smluvně multidisciplinární spolupráci s Dětskými týmy. Předávání informací.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 2.2 Vytvořit funkční systém primární prevence a včasné intervence v oblasti duševního zdraví pokrývající celý životní cyklus od narození až do
seniorského věku.
Opatření 2.2.1 Vytvořit a pilotně ověřit systém včasné identifikace / depistáže dětí v psychosociálním ohrožení, zvláštní pozornost přitom věnovat dětem v nejranějším
věku. Navrhnout model včasného záchytu žen v období těhotenství a po porodu s psychosociální zátěží, resp. duševním onemocněním. Vytvořit doporučené postupy
pro multidisciplinární spolupráci při depistáži a následné podpoře zapojení dítěte v psychosociálním ohrožení a jeho rodiny do vhodné formy intervence ve zdravotním,
sociálním a školském segmentu.
SPECIFICKÝ CÍL 5.3 Zajistit efektivní koordinaci péče o duševní a somatické zdraví.
Opatření 5.3.1 Integrovat péči o duševní zdraví do primární péče praktických lékařů a zajistit péči o nemocné s psychosomatickou problematikou a psychologickou a
psychiatrickou péči o somaticky nemocné.

Popis problému

Strategický cíl 9

Není nastavena kontinuální
systémová spolupráce mezi
dětskými lékaři a ženskými lékaři
a dalšími komunitními službami,
nově vznikajícími týmy duševního
zdraví pro děti a mladé lidi, není
realizována multidisciplinární
spolupráce na základě sdílení
informací, plánu zotavení a
realizace interdisciplinárních

Propojení na pediatry pracujících na
lůžkových odděleních a v ambulancích
v kraji.

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Opatření 9.1
Setkání se zástupci pediatrické
spol. dle jednotlivých okresů
Opatření 9.2
Zasíťování praktických lékařů pro
děti a dorost a pediatrů do
spolupráce s MD týmy. Zahájení
v regionu Ústeckého kraje a
postupný rozvoj do dalších okresů
dle vznikajících týmů

MDT pro
děti

2020

0,-

0,-

MDT pro
děti

2020 2030

0,-

0,-

Indikátory
Služba/lidé
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intervencí, kde stěžejním
partnerem je dítě a jeho rodina.

Opatření 9.3
Zasíťování porodnických oddělení
či gynekolog. ambulancí do
spolupráce s MD týmy
Opatření 9.4
Zajistit smluvně multidisciplinární
spolupráci s uvedenými lékařskými
profesemi

MDT pro
děti

2020 2030

0,-

0,-

MDT pro
děti

2020 2030

0,-

0,-

Uzavřené
smlouvy o
spolupráci

125

Strategický cíl 10: Ustavit systém multidisciplinární spolupráce mezi poskytovateli mezirezortních služeb v kraji.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 5.2 Zapojit kraje a obce do tvorby a realizace efektivní sítě péče o duševní zdraví.
Opatření 5.2.1 Na úrovni obcí zavést mechanismus funkčního case managementu (koordinace péče) a multidisciplinární spolupráce.

Popis problému

Strategický cíl 10
Ustavení systému multidisciplinární
spolupráce v kraji na všech třech
úrovních.

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/lidé

Opatření 10.1
Ustavení multidisciplinární
spolupráce mezi všemi
organizacemi poskytujícími služby
průřezově jednotlivými rezorty,
formalizovaná do smluvních
vztahů, obsahující dohodu o
sjednoceném metodickém postupu
v péči o duševní zdraví v rámci
jednotlivých osmi regionů v kraji
Včetně akutního oddělení a rychlé
záchranné služby.
Opatření 10.2
Zpracování metodiky MD
spolupráce v oblasti dětí a mladých
lidí v Ústeckém kraji
Opatření 10. 3
Realizovat vzdělávání pro
multidisciplinární týmy pro děti a
mladé lidi v multidisciplinární práci.

Metodik
multidisci
plinarity

2021 2025

Financován
í v rámci
projektu
Zavádění
multidiscipl
inárního
přístup
v péči o
duševní
zdraví

0,-

projekt
Zavádění
MD
přístupu
Metodik
multidisci
plinarity

2021 2025

0,-

Metodika
MD

2021 2025

0,-

2x do roka
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Strategický cíl 11: Zvyšování kompetencí na všech úrovních služeb a péče – realizace vzdělávacích programů, stáží, supervize, kaučingu a
mentoringu.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 1.3 Vytvořit nástroje koordinovaného poskytování služeb v oblasti péče o duševní zdraví a přechodu od institucionální péče ke komunitní.
Opatření 1.3.3 Nastavit efektivní využívání lidských zdrojů v rámci zajištění oblasti péče o duševní zdraví včetně využívání existujících lidských zdrojů, zvyšování
kompetencí dostupných skupin pracovníků či přebírání nových rolí, motivace jednotlivých skupin poskytovatelů péče / zaměstnanců v návaznosti na Strategii Zdraví
2030.
SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Zajistit podporu dětského duševního zdraví ve vzdělávacím systému.
Opatření 2.3.1 Začlenit témata psychosociální výchovy a managementu žákovského chování do společného základu pregraduální přípravy pedagogických pracovníků.

Popis problému

Strategický cíl 11
Zvyšování kompetencí na všech
úrovních služeb a péče

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Opatření 11.1
Vzdělávání dle potřeb jednotlivých
týmů – např. sebepoškozování,
práce s rodinou dítěte, práce
v krizi, apod.
Opatření 11.2
Výcvik v základech
multidisciplinární práce, zotavení,
otevřeném dialogu pro týmy.
Zajištění lektorů
Opatření 11.3
Zajistění on line mentoringu –
coachingu a případové práce pro
nově vznikající týmy v jednotlivých

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Hledá se
realizátor

Bude
vyjednán
s realizátor
y

0,-

Hledá se
realizátor

Bude
vyjednán
s realizátor
y

0,-

Průřezově
Každý rok

Bude
vyjednán
s realizátor
y

0,-

Průřezově
po celý rok

Projekt
Zavádění
MD
přístupu

Termín

2021 2022

Indikátory
Služba/lidé
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okresech kraje – zajištění mentorů
a lektorů
Opatření 11.4
Nové týmy na počátku práce
provést vzděláváním v oblasti
duševního zdraví koučingu,
otevřeném dialogu, Recovery
přístupu.
Opatření 11. 5
Vzájemné stáže mezi týmy,
organizacemi c ČR

KÚÚK

Opatření 11. 6
Zajištění tele mentoringu se
zahraničními odborníky
z komunitních služeb – příklady
dobré praxe ze zahraniční

Projekt
Zavádění
MD
přístupu

Hledá se
realizátor

2021 2022

150.000,- /
tým

0,-

2x ročně po
5 dnech.
Celkem pro
25 lidí

MR týmy
pro děti

2021 2022

0,(případné
náklady na
ubytování,
dopravu)
1 setkání á
2 hodiny –
200Eur á
hodina

0,-

10 stáží
ročně
celkem pro
50 lidí

0,-

6 tele
mentor
ovacích
setkání v
roce
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Strategický cíl 12 : Rozvoj služeb pro děti s neurovývojovým postižením a intelektuálním znevýhodněním
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.3 Realizovat rozvoj dalších potřebných komunitních služeb podporujících deinstitucionalizaci.
Opatření 4.3.2 Rozvinout stacionární péči pro dětskou i dospělou populaci osob s duševním onemocněním podle regionálních potřeb a struktury obyvatelstva
(zaměřenou také na osoby s mentálním postižením a vývojovými poruchami včetně poruch autistického spektra).
SPECIFICKÝ CÍL 4.4 Zavést systém pro zapojování pacientů / klientů a rodinných příslušníků, který umožňuje a podporuje rozvoj přirozených zdrojů pacientů / klientů
k jejich zotavení, včetně podpory peer konzultantů a svépomocných skupin do péče o duševní zdraví.
Opatření 4.4.1 Zajistit rozvoj a financování uživatelských a rodičovských organizací.

Popis problému

Strategický cíl 12
Rozvoj služeb pro děti
s neurovývojovým postižením a
intelektuálním znevýhodněním

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/lidé

Opatření 12.1
Rozvoj svépomocných skupin –
vzdělávací, edukace, podpora
v kompetencích.
Opatření 12.2
Rozvoj odlehčovacích služeb
(terénních i lůžkových) v ÚK –
zapojení do spolupráce
Opatření 12. 3
Zmapování situace na základních,
speciálních školách.
Opatření 12.4
Zapojení týmů duševního zdraví ve
funkci triáže a zasíťování rodiny na
specializovanou péči a podporu.

MD týmy
pro děti

2021 –
2030

100.000,- /
rok/provoz

0,-

Svépomocn
é aktivity
ve všech
regionech

KÚÚK
Obce

2021 –
2030

RK

2021 –
2030

0,-

0,-

MD týmy
pro děti

2021 2030

0,-

0,-

0,-
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Opatření 12. 5
Rozvoj vysoce specializovaných
pobytových služeb komunitního
typu v ÚK
Opatření 12.5.1
Rozvoj pobytových služeb
chráněného bydlení v regionu
Teplice

20222030
Zdravotní
a sociální
služby TP

2022 2023

10 mil /
výstavb
a

12 míst
chr.bydlení
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Strategický cíl 13: Rozvoj služeb osobní asistence a sociální rehabilitace formou case managementu.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 4.3 Realizovat rozvoj dalších potřebných komunitních služeb podporujících deinstitucionalizaci.
Popis problému

Strategický cíl 13

Opatření – kroky

U dětí v ohrožení duševního
zdraví je v některém časovém
úseku potřeba intenzivní péče a
podpora 24/7, nebo 12/7,
případně jiná forma, která když
v systému neexistuje je často
přistoupeno k aktu hospitalizace.
Vytvořením služeb s intenzivní
podporou s možností 24/7
v propojení na práci týmů
duševního zdraví pro děti a mladé
lidi může dojít k zajištění
intenzivní podpory alternativním
způsobem v přirozeném prostředí
dítěte a jeho rodiny.

Rozvoj služeb osobní asistence a
sociální rehabilitace formou case
managementu.

Opatření 13.1
Rozvoj služeb osobní asistence a

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

2022 2025

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/lidé

0,-

sociální rehabilitace formou
case managementu dle potřeb
dítěte a jeho rodiny u dětí
v ohrožení duševního zdraví.
Opatření 13.2 Specializované
služby sociální rehabilitace –
case management – u cílové
skupiny dětí s autistickým
spektrem a další cílové skupiny.
Opatření: 13.3
Založení Svépomocných skupin,
poskytujících tzv. sousedskou
výpomoc u dětí a mladých lidí.
Pilotáž projektu, jeho vyhodnocení,
ustavení do systému.

Hledá se
způsob
poskytová
ní a
realizátor

2022 2025

2022 2024

Budou
vyjednány
s realizátor
y

0,-

0,-
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Strategický cíl 14: Ústavní péče – dětské domovy, dětské domovy se školou diagnostické ústavy, výchovné ústavy – zmapovat jaké jsou potřeby
těchto dětí a jak je saturovat mimo ústavní péči, jak a odkud se děti do institucionální péče dostávají, podpořit rodiny a blízké v péči o tyto děti.
Rozvíjet kompetence pracovníků těchto organizací při zvládání traumat dětí, zvládnutí podpory bez odesílání k hospitalizaci do psychiatrické
nemocnice.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
Opatření 4.2.6 Vytvořit mechanismus prevence umísťování dětí s duševním onemocněním do zařízení institucionální výchovy a prioritizovat alternativní cesty k
identifikaci a naplnění individuálních potřeb dětí v přirozeném sociálním prostředí.

Popis problému

Strategický cíl 14

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Opatření 14.1
Mapování potřeb pracovníků,
edukace / vzdělávání pracovníků,
které zvýší jejich kompetence
v oblasti péče o duševní zdraví dětí
a mladých lidí v institucionální péči
a bude minimalizován přesun děti a
mladých lidí do psychiatrických
léčeben a nemocnic. Nastavení
systému podpory pro pracovníky.
Opatření 14.2
Zmapování potřeb dětí v ústavní
péči, napojení na již existující
projekty, které potřeby dětí mapují
a budou mapovat.
Opatření 14.3
Finanční analýza ústavní péče
v Ústeckém kraji

KÚÚK

2022 2030

0,-

MPSV
KÚÚK

2021 2025

0,-

MPSV
KÚÚK

2021 2025

Indikátory
Služba/lidé

Vzdělávac
í
organizac
e
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Opatření 14.4
Napojení Dětského týmu ÚL a
dalších týmů duševního zdraví pro
děti a mladé lidi na všechny typy
ústavní péče
Opatření 14.5
Zavedení Case managementu
v rámci sociální rehabilitace při
přechodu dětí z institucionální péče
do přirozeného života – podpora
při přechodném období 2 až 3 let,
než dítě a mladý člověk získá
kompetence k samostatnému
životu – postaví se na vlastní nohy.
Další promyšlení, jak by měl tento
typ týmů, které budou vytvářet
podporu vypadat – být ustaven.
Opatření 14.6
Realizovat systematickou práci
týmů duševního zdraví pro děti a
mladé lidi s OSPODY v kraji.

MD tým
pro děti
UL

2022 2030

0,-

0,-

KÚÚK

2022

Bude
specifiková
no po
ustanovení
týmů

0,-

MD týmy
pro děti

2021

0,-

0,-

OSPOD

Napojení
MD týmů
pro děti na
OSPOD
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Strategický cíl 15 : Redesign služeb kojeneckého ústavu - hledání jiných forem péče o děti, než-li je péče ústavní – přechodní pěstouni, podpora
rodičů a jejich rodičovských kompetencí, tréninkové byty, terénní týmy
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 1.3 Vytvořit nástroje koordinovaného poskytování služeb v oblasti péče o duševní zdraví a přechodu od institucionální péče ke komunitní.
Opatření 1.3.3 Nastavit efektivní využívání lidských zdrojů v rámci zajištění oblasti péče o duševní zdraví včetně využívání existujících lidských zdrojů, zvyšování
kompetencí dostupných skupin pracovníků či přebírání nových rolí, motivace jednotlivých skupin poskytovatelů péče / zaměstnanců v návaznosti na Strategii Zdraví
2030.
Opatření 4.2.6 Vytvořit mechanismus prevence umísťování dětí s duševním onemocněním do zařízení institucionální výchovy a prioritizovat alternativní cesty k
identifikaci a naplnění individuálních potřeb dětí v přirozeném sociálním prostředí.

Popis problému

Strategický cíl 15

Ve vztahu k vývoji systému péče o
duševní zdraví dětí a mladistvých
v Ústeckém kraji dojde
v horizontu …… let ke změně
poskytování péče v kojeneckém
ústavu.

Redesign služeb kojeneckého ústavu

Opatření – kroky

Opatření 15.1
Řešení s KUUK a zpracování
transformačního plánu na redesign
služeb kojeneckého ústavu
Opatření 15.2
Využití odborných kapacit
kojeneckého ústavu.

Opatření 15.3
Podpora rodin umístěných dětí.

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/lidé

2021

0,-

0,-

Transforma
ční plán
kojeneckéh
o ústavu
Odborníci
jsou
zapojeni do
systému
péče o duš.
zdraví dětí

KÚÚK

2023

MDT
týmy

2022 2025

0,-

Rozpočty
týmů

0,-
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Strategický cíl 16: Transformace psychiatrické nemocnice pro děti Louny.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 1.3 Vytvořit nástroje koordinovaného poskytování služeb v oblasti péče o duševní zdraví a přechodu od institucionální péče ke komunitní.
Opatření 1.3.3 Nastavit efektivní využívání lidských zdrojů v rámci zajištění oblasti péče o duševní zdraví včetně využívání existujících lidských zdrojů, zvyšování
kompetencí dostupných skupin pracovníků či přebírání nových rolí, motivace jednotlivých skupin poskytovatelů péče / zaměstnanců v návaznosti na Strategii Zdraví
2030.
SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Do roku 2030 realizovat další fázi deinstitucionalizace jako postupný přechod od velkých zařízení poskytovatelů zdravotních služeb následné
lůžkové péče v oboru psychiatrie k péči komunitní, zajistit rozvoj širokého spektra dostupných služeb v komunitě, včetně rozvoje kapacit pro akutní péči v
psychiatrických a pediatrických odděleních všeobecných nemocnic
Opatření 4.2.2 Vybudovat dostatečnou síť sociálních služeb v přirozené komunitě pro lidi s duševním onemocněním dlouhodobě hospitalizované ve zdravotnických
zařízeních následné lůžkové péče v psychiatrii včetně osob s potřebou vysoké míry podpory a s rizikem chování tak, aby vytvořené kapacity reagovaly na proces
deinstitucionalizace.
SPECIFICKÝ CÍL 4.3 Realizovat rozvoj dalších potřebných komunitních služeb podporujících deinstitucionalizaci.
Opatření 4.3.1 Posílit krizová centra a služby, zejména na pomoc obětem násilí, traumatu a prevence sebevražd. Zřídit specializovaná centra zaměřená na děti s
komplexním traumatem.
Opatření 4.3.2 Rozvinout stacionární péči pro dětskou i dospělou populaci osob s duševním onemocněním podle regionálních potřeb a struktury obyvatelstva
(zaměřenou také na osoby s mentálním postižením a vývojovými poruchami včetně poruch autistického spektra).
Opatření 4.3.3 Rozvinout síť ambulancí klinických psychologů, ambulancí dětských klinických psychologů a zajištění dostupnosti široké škály psychoterapie (zajištěné
odbornostmi: psychiatrie, klinická psychologie, psychiatrická sestra, adiktologie a další nelékařské profese) a podpůrných psychoterapeutických intervencí, včetně
služeb potřebných konzultací pro ostatní služby v systému péče.

Popis problému

Strategický cíl 16

Ve vztahu k vývoji systému péče o
duševní zdraví dětí a mladistvých
v Ústeckém kraji dojde ke změně
poskytování péče v psychiatrické
nemocnici Louny, která již

Transformace psychiatrické nemocnice pro
děti Louny.

Opatření – kroky

Kdo/součin
nost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investič
ní

Indikátory
Služba/lidé

Opatření 16.1
Vytvoření CDZ v PN Louny se
spádovou oblastí Louny, Žatec a
integrace hospitalizovaných dětí

DPN
Louny

2021 2025

10.000.000

0,-

1 MD tým
pro děti /
60 – 80
rodin
135

nebude provozovat služby
v současné podobě péče.

z této spádové oblasti do
přirozeného života, předcházení
hospitalizacím, podpora a léčba
dětí v přirozeném prostředí
Opatření 16.2
Vytvoření dětského stacionáře v PN
Louny se spádovou oblastí Louny,
Žatec
Opatření 16.3
Podpis smlouvy mezi DPN Louny a
Dětským týmu Fokusu Labe o
multidisciplinární spolupráci a
integraci dětí z okresu Ústí nad
Labem do přirozeného života a
předcházení dalším hospitalizacím
dětí v PN Louny z okresu Ústí nad
Labem, vytvoření systémové
spolupráce Dětského týmu ÚL a
DPN Louny. V současné době je
hospitalizováno cca 15 dětí
z okresu ÚL.
Opatření 16. 4
Zmapování situace v DPN Louny –
odkud klienti přicházejí, proč se
vracejí, proč je potřeba
hospitalizace. Zpracování
individuálních plánů zotavení u
všech hospitalizovaných dětí v PN
Louny

DPN
Louny

2022 2025

DPN
Louny

2021

2021 2022

1 stacionář
/ 120 dětí /
ročně

0,-

Zajiště
ní
objekt
u
0,-

0,-

0,-

Plány
zotavení u
všech
hospitalizo
vaných dětí

Fokus
Labe, z.ú.

DPN
Louny
Metodik
multidisci
plinarity

Smlouva o
spolupráci
a
nastavená
spolupráce
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Opatření 16.5
Podpis smlouvy mezi DPN Louny a
ostatními MD týmy pro děti a
mladé dospělé o multidisciplinární
spolupráci a integraci dětí
z Ústeckého kraje do přirozeného
života a předcházení dalším
hospitalizacím dětí v PN Louny,
vytvoření systémové spolupráce.
Opatření 16.6
Přímé zapojení DPN Louny do
konziliární péče pro pediatrická
oddělení nemocnic v blízkém
spádovém území – Lounsko Žatecko, Chomutovsko, Mostecko
Opatření 16.7
V návaznosti na změny v péči o děti
– rozvoj akutní péče mimo DPN
Louny - snížení počtu lůžek
následné péče o 50% a řešení
dalších kapacit

DPN
Louny

2022 2023

0,-

MD týmy
pro děti

DPN
Louny

DPN
Louny

0,-

Smlouva o
spolupráci
a
nastavená
spolupráce

-

2021 2030

0,-

-
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25
lůžek

Strategický cíl 17: Zavedení E – komunikace do péče o duševní zdraví dětí a mladých lidí v ÚK jako standard multidisciplinární spolupráce.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 1.6 Umožnit pilotování inovativních metod v poskytování péče v oblasti duševního zdraví.
Opatření 1.6.5 Podpořit další inovativní programy, projekty a služby v oblasti duševního zdraví pilotující efektivitu komunitního systému péče, postaveného na
principech zotavení a mezisektorové spolupráce v péči o duševní zdraví pro všechny cílové skupiny. Implementovat efektivní pilotní projekty do systému péče o duševní
zdraví v ČR

Popis problému

Strategický cíl 17

Opatření – kroky

Kdo/součinnost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investiční

Během koronavirové krize,
kdy dochází k opakovanému
uzavírání lůžkových zařízení,
především DPL Louny, je
téměř znemožněno
realizovat kontinuitu péče a
realizovat zotavovací plány
s hospitalizovanými pacienty,
nejsou zajištěny návazné
služby, neprobíhají plánovací
setkání, případová práce a
další potřebné intervence ve
prospěch děti a jejich rodin.

Zavedení E – komunikace do péče
o duševní zdraví dětí a mladých
lidí v ÚK jako standard
multidisciplinární spolupráce.

Opatření 17. 1
Nastavení a využití ekomunikace pro zajištění
multidisciplinární
spolupráce a kontinuity
plánování podpory u
hospitalizovaných klientů
při přechodu do
přirozeného prostředí.
Opatření 17. 2
Nastavení a využití ekomunikace pro zajištění
komunikace
hospitalizovaných klientů
vůči rodině.
Opatření 17. 3
zajištění pilotního nastavení
u jednotlivých
poskytovatelů služeb,
případně zajištění
potřebných finančních

Fokus Labe

2021

Součástí
provozních
nákladů
týmů a
DPN

Pořízení
vybavení
pro ekomunikaci
30.000,- /
tým

DPN Louny

2021

Součástí
provozních
nákladů
DPN

DPN Louny

2021

Součástí
provozních
nákladů
týmů a
DPN

DPN Louny

MD týmy
pro děti

Indikátory
Služba/lidé

Pořízení
vybavení
pro ekomunikaci
30.000,- /
tým
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zdrojů dle situace u
jednotlivých poskytovatelů.
Zpracování realizačního
projektu
Opatření 17. 4
e-komunikace pro zajištění
konzilií a případové práce
v rámci spolupráce DPN a
komunitních služeb
Opatření 17.5
Standardizace e –
komunikace do péče o
duševní zdraví dětí a
mladých lidí v ÚK
Opatření 17.5.1
Postupné zapojení
telemedicíny do péče o
duševní zdraví dětí a
mladých lidí v ÚK

DPN Louny

2021

MD týmy
pro děti

DPN Louny
MD týmy
pro děti

Součástí
provozních
nákladů
týmů a
DPN
0,-

Pořízení
vybavení
pro ekomunikaci
30.000,- /
tým
0,-

2021 2030

2023 2030

Nastavené
standardizované
postupy

Pořízení
vybavení
pro ekomunikaci
30.000,- /
tým
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Strategický cíl 18: Mladí lidé (15 – 18 let) s potřebami v oblasti duševního zdraví
Při řešení problematiky a podpory mladých lidí (ve věku 15 – 18 let) s potřebami v oblasti duševního zdraví je zapotřebí mít na paměti specifika
této skupiny.
Návaznost na Národní akční plán duševního zdraví pro období 2020 – 2030
SPECIFICKÝ CÍL 1.6 Umožnit pilotování inovativních metod v poskytování péče v oblasti duševního zdraví.
Opatření 1.6.5 Podpořit další inovativní programy, projekty a služby v oblasti duševního zdraví pilotující efektivitu komunitního systému péče, postaveného na
principech zotavení a mezisektorové spolupráce v péči o duševní zdraví pro všechny cílové skupiny. Implementovat efektivní pilotní projekty do systému péče o duševní
zdraví v ČR

Popis problému

Strategický cíl 18

Opatření – kroky

Zajistit odpovídající podporu pro
mladé lidi (15 – 18 let)
s potřebami v oblasti duševního
zdraví

Opatření 18. 1
Zajistit podporu této cílové
skupiny stávajícími Centry
duševního zdraví pro dospělé –
rozšířením kompetencí
stávajících pracovníků a
propojením na
Multidisciplinární týmy pro děti
Opatření 18. 2
Specializované programy pro
tuto cílovou skupinu – v rámci
nově vznikajících stacionářů
Opatření 18. 3
Řešit možnosti lůžkové péče
pro tuto cílovou skupinu –
nevhodnost hospitalizací na
dětských odděleních nemocnic

Kdo/součinnost

Termín

Náklady
Tis provozní

Náklady
Investiční

Indikátory
Služba/lidé
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji v roce 2022
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb,
pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka ordinace v oborech:
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka ordinace v oboru: všeobecný
praktický lékař),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska ordinace v oboru všeobecný praktický lékař),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska ordinace v oboru: všeobecný praktický
lékař; pro spádovou oblast okresu Chomutov v oboru praktický lékař pro děti
a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař).
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6.

7.

8.

Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby vykáže poskytovatel
zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným
zdravotním pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne xx. xx. 2021

Zpracoval:
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví

Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v r. 2022
včetně zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů


stanoviště Děčín
-

-

ordinace LPS pro dospělé
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

adresa centrální ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice, (budova
„I“ v přízemí - interní ambulance, tel. 412 705 352)
nebo adresa ordinace: dle rozpisu službukonajícího praktického lékaře,

-

provozovatelé: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. a poskytovatelé zd. služeb
z řad praktických lékařů, se kterými kraj uzavřel smluvní vztah.
Rozpis služeb provozovatelů (nemocnice nebo ordinace lékaře) je aktualizován dle podkladů
Sdružení praktických lékařů ČR, uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz nebo
www.mmdecin.cz (doporučeno telefonicky ověřit správnost uvedených informací před
návštěvou lékaře),
-



ordinace LPS pro děti a dorost
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

adresa ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice (budova „I“ - zadní
vchod, tel. 412 705 473 nebo 412 705 475)

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

stanoviště Rumburk
- ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 332 535)



Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01
a polikliniky, a.s. (pavilon II – Podhájí)

-

provozovatel: JOCORP s.r.o. (MUDr. Josef Kořínek)

Rumburk,

areál

stanoviště Varnsdorf
-



o

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

stanoviště Chomutov
-

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.
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Lužické

nemocnice



-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

stanoviště Kadaň
-



ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 944 341, 474 333 900)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

stanoviště Litoměřice
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 478, 416 723 479)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

adresa centrální ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice, tel.
416 723 125
nebo adresa ordinace: Havlíčkova 171, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 602 944 290,

-

provozovatelé: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., a MUDr. Martina
Procházková.
Rozpis služeb u těchto provozovatelů je uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.



stanoviště Roudnice nad Labem
- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 858 111-2)



o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

provozovatel: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

stanoviště Žatec
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)
o
o

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.
So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

stanoviště Louny
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny
provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

stanoviště Most
ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

provozovatelka: Ing. Emilia Rokytová

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

stanoviště Litvínov
ordinace LPS pro dospělé (tel. 725 343 863)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

-

adresa ordinace: Tylova 661, 436 01 Litvínov

-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

stanoviště Teplice
-

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

-

-



o
-

-



ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

provozovatel Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

stanoviště Bílina
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 823 745, 417 777 221)
o

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.
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stanoviště Ústí nad Labem
-

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (dětský pavilon, budova D, tel. 477 114 231)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
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Krajský úřad
ČJ:
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
název města
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
CZ…
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
1.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon), odpovědný za organizaci a zajištění lékařské
pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve snaze zajistit
tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní strany tuto
smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění výše
uvedené činnosti ve spádové oblasti „Město“cka.

2.

Ústecký kraj při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění
lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2022“ (dále jen „Způsob“),
který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu bude pro zajištění
lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecný praktický lékař / praktický lékař
pro děti a dorost (pozn. varianta bude stanovena dle města) uzavřena mezi
„Městem“ a vybraným poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku veřejné
služby, přičemž lékařská pohotovostí služba bude zajištěna v pracovních dnech
i ve dnech pracovního klidu. (event. pouze v pracovních dnech nebo pouze
ve dnech pracovního klidu – varianta bude stanovena dle města)
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace

1.

Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
ze dne xx. 12. 2021 dotaci ve výši ……,- Kč (slovy: …… korun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ……, pod UZ (účelovým znakem)
400.
Dotace bude použita v souladu se všemi podmínkami smlouvy na úhradu nákladů
vzniklých v době od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

2.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské
unie.

3.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

4.

Dotace je poskytnuta na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2022 (dále
jen „projekt“).

5.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2022
ve spádové oblasti Město“cka.
2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (účinnost uznatelných nákladů), tj. na úhradu
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby dle odst. 2 preambule této smlouvy.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance
ve veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc).

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
5. Příjemce bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této
smlouvy je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne
20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“).
6. Příjemce se zavazuje užít finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy tak,
aby LPS byla třetí osobou či osobami poskytována v oboru všeobecný praktický lékař
/praktický lékař pro děti a dorost (pozn. varianta bude stanovena dle města)
v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu (event. pouze v pracovních
dnech nebo pouze ve dnech pracovního klidu – varianta bude stanovena dle
města).
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace projektu, pro který byla dotace poskytnuta,
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
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1. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
2. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 28. 2. 2022. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční
vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín vyúčtování na žádost
příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 5 kalendářních dnů.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu v podobě ročního výkazu
o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS (viz příloha č. 2 smlouvy),

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS (viz příloha č. 3 smlouvy),

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést.

6. Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace zaslat také v elektronické podobě
na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.
7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději
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do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně
písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním orgánem
poskytovatele.
12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
13. Spolupracovat s poskytovatelem při plnění jeho povinností vůči Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto
smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom,
že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
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zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona
č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých
prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení
méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými
z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. V případě předčasného ukončení smlouvy dle odst. 1 - 3 je příjemce oprávněn použít
dotaci na účel sjednaný touto smlouvou k úhradě uznatelných nákladů vzniklých
do okamžiku zániku smlouvy a následně je povinen do 30 dnů od zániku smlouvy
předložit poskytovateli závěrečnou zprávu přiměřeně dle čl. III. odst. 6 této smlouvy
a vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

Článek VI.
Ostatní ujednání
1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
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provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

5.

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne 13. 12. 2021.

6.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města (název
města)…………… č. ………… ze dne ………..

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji
od 1. 1. 2022
Příloha č. 2 - Roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS
Příloha č. 3 - Roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS
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Příloha č. 1:

Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji v roce 2022
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb,
pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka ordinace v oborech:
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka ordinace v oboru: všeobecný
praktický lékař),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska ordinace v oboru všeobecný praktický lékař),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska ordinace v oboru: všeobecný praktický
lékař; pro spádovou oblast okresu Chomutov v oboru praktický lékař pro děti
a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař).
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6.

7.

8.

Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby vykáže poskytovatel
zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným
zdravotním pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne xx. xx. 2021

Zpracoval:
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví

Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v r. 2022
včetně zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů


stanoviště Děčín
-

-

ordinace LPS pro dospělé
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

adresa centrální ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice, (budova
„I“ v přízemí - interní ambulance, tel. 412 705 352)
nebo adresa ordinace: dle rozpisu službukonajícího praktického lékaře,

-

provozovatelé: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. a poskytovatelé zd. služeb
z řad praktických lékařů, se kterými kraj uzavřel smluvní vztah.
Rozpis služeb provozovatelů (nemocnice nebo ordinace lékaře) je aktualizován dle podkladů
Sdružení praktických lékařů ČR, uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz nebo
www.mmdecin.cz (doporučeno telefonicky ověřit správnost uvedených informací před
návštěvou lékaře),
-





o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

adresa ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice (budova „I“ - zadní
vchod, tel. 412 705 473 nebo 412 705 475)

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

stanoviště Rumburk
- ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01
a polikliniky, a.s. (pavilon II – Podhájí)

-

provozovatel: JOCORP s.r.o. (MUDr. Josef Kořínek)

Rumburk,

areál

stanoviště Varnsdorf
-



ordinace LPS pro děti a dorost

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

stanoviště Chomutov
-

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
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Lužické

nemocnice



stanoviště Kadaň
-



ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 944 341, 474 333 900)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

stanoviště Litoměřice
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 478, 416 723 479)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

adresa centrální ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice, tel.
416 723 125
nebo adresa ordinace: Havlíčkova 171, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 602 944 290,

-

provozovatelé: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., a MUDr. Martina
Procházková.
Rozpis služeb u těchto provozovatelů je uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.



stanoviště Roudnice nad Labem
- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 858 111-2)



o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

provozovatel: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

stanoviště Žatec
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)
o
o

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.
So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

stanoviště Louny
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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-



o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny
provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

stanoviště Most
ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

provozovatelka: Ing. Emilia Rokytová

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

stanoviště Litvínov
ordinace LPS pro dospělé (tel. 725 343 863)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

-

adresa ordinace: Tylova 661, 436 01 Litvínov

-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

stanoviště Teplice
-

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

-

-



o
-

-



ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

provozovatel Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

stanoviště Bílina
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 823 745, 417 777 221)
a. Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.
b. So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.



-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

stanoviště Ústí nad Labem
-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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-

ordinace LPS pro děti a dorost (dětský pavilon, budova D, tel. 477 114 231)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
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Příloha č. 2:
Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS

Poskytovatel LPS:

Ordinace LPS:

Adresa ordinace LPS:

Období:

Mzdové náklady:
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elektřina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a účetní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)
Léky + zdrav. Materiál
Kancelářské potřeby
Kopírování a tiskopisy
Čistící a hygienické prostředky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)
Výnosy ZP (za LPS)
Výnosy - regulační poplatky
Výnosy - dotace měst (obcí)
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
VYROVNÁVACÍ PLATBA:
Datum:
Zpracoval/a:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpočet Hospodářského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd.
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé)
Období – rok
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Příloha č. 3:

Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS
Rok:

Provozovatel LPS:

Ordinace LPS:

Stanoviště LPS:

Ordinační doba LPS (od - do)
Měsíc

Po-Pá

So, Ne, sv.

Počet hodin
(celkem)

Počet ošetřených pacientů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CELKEM
Datum:
podpis
Poznámky:
Provozovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinace LPS
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá)
Stanoviště - vyplňuje se město (obec), ve kterém je provozována ordinace LPS
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS (př.: 18:00-21:00;…)
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci LPS
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bod 11.5 priloha 6.pdf k usnesení č. 045/31R/2021

ÚSTECKÝ KRAJ - K R A J S K Ý Ú Ř A D
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Smlouva o zajištění
závazku veřejné služby
uzavřená podle ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

ČJ:
Číslo objednatele :
Číslo poskytovatele :

Smluvní strany
Objednatel:
Ústecký kraj – Krajský úřad
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: JUDr. Jiřím Holubem, ředitelem Krajského úřadu Ústeckého kraje
IČ
: 70892156
DIČ
: CZ 70892156
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu
: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání:
Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 435, 475 200 245
e-mail
: severa.p@kr-ustecky.cz
a
Poskytovatel:
Název poskytovatele zdravotních služeb
zastoupený
:
IČ
:
se sídlem
:
Bankovní spojení :
Číslo účtu
:
Místo provozování:
Zástupce pro věcná jednání:
telefon, mobil. tel.:
e-mail
:
Poskytovateli zdravotních služeb vydal Krajský úřad Ústeckého kraje dne … registraci
č.e.: .
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby

Článek I.
Účel a předmět smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím zdravotní
pohotovostní péče jako veřejné služby spočívající v poskytování lékařské pohotovostní služby (dále
jen LPS) pro spádové území obce s rozšířenou působností: … , v období od 1. 1. 2022 do 31. 12.
2022, v souladu s ustanovením, § 110 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon).

2. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění závazku
veřejné služby v podobě zabezpečení LPS.

3. Poskytovatel se zavazuje v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou zabezpečit
organizaci a provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS v oboru: …., v rozsahu stanoveném
v článku II. této smlouvy.

Článek II.
Povinnosti poskytovatele
Poskytovatel je povinen:
1) Zabezpečit provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS v rozsahu: Po až Pá od 17:00 do
20:00 hod.; So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. (alternativně dle dohody).
2) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťování LPS, bylo v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bylo
vedeno odděleně.
3) Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu věcného plnění, tj. čerpání
vyrovnávací platby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence, kontrolu
přítomnosti zdravotnického personálu v ordinační době, apod.
4) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pracovníky objednatele
o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace poskytovatele nebo
způsobu organizace a zabezpečení LPS.
5) Předkládat pravidelný měsíční výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS - návštěvnost a výkaz
o nákladech při zabezpečení provozu ordinace LPS, prostřednictvím formulářů, které jsou jako
přílohy č. 2 a č. 3 nedílnou součástí této smlouvy.
6) Informovat objednatele o přijetí peněžních prostředků nebo darů poskytnutých poskytovateli třetími
osobami v souvislosti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní prostředky nebo dary zohlednit při
výpočtu vyrovnávací platby a při zpracovávání pravidelného měsíčního vyúčtování ve výkazu
o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS.
7) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním orgánem
objednatele, které mohou vést i k vyloučení poskytnutí a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací
platby.
8) Spolupracovat s objednatelem při plnění jeho povinností vůči Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže a Evropské komisi.
9) Je-li poskytovatel právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci
nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu
objednatele. Poskytovatel je povinen objednateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace
nebo přeměny, které mohou podle názoru objednatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté
vyrovnávací platby.
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Článek III.
Povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen:
1) Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS
vyrovnávací platbu za celé smluvní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Plán nákladů a výnosů
provozu ordinace LPS na uvedené období je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
2) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, poskytovatele o všech
změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace objednatele nebo způsobu
organizace a zabezpečení LPS.

Článek IV.
Platební podmínky
1) Vyrovnávací platba se vypočítá podle vzorce: VP = HV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací
platby, HV je hospodářský výsledek zjištěný jako rozdíl mezi náklady vynaloženými při
poskytování služby LPS a příjmem ze služby LPS, PZ je přiměřeným ziskem, kterým je max. 10%
z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí
všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zohledněním příslušných příjmů
a přiměřeného zisku.
2) Poskytovatel bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této smlouvy je
myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen
„Rozhodnutí EU“).
3) Vyrovnávací platba dle článku III. této smlouvy bude uhrazena vždy měsíčně na základě faktury
vystavené a doručené poskytovatelem objednateli.
4) Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém
došlo k realizaci LPS, s výjimkou faktury za měsíc listopad, která bude vystavena do 10. prosince.
5) Přílohou faktury bude výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS a výkaz o nákladech
na zabezpečení a provoz ordinace LPS, dle článku II. odst. 5) této smlouvy.
6) Přílohy faktury zašle poskytovatel také v elektronické podobě na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.
7) Faktura bude splatná do 21 dnů od doručení objednateli a bude mít náležitosti daňového dokladu
dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn ji vrátit poskytovateli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou.
Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
9) Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
10) Na uhrazenou vyrovnávací platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za porušení rozpočtové kázně
považuje každé neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého
kraje v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících
případech:
a) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS v rozsahu
ordinačních hodin stanovených touto smlouvou,
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b) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS v odbornosti
stanovené článku II. odst. 1),
c) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul veškeré platby získané
od zdravotních pojišťoven za ošetřování pacientů v rámci LPS,
d) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul jakékoliv ostatní finanční
příjmy získané v souvislosti s provozem ordinace LPS,
e) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel zahrnul do nákladů položky, které nesouvisí
s provozem ordinace LPS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu se zněním této smlouvy.
11) V případě, že poskytovatel nezabezpečí provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle článku II. odst. 1)
této smlouvy, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze za skutečnou dobu provozu LPS. Objednatel
je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených v článku II. odst. 1) požadovat
na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční vyrovnávací platby
za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle
článku II. odst. 1) této smlouvy.
12) V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že poskytovatel nezabezpečil provoz
ordinace LPS v celém rozsahu dle článku II. odst. 1) této smlouvy a přitom mu byla za dané období
objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou vyrovnávací platbou, může objednatel snížit
vyrovnávací platbu v dalším vyúčtování a to ve výši odpovídající neoprávněně vyúčtované částce.
Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených v článku II. odst. 1)
požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční vyrovnávací platby
za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle
článku II. odst. 1) této smlouvy. Obdobně bude postupováno v případě, že poskytovatel uvedl
nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze č. 1.
13) Zdravotní výkony provedené v rámci provozu ordinace LPS vykáže poskytovatel LPS příslušným
zdravotním pojišťovnám. Takto získané příjmy od zdravotních pojišťoven a příjmy získané jako
regulační poplatky od pacientů ošetřených v ordinacích LPS zaznamená v účetních výkazech jako
příjmovou položku provozu LPS.
14) Za uznatelné provozní náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené především
na odměny zdravotnického personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé, nezbytné materiální
vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé v souvislosti se zabezpečením provozování ordinace LPS,
případně pouze poměrná část těchto nákladů, pokud tyto náklady vznikly v důsledku společné
realizace činností stanovených touto smlouvou a jiných činností, které poskytovatel také vykonává.
Za neuznatelné náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména na pořízení
investičního hmotného a nehmotného majetku.
15) Poskytovatelem zpracovaný plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené období, který
je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, lze měnit pouze formou písemného dodatku
ke smlouvě a důvodem pro jeho přepracování mohou být především zásadní systémové změny
ovlivňující organizaci a zabezpečení LPS (např. změna legislativních norem v předmětné oblasti,
úprava plateb zdravotních pojišťoven za dotčený druh zdravotní péče aj.).
16) Ostatní obecné podmínky provozování LPS, které nejsou specifikovány v této smlouvě, jsou
upraveny ve Způsobu organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce
2022, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že poskytovatel porušil smluvní povinnost
stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím
výpovědní lhůty, která činí 30 dní od doručení výpovědi poskytovateli. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení vyrovnávací platby.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví
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souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala.
Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 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. Poskytovatel prohlašuje,
že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své
straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění.
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána poskytovateli do datové schránky
ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Tuto smlouvu lze měnit
či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
3) Smlouva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran.
4) Poskytovatel souhlasí se zveřejněním svého jména, popř. obchodní firmy, identifikačního čísla,
adresy a účelu poskytnutí vyrovnávací platby.
5) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající
příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku
s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
a) příloha č. 1 – „Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS“
b) příloha č. 2 – „Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost“,
c) příloha č. 3 – „Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS“,
d) příloha č. 4 – „Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji
v roce 2022“.
7) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží 1 vyhotovení.
Za objednatele:
V Ústí nad Labem dne …………………..

…………………………………..…

Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví
Krajský úřad Ústeckého kraje
(na základě pověření JUDr. Jiřího Holuba,
ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
ev.č.: 72/KUUK/038613/2021 ze dne 22. 3. 2021)

Za poskytovatele:
V ………………… dne ……………..

……………………………………….
(název)
provozovatel ordinace LPS
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Příloha č. 1:

Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS
odbornost ordinace LPS

Všeobecný praktický lékař
(nebo Praktický lékař pro děti a dorost)

poskytovatel zdravotních služeb
(název, sídlo)

Nákladová/Výnosová položka

Předpokládané čerpání vyrovnávací platby
z rozpočtu objednatele na zajištění LPS
v období od 1. 1. do 31. 12. 2022 (v Kč)

1. Náklady celkem
1.1. Mzdové náklady
1.2. Provozní náklady
1.3. Platby za služby

2. Odměna poskytovateli
(max. 10% z celkových nákladů –
viz bod 1)
3. Výnosy
3.1. Platby zdravotních pojišťoven
3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních
poplatků)
3.3. Příspěvek města/obce

Celková výše vyrovnávací platby
z rozpočtu objednatele
(výpočet = bod.3 – (bod.1 + bod.2))

v
dne

………………………………………………
razítko a podpis statutárního zástupce poskytovatele
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Příloha č. 2:

Měsíční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost
Měsíc:

Poskytovatel LPS:

Ordinace LPS:

Adresa LPS:

Ordinační doba LPS
Den

od

do

Počet hodin celkem

Počet ošetřených pacientů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
CELKEM
Datum:
podpis
Poznámky:
Měsíc - vyplňujte pomocí číselného označení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, …)
Poskytovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinací LPS
Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá)
Adresa - vyplňujtemísto, ve kterém je provozována ordinace LPS
Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS
Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci ordinační doby

7

Příloha č. 3:

Měsíční výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS
Poskytovatel LPS:

Ordinace LPS:

Adresa ordinace LPS:

Období:

Mzdové náklady:
Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)
Sociální + zdravotní poj.
Ostatní
Provozní náklady:
Nájemné
Plyn
Elektřina
Voda
Topení
Služby
Mzdová a účetní agenda
Poštovné a telefonní poplatky
Svoz a likvidace odpadu
Opravy a údržba
Úklid a praní prádla
Ostatní služby
Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)
Léky + zdrav. materiál
Kancelářské potřeby
Kopírování a tiskopisy
Čistící a hygienické prostředky
Ostatní materiál (OOPP, …)
NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky):
ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)
Výnosy ZP (za LPS)
Výnosy - regulační poplatky
Výnosy - dotace měst (obcí)
Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)
VÝNOSY CELKEM:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:
VYROVNÁVACÍ PLATBA:
Datum:
Zpracoval/a:
Poznámky:
Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!
Výpočet Hospodářského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele)
Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd.
Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS
Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé)
Období - měsíc a rok
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Příloha č. 4:

Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji
v roce 2022
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě uzavřeného
smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského zájmu mezi
krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb, pověřeným
provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské pohotovostní
služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka ordinace v oborech:
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka ordinace v oboru: všeobecný
praktický lékař),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska ordinace v oboru všeobecný praktický lékař),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska ordinace v oboru: všeobecný praktický
lékař; pro spádovou oblast okresu Chomutov v oboru praktický lékař pro děti
a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař).
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6.

7.

8.

Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby vykáže poskytovatel
zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným
zdravotním pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne xx. xx. 2021

Zpracoval:
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví

Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v r. 2022 včetně
zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů


stanoviště Děčín
-

-

ordinace LPS pro dospělé
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

adresa centrální ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice, (budova „I“ v
přízemí - interní ambulance, tel. 412 705 352)
nebo adresa ordinace: dle rozpisu službukonajícího praktického lékaře,

-

provozovatelé: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. a poskytovatelé zd. služeb z řad
praktických lékařů, se kterými kraj uzavřel smluvní vztah.
Rozpis služeb provozovatelů (nemocnice nebo ordinace lékaře) je aktualizován dle podkladů Sdružení
praktických lékařů ČR, uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz nebo www.mmdecin.cz
(doporučeno telefonicky ověřit správnost uvedených informací před návštěvou lékaře),
-





o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

adresa ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice (budova „I“ - zadní vchod,
tel. 412 705 473 nebo 412 705 475)

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

stanoviště Rumburk
- ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
(pavilon II – Podhájí)

-

provozovatel: JOCORP s.r.o. (MUDr. Josef Kořínek)

stanoviště Varnsdorf
-



ordinace LPS pro děti a dorost

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

stanoviště Chomutov
-

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
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stanoviště Kadaň
-



ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 944 341, 474 333 900)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

stanoviště Litoměřice
- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 478, 416 723 479)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

adresa centrální ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice, tel. 416 723 125
nebo adresa ordinace: Havlíčkova 171, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 602 944 290,

-

provozovatelé:
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.,
a MUDr. Martina
Procházková.
Rozpis služeb u těchto provozovatelů je uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.



stanoviště Roudnice nad Labem
- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 858 111-2)



o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

provozovatel: Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.

stanoviště Žatec
- ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)
o
o
-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.
So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

stanoviště Louny
-

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.
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stanoviště Most
-



o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

provozovatelka: Ing. Emilia Rokytová

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinace: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

stanoviště Litvínov
ordinace LPS pro dospělé (tel. 725 343 863)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

-

adresa ordinace: Tylova 661, 436 01 Litvínov

-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

stanoviště Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

provozovatel Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

stanoviště Bílina
-



Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

adresa ordinace: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-



o
-

-



ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 823 745, 417 777 221)
a.

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

b.

So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

stanoviště Ústí nad Labem
-

-

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (dětský pavilon, budova D, tel. 477 114 231)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice
provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
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Ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mgr. Lenka Laubrová
Mgr. Lenka Holubcová
Mgr. Daniel Syrovátko
PaedDr. Bc. Miroslav Řebíček
RNDr. Zdeněk Bergman
RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
Mgr. Marek Bušek
Ing. Alfréd Dytrt
Ing. Mgr. Bc. Michal Šidák, MBA

10.
11.
12.
13.
14.

Mgr. Petr Dobeš
Mgr. Karel Vacek
Mgr. Jan Novák
Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka
Mgr. Bc. Tomáš Oršulák, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Živnůstka

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ing. Bc. Jiří Marhold
Mgr. Pavel Tomka
Mgr. Jiří Karas
Ing. Roman Jireš
Mgr. Hana Kutáková, MBA
PaedDr. Zdeněk Hrdina
Mgr. Martin Hýbl
Mgr. Martina Černá
Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Ing. Libor Kunte, Ph.D.

26.
27.

Bc. Pavla Matějková
Mgr. Pavel Caitaml

28.
29.
30.
31.

Mgr. Aleš Frýdl, MBA
Ing. Radmila Krastenicsová
Ing. Jiří Mladý
Ing. Mgr. Bc. Zdeněk Pešek, MBA
Ing. Ivana Hermannová

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ing. Miloš Holopírek
Mgr. Tomáš Daněk
Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Mgr. Jiří Nekuda
Ing. Jitka Francírková
Mgr Jiří Procházka
Mgr. Bc. Jana Férová
Ing. Richard Sýkora
Mgr. Bc. Helena Všetečková, Ph.D.
Mgr. Simona Vágnerová
Mgr. Kateřina Boudníková
Ing. Bc. Jana Vacková
Ing. Josef Nehyba
PhDr. Miroslava Zoubková

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5,
příspěvková organizace
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková
organizace
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková
organizace
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562,
příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda,
příspěvková organizace
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace
Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková
organizace
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola, Chomutov, příspěvková organizace
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvková organizace
Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807,
příspěvková organizace
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková
organizace
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín,
příspěvková organizace
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková organizace organizace
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace
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O/35
O/36
O/37
O/38
O/39
O/40
O/41
O/42
O/43
O/44
O/45
O/46
O/47

48.
49.
50.
51.

Ing. Jitka Hašková
PhDr. Jiří Konvalinka
Ing. Petr Kotulič
Ing. Jan Lacina

52.
53.
54.

Mgr. Bc. Iveta Krzáková
Mgr. Radka Hubálková
Mgr. Bc. Martina Brhelová

55.
56.

Mgr. Hana Slapničková
Mgr. Blanka Stádníková
Mgr. Jan Preiss

57.
58.
59.
60.
61.
62.

Mgr. Bc. Monika Kamenická
PhDr. Mgr. Hana Ajmová
RNDr. Jana Gottfriedová
Mgr. Lenka Kořínková
Mgr. Bc. Roman Stružinský

63.

Mgr. Bc. Eva Franzová

64.
65.

Mgr. Bc. Venuše Svobodová
Mgr. Hana Moravcová
Mgr. Jaroslav Červinka

66.
67.
68.
69.
70.

Mgr. Bc. Dagmar Kellnerová
Mgr. Bc. Vanda Korandová
Bc. Libuše Houdová
Mgr. Bc. Ivana Pettrichová

71.

PhDr. Mgr. Bc. Leoš Moravec, MSc

72.

PhDr. Mgr. Sofie Wernerová
Dimitrovová
Mgr. Bc. Jan Blažek
Mgr. Radovan Konečný
PaedDr. Milan Vostrý
Mgr. Bc. Alena Novotná
Mgr. Marcela Kavecká
Mgr. Jitka Pojmanová
Mgr. Zdeněk Šimek
Mgr. Hana Melzerová, MBA
Mgr. Radka Badinková
Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková
Mgr. Martina Vainholdová
Mgr. Iva Brzobohatá

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková
organizace
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf,
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková
organizace
Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace
Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková
organizace
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6,
příspěvková organizace
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková
organizace
Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková organizace
Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková
organizace
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace
Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková
organizace
Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková
organizace
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková
organizace
Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1,
příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Mgr. Regina Krausová
Mgr. Vladislava Kaiserová
Daniela Jetelová
Mgr. Pavel Kacafírek
Bc. Jarmila Šenová
Bc. Šárka Gauseová
Mgr. Hajíček Aleš, DiS.

Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace
Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková
organizace
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace
Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace

92.

Mgr. Jindra Stolleová, PhD.

Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, příspěvková organizace

Bc. Marek Korbélyi

Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková
organizace
Dům dětí a mládeže, Rumburk
Dům dětí a mládeže, Žatec

84.

93.
94.
95.

Bc. Červinková Helena
Tvrská Ludmila

O/48
O/49
O/50
O/51
O/52
O/53
O/54
O/55
O/56
O/57
O/58
O/59
O/60
O/61
O/62
O/63
O/64
O/65
O/66
O/67
O/68
O/69
O/70
O/71
O/72
O/73
O/74
O/75
O/76
O/77
O/78
O/79
O/80
O/81
O/82
O/83

O/92

O/84
O/85
O/86
O/87
O/88
O/89
O/90
O/91

O/93
O/94
O/95

96.
97.
98.

Aleš Perch
Mgr. Eva Hrbáčková
Mgr. Ingrid Štroblová

Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

O/96
O/97
O/98

bod 12.19 priloha 1.pdf k usnesení č. 061/31R/2021

bod 12.19 příloha 1

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací
č.ř.

název organizace

dárce

účel přijetí daru

ve výši

finanční dar
1. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice,
příspěvková organizace, IČO: 00082571, sídlo: Lovosice,
Osvoboditelů 1/2, PSČ: 410 02

na soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika"

2. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov,
příspěvková organizace, IČO: 61515582, sídlo: Duchcov,
Školní 1, PSČ: 419 01

na nákup materiálu na výrobu výrobků, sportovní a pracovní činnost,
večeři v restauraci pro zapojené děti v projektu

10 000,00

3 500,00

nabytí majetku formou daru
1. Střední škola technická, gastronomická a automobilní,
Chomutov, příspěvková organizace Chomutov, IČO:
18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01

nehomologovaný vůz ŠKODA, model E CITIGO

10 861,00

2. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice,
příspěvková organizace, IČO: 00082571, sídlo: Lovosice,
Osvoboditelů 1/2, PSČ: 410 02

21 licencí k užití počítačového programu Furniture Studio ve verzi
Standard pro výuku návrhů a konstrukcí nábytku v oboru truhlář

312 900,00

3. Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková
organizace, IČO: 44555237, sídlo: Tisá 280, PSČ: 403 36

židle, povlečení, výtvarné potřeby, osobní dárky

100 000,00

bod 13.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 065/31R/2021

Objednávky Libereckého kraje a Ústeckého kraje
k vzájemnému zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou

na základě uzavřené „Smlouvy o vzájemné spolupráci a podmínkách úhrady finančního
příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi
Ústeckým a Libereckým krajem č. OLP/3865/2017 (LK), resp. č. 17/SML3568 (ÚK)“ a
v souladu s ust. § 164, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád Liberecký kraj a Ústecký kraj
si vzájemně potvrzují objednávky k zajištění dopravní obslužnosti na území sousedního kraje
v období od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022.

V Ústí nad Labem dne

……………………………..............
Ústecký kraj
JUDr. Marek Hrabáč
radní Ústeckého kraje

V Liberci dne

…………………………………………
Liberecký kraj
Jan Sviták
náměstek hejtmana

Příloha č. 1: Seznam vzájemně podporovaných mezikrajských linek a spojů

Příloha č. 1
Seznam vzájemně podporovaných mezikrajských linek
a) Linky a spoje, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Libereckým krajem
období: 12.12.2021-10.12.2022
Linka
500284
500284
500400
500400
500400
500400
501400
501400
501400
501400
500460
500460
500460
500460
500460
500460
500460
500460
500460
500460
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461

Spoj
9
10
42
11
12
23
61
65
28
66
2
1
4
3
6
9
10
11
12
13
1
5
9
13
15
19
21
25

Odjezd
14:10
14:50
6:25
8:50
10:45
14:50
4:35
6:20
18:45
16:20
3:51
5:30
6:30
6:30
9:20
8:40
14:45
14:15
15:45
16:15
4:45
5:45
6:45
7:40
9:40
11:40
12:40
13:40

Odkud
Dubá,,aut.nádr.
Snědovice,Sukorady
Česká Lípa,,aut.nádr.
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Rumburk,,žel.st.
Varnsdorf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Praha,,Střížkov
Česká Kamenice,,žel.st.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.

Příjezd
14:37
15:05
7:30
11:15
13:05
17:15
7:10
8:40
21:00
18:50
4:14
6:25
7:26
7:25
10:13
9:35
14:45
15:10
16:35
16:42
5:30
6:28
7:30
8:15
10:15
12:15
13:15
14:25

Kam
Snědovice,Sukorady
Dubá,,aut.nádr.
Varnsdosrf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Varnsdosrf,,aut.nádr.
Praha,,Střížkov
Praha,,Střížkov
Praha,,Střížkov
Varnsdorf,,aut.nádr.
Rumburk,,žel.st.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Děčín,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Česká Kamenice,,žel.st.
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská

Celkový rozsah
Objednaná
Počet spojů
objednaných
délka spoje
za období
spojů na území
na území UK
UK za období
252
0,71
179
252
0,71
179
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
11,5
2 898
252
22,5
5 670
252
11,5
2 898
251
11,5
2 887
252
22,5
5 670
252
3,94
993
248
22,4
5 555
248
22,3
5 530
252
22,4
5 645
252
22,3
5 620
204
22,4
4 570
204
22,3
4 549
252
22,4
5 645
252
22,3
5 620
252
3,8
958
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580

Linka
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500461
500462
500462
500462

Spoj
29
33
35
37
39
41
43
101
103
109
111
115
2
6
60
10
14
18
20
24
28
32
36
38
40
42
44
46
102
104
106
110
112
1
5
7

Odjezd
14:40
15:40
16:40
17:40
18:40
19:40
20:40
4:30
6:10
10:15
14:15
18:15
4:17
5:38
6:32
6:38
7:39
8:39
10:39
12:39
13:24
14:30
15:24
16:24
17:24
18:39
19:39
21:14
5:00
8:10
11:10
15:10
19:12
4:20
5:40
6:30

Odkud
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,Svatopluka Čecha
Česká Lípa,,aut.nádr.

Příjezd
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:12
21:12
4:54
6:39
10:45
14:45
18:45
5:12
6:11
7:11
7:11
8:12
9:12
11:12
13:12
14:07
15:12
16:07
17:07
18:07
19:12
20:12
21:47
5:30
8:51
11:40
15:40
19:40
5:11
6:40
7:31

Kam
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Nový Bor,,aut.nádr.
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská

Celkový rozsah
Objednaná
Počet spojů
objednaných
délka spoje
za období
spojů na území
na území UK
UK za období
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
251
2,3
577
251
2,3
577
53
3,1
164
53
2,3
122
112
2,3
258
112
2,3
258
111
2,3
255
252
3,1
781
252
2,3
580
195
2,3
449
57
2,3
131
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
252
2,3
580
251
2,3
577
251
2,3
577
251
2,3
577
53
2,3
122
53
2,3
122
112
2,3
258
112
2,3
258
111
2,3
255
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781

Linka
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500462
500469
500469
500469
500469
500469
500469
500482
500482
500482
500482
500482
500482
Celkem

Spoj
17
19
21
33
101
103
107
111
117
2
4
10
12
22
24
26
36
100
102
104
108
112
101
102
103
104
103
104
7
57
8
58
17
18

Odjezd
12:35
13:32
14:20
22:25
6:28
7:48
11:48
15:48
19:48
4:26
5:20
6:45
7:35
13:40
14:10
15:42
20:35
5:50
6:52
9:10
13:10
17:10
8:00
10:15
14:00
16:15
14:00
16:15
6:30
6:30
7:05
7:11
13:50
14:15

Odkud
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,Svatopluka Čecha
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,žel.st.
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Nový Bor,,kpt.Jaroše
Nový Bor,,kpt.Jaroše
Kytlice,Mlýny,žel.st.
Kytlice,,žel.st.
Nový Bor,,kpt.Jaroše
Kytlice,,žel.st.

Příjezd
13:30
14:30
15:30
23:37
7:28
8:45
12:45
16:45
20:42
5:30
6:18
7:36
8:25
14:30
15:30
16:30
21:37
6:44
7:44
10:08
14:08
18:08
9:40
11:50
15:40
17:50
15:40
17:50
6:59
6:55
7:43
7:43
14:14
14:38

Kam
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,Pražská
Česká Kamenice,,žel.st.
Česká Lípa,,Svatopluka Čecha
Česká Lípa,,Svatopluka Čecha
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,Svatopluka Čecha
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Jetřichovice,,host.
Česká Lípa,,aut.nádr.
Kytlice,Mlýny,žel.st.
Kytlice,,žel.st.
Nový Bor,,kpt.Jaroše
Nový Bor,,kpt.Jaroše
Kytlice,,žel.st.
Nový Bor,,kpt.Jaroše

Celkový rozsah
Objednaná
Počet spojů
objednaných
délka spoje
za období
spojů na území
na území UK
UK za období
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
251
2,3
577
53
2,3
122
112
2,3
258
112
2,3
258
112
2,3
258
111
3
333
252
2,3
580
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
252
3,1
781
251
3,1
778
53
3,14
166
112
2,3
258
112
2,3
258
112
2,3
258
111
2,3
255
37
15,9
588
37
16
592
37
15,9
588
37
16
592
37
15,9
588
37
16
592
195
5,2
1 014
57
2,8
160
195
5,5
1 073
57
2,9
165
252
2,8
706
252
2,9
731
113 797

Linka

Spoj

Odjezd

Odkud

Příjezd

Kam

Pozn. 1) Spoje linky 500482 mohou být v úseku Polevsko - Kytlice a zpět odřeknuty v případě nesjízdnosti
silniční komunikace v zimním období.

Celkový rozsah
Objednaná
Počet spojů
objednaných
délka spoje
za období
spojů na území
na území UK
UK za období

Příloha č. 1
Seznam vzájemně podporovaných mezikrajských linek
b) Linky a spoje, které jsou po území Libereckého kraje zajištěny Ústeckým krajem
období: 12.12.2021-10.12.2022
Linka
512423
512423
512423
512423
512423
512423
512423
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552633
552672
552672
552672

Spoj
101
102
104
105
106
107
108
101
102
103
104
105
109
111
112
114
116
153
156
203
204
205
206
208
209
102
104
106

Odjezd
6:17
5:04
6:49
13:07
8:14
16:07
14:54
4:07
5:31
6:07
6:48
9:07
15:08
17:00
14:48
16:48
19:48
13:10
12:35
9:07
7:48
13:07
11:48
15:48
17:07
4:43
5:43
6:42

Odkud
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Verneřice
Starý Šachov,,otočka
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Verneřice
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Verneřice
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Radouň
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Úštěk,,nám.
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Štětí,,centrum
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Dubá,,aut.nádr.
Dubá,,aut.nádr.
Tuhaň

Příjezd
6:46
5:48
7:18
13:56
8:58
16:51
15:38
5:08
6:06
7:08
7:46
10:08
16:08
18:08
15:56
17:56
20:47
14:08
13:30
10:08
8:47
14:08
12:49
16:47
18:08
5:49
6:52
7:42

Kam
Starý Šachov,,otočka
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Verneřice
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Verneřice
Benešov n.Pl.,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Úštěk,,nám.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,nám.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,nám.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Úštěk,,žel.st.
Úštěk,,nám.
Štětí,Hněvice,žel.st.
Roudnice n.L.,,sídliště
Roudnice n.L.,Podlusky,9.května
Roudnice n.L.,,sídliště

Celkový rozsah
Objednaná
Počet spojů
objednaných
délka spoje
za období
spojů na území
na území LK
LK za období
252
1,7
428
252
1,7
428
252
1,7
428
252
1,7
428
252
1,7
428
252
1,7
428
252
1,7
428
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
252
2,1
529
251
2,1
527
195
2,1
410
195
2,1
410
112
2,1
235
112
2,1
235
112
2,1
235
112
2,1
235
112
2,1
235
111
2,1
233
252
8,15
2 054
252
8,15
2 054
252
1,95
491

552672
552672
552672
552672
552672
552672
552672
Celkem

107
116
121
130
135
139
141

6:09
12:53
9:52
20:33
16:46
17:53
21:53

Štětí,záv.
Dubá,,aut.nádr.
Roudnice n.L.,,sídliště
Dubá,,aut.nádr.
Dušníky
Roudnice n.L.,,nemocnice
Roudnice n.L.,,nemocnice

6:41
14:07
11:02
21:38
18:02
19:02
23:02

Tuhaň
Dušníky
Dubá,,aut.nádr.
Roudnice n.L.,,nemocnice
Dubá,,aut.nádr.
Dubá,,aut.nádr.
Dubá,,aut.nádr.

252
252
252
251
252
251
251

1,95
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15
8,15

491
2 054
2 054
2 046
2 054
2 046
2 046
27 906

bod 13.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 066/31R/2021

Krajský úřad
Číslo smlouvy kraje: (bude doplněno)
Číslo smlouvy města:

SMLOUVA O KUMULATIVNÍ NOVACI
SMLOUVY O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU
DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 160, § 163 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení §
1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

1. Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: JUDr. Markem Hrabáčem, radním pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Kraj“)
a
2. Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo nám. 21, 413 21 Roudnice nad Labem
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou města Roudnice nad Labem
IČ: 00 264 334
DIČ: CZ 00 264 334
Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 94-3484550247/0100
(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)

I.
1.

Kraj má povinnost z titulu smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou ze dne 5. 12. 2018
č. 18/SML5159/SoS/DS (dále jen „původní smlouva“) vyrovnávat Městu tržby na 1 km
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a s tím spojené zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci MHD (dále jen
„Závazek“).
2.

Tato smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou je přílohou č. 1.

3.

V důsledku usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým byl
na území České republiky vyhlášen nouzový stav v souvislosti s koronavirovou nákazou,
následujících vyhlášení nouzového stavu a dalších souvisejících opatření a pokračující
koronavirovou krizí, vznikly na straně Kraje okolnosti, které způsobily podstatnou změnu
okolností Závazku, spočívající ve změně ekonomické rovnováhy, kdy došlo
k významnému rozšíření rozsahu plnění Krajem.

4.

Kraj uzavřel s Městem dne 24. 9. 2020 Smlouvu o kumulativní novaci smlouvy o
spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou
drážní osobní dopravou č. 20/SML5596/OS/DS, týkající se tzv. I. vlny koronavirové krize
(období od března 2020 do června 2020).

5.

Smluvní strany se dohodly na spolupodílení se Města také na propadu tržeb ve II. vlně
koronavirové krize za období října 2020 do prosince 2020 a ve III. vlně koronavirové
krize za období od ledna 2021 do května 2021 na základě prokázaných důvodů
zakládajících změnu okolností.

6.

S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany smlouvu následujícího znění.

II.
Předmět smlouvy
1.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že Závazek, ujednaný v původní smlouvě v čl.
IV se pro období od 1. 10 2020 do 31. 5. 2021 doplňuje tak, že Město se nově zavazuje
vůči Kraji spolupodílet na vyrovnávání tržeb MHD, resp. na vzniklém propadu tržeb, a to
v rozsahu podle přílohy č. 2., která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.

Částku odpovídající podílu na vyrovnání tržeb MHD, na kterou vznikne nárok podle této
smlouvy, bude Město povinno zaslat Kraji, a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy obdrží
od Kraje výzvu k úhradě obsahující informace o propadu tržeb a zároveň bude mít
k dispozici informace ze zúčtovacího centra o normalizovaných skutečných tržbách
dopravce MHD, bezhotovostně na bankovní účet Kraje uvedeném v záhlaví této
smlouvy.

3.

Ostatní ujednání původní smlouvy nadále trvají v nezměněné podobě.

4.

Smluvní strany dále sjednávají pro případ, že pokud Kraj obdrží od třetí osoby účelové
finanční prostředky na vyrovnání vzniklé nepříznivé ekonomické situace při zajišťování
dopravní obslužnosti území Kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou
drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou, tak vrátí Městu částku
odpovídající podílu na vyrovnání služeb v poměru poskytnutých finančních prostředků.

III.
1.

Kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením č. (bude doplněno) ze dne 24. 11. 2021.
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2.

Město potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou města Roudnice
nad Labem usnesením č. 391/2021 ze dne 27. 10. 2021.

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.

Tato smlouva je vyhotovena
elektronickými podpisy.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru
smluv postupem dle 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. Město prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Městu
do datové schránky ID qdwbviv nebo na e-mail: bjirovcova@roudnicenl.cz.

v elektronické

verzi

a

podepsána

zaručenými

IV.
Podpisy smluvních stran
Kraj i Město shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V …………….... dne .......................

V ................... dne .....................

……………………………….

……………………………………

JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020
ze dne 16. 12. 2020

Ing. František Padělek
starosta

Příloha
1. Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou
2. Výpočet podílu na ztrátách tržeb
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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 160, § 163 a násl. zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj
Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje

Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a pozemních komunikací
E-mail/telefon:

franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Kraj“)
a
2. Město Roudnice
Sídlo:

Karlovo nám. 21, 413 21 Roudnice

Zastoupené:

Františkem Padělkem, starostou

Kontaktní osoba: Bohuslava Jírovcová, vedoucí odboru dopravy
E-mail/telefon:

bjirovcova@roudnicenl.cz / 416 850 199, 724 35 35 30

IČ:

00 264 334

DIČ:

CZ 00 264 334

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 94-3484550247/0100
(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Kraj v souladu s § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů, v platném znění, zajišťuje dopravní obslužnost území Kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou
linkovou dopravou, a to v rámci integrovaného dopravního systému Kraje;

(B) Město v souladu s § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, zajišťuje dopravní obslužnost
územního obvodu Města veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou
dopravou;
(C) trasy některých linek a spojů zajišťujících dopravní obslužnost území Kraje v rámci
integrovaného dopravního systému Kraje jsou zčásti vedeny v územním obvodu Města,
v důsledku čehož je dopravní obslužnost v tomto obvodu paralelně zajišťována Krajem
i Městem;
(D) je v zájmu občanů i návštěvníků Kraje a Města, kteří využívají veřejnou drážní osobní
dopravu a veřejnou linkovou dopravu, aby byly vzájemně uznávány papírové i
elektronické jízdní doklady (dále jen „jízdní doklady“) vystavované dopravci
zajišťujícími dopravní obslužnost území Kraje na straně jedné a dopravcem zajišťujícím
dopravní obslužnost územního obvodu Města na straně druhé, v důsledku čehož mají
Kraj i Město zájem na tom, aby se dopravce zajišťující dopravní obslužnost územního
obvodu Města zapojil do integrovaného dopravního systému Kraje;
(E) vzájemné uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci zajišťujícími dopravní
obslužnost území Kraje a dopravcem zajišťujícím dopravní obslužnost územního
obvodu Města ve smyslu bodu výše může mít za následek, že některé tržby za dopravní
výkony provedené jedním dopravcem obdrží jiný dopravce;
(F) dopravci zajišťující dopravní obslužnost území Kraje ani dopravce zajišťující dopravní
obslužnost územního obvodu Města nenesou žádné riziko spojené s výší tržeb;
(G) lze předpokládat, že vzájemné uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci
zajišťujícími dopravní obslužnost území Kraje a dopravcem zajišťujícím dopravní
obslužnost územního obvodu Města ve smyslu bodu výše bude mít vliv na celkové tržby
dopravce zajišťujícího dopravní obslužnost územního obvodu Města;
(H) v důsledku shora uvedeného lze předpokládat, že může dojít i k situaci, kdy se zvýší
platba kompenzace hrazené Městem dopravci zajišťujícímu dopravní obslužnost
územního obvodu Města. V tomto případě má Kraj zájem Městu nahradit tuto zvýšenou
platbu kompenzace za podmínek sjednaných v této smlouvě;
(I) z výše uvedených důvodů je nezbytné stanovit principy vyrovnávání tržeb obdržených
dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost území Kraje v rámci integrovaného
dopravního systému Kraje na straně jedné a dopravcem zajišťujícím dopravní
obslužnost územního obvodu Města na straně druhé mezi Krajem a Městem, jakož i
stanovit způsob řešení dalších souvisejících otázek;
DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

Článek I.
DEFINICE POJMŮ
1.

Pro účely této smlouvy budou mít následující pojmy níže uvedený význam:
a)

„dopravce MHD“ znamená dopravce určeného Městem, který zajišťuje dopravní
obslužnost územního obvodu Města;

b) „dopravci DÚK“ znamenají dopravce určené Krajem, kteří v rámci DÚK zajišťují
dopravní obslužnost Kraje veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
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dopravou, výčet dopravců DÚK je uveden v příloze 1 Smluvních přepravních
podmínek DÚK zveřejněných na webu Kraje;
c)

„tržby“ znamenají tržby z jízdného a tržby z přepravy zavazadel, které jsou
realizovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
uzavřené mezi dopravcem MHD a Městem nebo mezi dopravcem DÚK a Krajem;

d)

„referenční měsíční tržby“ znamenají průměrné měsíční tržby dopravce MHD v Kč
bez DPH, o nichž lze předpokládat, že by byly dopravcem MHD realizovány při
neexistenci vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK na
straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé ve smyslu této smlouvy, a které se
ve vztahu k jednotlivému kalendářnímu měsíci vypočítají jako součin (i) dopravního
výkonu skutečně realizovaného dopravcem MHD na linkách a spojích
objednávaných Městem v rámci MHD v příslušném kalendářním měsíci a (ii)
referenčních tržeb na 1 km;

e)

„referenční tržby na 1 km“ znamenají průměrné tržby dopravce MHD na 1 km
provedeného dopravního výkonu v Kč bez DPH, o nichž lze předpokládat, že by byly
dopravcem MHD realizovány při neexistenci vzájemného uznávání jízdních dokladů
vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé ve
smyslu této smlouvy;

f)

„DÚK“ znamená integrovaný dopravní systém Kraje nazvaný Doprava Ústeckého
kraje, v jehož rámci zajišťují dopravci určení Krajem dopravní obslužnost Kraje
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou;

g) „MHD“ znamená veřejnou drážní osobní dopravu a veřejnou linkovou dopravu
(městskou hromadnou dopravu), jejímž prostřednictvím Město zajišťuje dopravní
obslužnost územního obvodu Města;
h) „zúčtovací centrum“ znamená osobu vybranou Krajem v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn, která bude provádět
rozúčtování tržeb mezi dopravci DÚK a dopravcem Města a vykonávat další s tím
související činnosti. Ke dni uzavření této smlouvy je zúčtovacím centrem ČSAD
SVT Praha, s.r.o., IČ 45805202, se sídlem Praha 8, Křižíkova 4-6. V případě změny
v osobě zúčtovacího centra Kraj sdělí identifikační a kontaktní údaje nového
zúčtovacího centra Městu nejpozději 2 měsíce před změnou v osobě zúčtovacího
centra.
Článek II.
ÚČEL SMLOUVY
1.

Účelem této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace Smluvních stran směřující k
(i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK na
straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé opravňující cestující k využívání služeb
veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci
a (ii) nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené
Městem dopravci MHD za zajišťování provozu MHD) v důsledku vzájemného uznávání
jízdních dokladů dle této smlouvy.
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Článek III.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.

Smluvní strany se dohodly na struktuře tarifu a výši cen jízdného a přepravného
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Ceník jízdného DÚK“) a na
bezplatných přepravách osob uvedených v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „Bezplatné
přepravy“). Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat strukturu jízdních dokladů
a výši cen jízdného a přepraveného dle Ceníku jízdného DÚK a Bezplatné přepravy a že
bez souhlasu druhé Smluvní strany nebudou zavádět v zóně Roudnice nad Labem žádné
další typy jízdních dokladů nad rámec jízdních dokladů stanovených Ceníkem jízdného
DÚK nebo bezplatné přepravy nad rámec Bezplatných přeprav, vyjma slev závazně
stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. výměrem Ministerstva financí,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami). Ve vztahu ke slevám závazně
stanoveným obecně závaznými právními předpisy se Smluvní strany zavazují upravit
Ceník jízdného DÚK a/nebo Bezplatné přepravy takovým způsobem, aby neodporovaly
obecně závazným právním předpisům. Kraj je oprávněn změnit strukturu tarifu a výši cen
jízdného a přepravného uvedených v Ceníku jízdného DÚK bez souhlasu Města pouze
v případech, kdy tyto změny nebudou mít vliv na výši jednozónových jízdních dokladů
pro zónu Roudnice nad Labem a dopravce MHD dostane od Kraje s dvouměsíčním
předstihem veškerá data potřebná ke změnám Ceníku jízdného DÚK, Tarifu DÚK a
Smluvních přepravních podmínek DÚK, a tyto změny nebudou mít vliv na úpravu SW,
tj. bude se jednat pouze o změnu vstupních dat ve formátu xml a binárních souborů, které
dopravci MHD poskytne Kraj.
Před případným zavedením nového typu jízdního dokladu v zóně Roudnice nad Labem
nad rámec Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze 1 této smlouvy nebo bezplatné
přepravy nad rámec Bezplatných přeprav uvedených v příloze 2 této smlouvy nebo
učiněním jakéhokoliv jiného kroku ve smyslu předchozího pododstavce (s výjimkou
zavedení slevy závazně stanovené obecně závaznými právními předpisy) musí být
Smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující dopady
takového kroku na práva a povinnosti Smluvních stran dle této smlouvy.
V případě zavedení slevy závazně stanovené obecně závaznými právními předpisy musí
být Smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující dopady
takové slevy na práva a povinnosti Smluvních stran dle této smlouvy ještě před zavedením
příslušné slevy, je-li to možné, jinak bez zbytečného odkladu po jejím zavedení.

2.

Kraj se zavazuje zajistit, že dopravci DÚK budou v rámci DÚK na linkách vymezených
přílohou 2 Smluvních přepravních podmínek DÚK,
a) od 1. 1. 2019 uznávat papírové jízdní doklady vydané dle Tarifu DÚK a vystavené
na zabezpečeném papíře s ochrannými prvky definovanými Krajem, které
opravňují cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
linkové dopravy v zóně Roudnice nad Labem a které budou vydány v souladu s
přílohou č. 1 této smlouvy;
b) od 1. 1. 2019 uznávat elektronické jízdní doklady vydané dle Tarifu DÚK a
uložené na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB, které opravňují
cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové
dopravy v zóně Roudnice nad Labem a které budou vydány v souladu s přílohou
č. 1 této smlouvy;
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c) nejpozději od 1. 1. 2019 akceptovat při prodeji jízdních dokladů opravňujících
cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové
dopravy elektronické peníze v aplikaci dopravní peněženka uložené dopravcem
MHD na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8Kb v rámci DÚK;
d) nejpozději od 1. 1. 2019 v rámci DÚK plnohodnotně pracovat s aplikací
elektronická jízdenka a elektronická peněženka na kartách vydaných dopravcem
MHD (tj. prodej elektronických jízdenek a jejich zápis do aplikace vydané
jménem dopravce MHD; dobíjení elektronické peněženky vydané dopravcem
MHD);
e) od 1. 1. 2019 umožňovat bezplatnou přepravu osob uvedených v příloze č. 2 této
smlouvy.
3.

Kraj se zavazuje, že Městu poskytne veškeré potřebné informace o DÚK včetně zejména
informací o Tarifu DÚK, Smluvních přepravních podmínkách DÚK, zúčtovacím centru
a způsobu a frekvenci komunikace se zúčtovacím centrem nejpozději 2 měsíce před
jakoukoliv změnou. Kraj se dále zavazuje na žádost Města zaškolit osoby určené Městem
(např. kontrolory působící u dopravce MHD) v podmínkách relevantních pro jejich
činnost v souladu s touto smlouvou a Město se zavazuje zajistit náležitou součinnost
všech osob dopravce MHD, o jejichž zaškolení požádá.

4.

Kraj se zavazuje, že Městu poskytne zabezpečený papír s ochrannými prvky pro tisk
jízdních dokladů dopravcem MHD v rámci DÚK.

5.

Město se zavazuje, že dopravce MHD bude vydávat papírové jízdní doklady DÚK na
zabezpečeném papíru s ochrannými prvky, který Kraj poskytne Městu a Město následně
dopravci MHD.

6.

Město se zavazuje zajistit, že dopravce MHD bude na všech linkách MHD,
a) od 1. 1. 2019 uznávat papírové jízdní doklady vydané dle Tarifu DÚK a vystavené
na zabezpečeném papíře s ochrannými prvky definovanými Krajem, které budou
vydány v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy, a to v souladu s jejich časovou
platností dle Tarifu DÚK a za podmínky, že jsou platné pro tarifní zónu Roudnice
nad Labem;
b) nejpozději od 1. 1. 2019 uznávat elektronické jízdní doklady vydané dle Tarifu
DÚK a uložené na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB, které
budou vydány v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy, a to v souladu s jejich
časovou platností dle Tarifu DÚK a za podmínky, že jsou platné pro tarifní zónu
Roudnice nad Labem;
c) nejpozději od 1. 1. 2019 v rámci DÚK akceptovat při prodeji jízdních dokladů
opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a
veřejné linkové dopravy elektronické peníze v aplikaci dopravní peněženka
uložené dopravci DÚK na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB;
d) nejpozději od 1. 1. 2019 v rámci DÚK plnohodnotně pracovat s aplikací
elektronická jízdenka a elektronická peněženka na kartách vydaných dopravci
DÚK (tj. prodej elektronických jízdenek a jejich zápis do aplikace vydané jménem
dopravce DÚK; dobíjení elektronické peněženky vydané dopravcem DÚK);
e) od 1. 1. 2019 umožňovat bezplatnou přepravu osob uvedených v příloze č. 2 této
smlouvy;
f) dodržovat jízdní řády, na kterých se Město a Kraj vzájemně předem dohodli.
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7.

Město se zavazuje zajistit, že potisk karet vydaných dopravcem MHD, které budou platné
v rámci celého systému DÚK, bude v souladu s grafickým manuálem karet vydaným
Krajem.

8.

Město se zavazuje, že nebude měnit rozsah ročního dopravního výkonu objednaného u
dopravce MHD o více než 10 %, a to v rozsahu 54 000 km. Před případnou změnou
rozsahu ročního dopravního výkonu dopravce MHD o více než 10 % musí být Smluvními
stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující dopady takové změny
rozsahu ročního dopravního výkonu dopravce MHD na práva a povinnosti Smluvních
stran dle této smlouvy.

9.

Město se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude vykonávat na nejméně
jednom spoji každé linky nejméně jednou za tři měsíce přepravní kontrolu dodržování
tarifních a smluvních přepravních podmínek ze strany cestujících využívajících služeb
veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných dopravcem
MHD v rámci MHD (tj. nejméně 4 x). Pokud se v kterémkoliv kalendářním roce trvání
této smlouvy sníží rozsah objednaného dopravního výkonu dopravce MHD oproti
rozsahu objednaného dopravního výkonu dopravce MHD v rozsahu 54 000 km, je Město
oprávněno pro daný kalendářní rok ve stejném poměru snížit minimální požadovaný
rozsah kontrol dodržování tarifních a smluvních přepravních podmínek ve smyslu
předcházející věty.

10. Město se zavazuje zajistit, že kontroloři a pověření zaměstnanci dopravce MHD budou
kontrolovat i jízdní doklady vydané dopravci DÚK opravňující cestující k využívání
služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných dopravci
DÚK na linkách a spojích dopravce MHD. Smluvní strany pro vyloučení pochybností
sjednávají, že cestující s neplatnou jízdenkou vydanou dopravcem DÚK (tj. zejména
jízdenkou po uplynutí časové platnosti nebo jízdenkou neplatnou v příslušné zóně) budou
považováni za cestující bez platné jízdenky.
11. Město se zavazuje dodat Kraji vyjádření dopravce k doručenému protokolu (Kontrola
dopravní obslužnosti) do 14 dnů od jeho doručení/převzetí v případě, že pověřený
kontrolní pracovník Kraje zjistí při kontrolní činnosti porušování Tarifu DÚK a SPP DÚK
na linkách dopravce. Kraj se zavazuje dodat Městu protokol do 5 dnů od zjištění daného
porušení (v případě víkendů a svátků se daná lhůta o tyto dny prodlužuje). Dodání může
být formou osobního předání či e-mailem na kontaktní osobu uvedenou v této smlouvě.
12. Město se zavazuje, že bude samo nebo prostřednictvím dopravce MHD dodávat do
zúčtovacího centra a v záloze (kopii) Kraji úplné a správné údaje o tržbách dopravce
MHD (zejména údaje o počtu a typech jednotlivých prodaných jízdních dokladů a tržbách
z přepravy zavazadel) a případné další údaje v souladu s požadavky zúčtovacího centra,
a to v pravidelných intervalech sdělených Městu zúčtovacím centrem s alespoň
dvouměsíčním předstihem, přičemž tyto intervaly nebudou kratší než 24 hodin. Pro
komunikaci se zúčtovacím centrem budou předpokládány formáty dat definované vstupní
větou Cards Interface společnosti ČSAD SVT, jehož popis tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
Informace o vybraných druzích jízdních dokladů (např. SMS jízdenky, předtištěné
jízdenky prodávané v doplňkovém prodeji u řidičů a u smluvních prodejců, jízdní doklady
prodávané ve stacionárních automatech, aj.) budou dodané ve formátu definovaném
zúčtovacím centrem.
13. Město se zavazuje na žádost Kraje poskytnout Kraji bez zbytečného odkladu kopie
veškerých výkazů, které dopravce MHD předkládá nebo je povinen předkládat Městu
v souvislosti s jím poskytovanými veřejnými službami ve veřejné drážní osobní dopravě
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a ve veřejné linkové dopravě, včetně zejména výkazů nákladů a výnosů (včetně tržeb)
z přepravní činnosti dle platných a účinných právních předpisů.
14. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o plánovaných změnách v jízdních
řádech linek a spojů provozovaných dopravci (spočívající např. v omezení dopravy), které
by mohly mít vliv na kapacitní požadavky veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
linkové dopravy provozované dopravci DÚK a dopravcem MHD v územním obvodu
Města, vyjma nezbytných změn vyvolaných dočasnými omezeními provozu na
komunikacích či uzavírkami komunikací.
15. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat nejméně 60 dní předem o veškerých
zamýšlených změnách v Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínkách DÚK.
Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že nebude nijak dotčena možnost
uplatňování Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK ze strany dopravce
MHD a dopravců DÚK vůči všem cestujícím využívajícím jejich služby bez ohledu na
to, který dopravce těmto cestujícím vydal příslušný jízdní doklad platný dle Tarifu DÚK
a Smluvních přepravních podmínek DÚK.
16. Jestliže bude dopravce MHD zajišťovat přepravu cestujících mimo územní obvod Města
jako dopravci DÚK, zavazuje se Město zajistit, že ceny jízdních dokladů vydávaných
dopravcem MHD opravňujících k cestě do jiných zón v rámci DÚK budou shodné
s cenami jízdních dokladů vydávaných dopravci DÚK opravňujících k cestě do takových
jiných zón v rámci DÚK. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že o ceně
jízdních dokladů ve smyslu tohoto odstavce bude oprávněn rozhodovat Kraj.
17. Smluvní strany se zavazují zajistit, že tarif a smluvní přepravní podmínky budou
jednotné, resp. že Tarif DÚK a Smluvní přepravní podmínky DÚK budou zahrnovat
veškerá specifika tarifu a dalších pravidel v zóně Roudnice nad Labem.
a) Kraj se zavazuje zajistit, že dopravci DÚK budou (i) počínaje 1. 1. 2019 oprávněni
vydávat ve svých prodejních místech jízdní doklady pro zónu Roudnice nad Labem
dle Ceníku jízdného DÚK uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a dle Tarifu DÚK a
Smluvních přepravních podmínek DÚK, který bude zahrnovat veškerá specifika
tarifu a další pravidla v zóně Roudnice nad Labem, a (ii) počínaje 1. 1. 2019 povinni
uznávat jízdní doklady dopravce MHD platné dle Tarifu DÚK a Smluvních
přepravních podmínek DÚK.
b) Město se zavazuje zajistit, že dopravce MHD bude (i) počínaje 1. 1. 2019, nejdříve
však po podpisu této smlouvy, oprávněn vydávat ve svých prodejních místech jízdní
doklady dle Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK a (ii) počínaje
1. 1. 2019 povinen uznávat jízdní doklady vydané dopravci DÚK platné v zóně
Roudnice nad Labem dle Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK.
18. Smluvní strany se zavazují zajistit, že k 1. 1. 2020 a dále k 1. 1. každého druhého
následujícího roku trvání této smlouvy budou pro období příslušného a bezprostředně
následujícího kalendářního roku všechny jednotlivé tarifní položky uvedené v příloze č.
1 této smlouvy upraveny tak, že budou vynásobeny koeficientem rovnajícím se poměru
mezi (a) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu
spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
od července roku o dva roky předcházejícího kalendářního roku do června bezprostředně
předcházejícího kalendářního roku a (b) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace
vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců od července 2018 do června 2018, a to dle dat uveřejněných
Českým statistickým úřadem. Částka, o kterou se má v souladu s postupem uvedeným v
předcházející větě ta která tarifní položka upravit, musí být před její případnou úpravou
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zaokrouhlena na celé koruny české v souladu s matematickými pravidly zaokrouhlování
(přičemž číslice 5 se zaokrouhluje nahoru).
Příklad: Pro roky 2023 a 2024 budou všechny jednotlivé tarifní položky uvedené v příloze
č. 1 této smlouvy k 1. 1. 2023 vynásobeny koeficientem rovnajícím se poměru mezi (a)
průměrnou výší bazického indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu
spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
od července 2021 do června 2022 a (b) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace
vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců od července 2017 do června 2018, a to dle dat uveřejněných
Českým statistickým úřadem. Pokud by např. měla být určitá tarifní položka navýšena o
0,4 Kč, bude v souladu s matematickými pravidly zaokrouhlování tato částka
zaokrouhlena na 0 Kč, a tedy fakticky k žádnému navýšení nedojde. Pokud by však např.
měla být určitá tarifní položka navýšena o 0,5 Kč, bude v souladu s matematickými
pravidly zaokrouhlování tato částka zaokrouhlena na 1 Kč, a tedy dojde k navýšení
daného tarifu o 1 Kč.
19. Jestliže Město v rozporu s bezprostředně předcházejícím odstavcem nezajistí navýšení
kteréhokoliv z tarifů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, budou referenční tržby na
1 km dle této smlouvy po dobu, po kterou nebude příslušný tarif navýšen,
v odpovídajícím rozsahu sníženy.
Článek IV.
PRINCIPY VYROVNÁVÁNÍ TRŽEB MEZI KRAJEM A MĚSTEM
1.

Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě referenční
tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2019 se rovnají 10,26 Kč
bez DPH; v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě
Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše
referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby
DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa
(např. v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15
% na 17 % by referenční tržby na 1 km činily 10,08 (po zaokrouhlení z 10,0846)
Kč bez DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po změně
zákonné sazby DPH činila 11,80 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2019 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející
kalendářní rok,

Skuti-1 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK
v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce ze všech jízdních
dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Roudnice nad
Labem a
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Skuti-2 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK
v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím předcházejícímu
kalendářnímu roku ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo
cílová zóna bude zóna Roudnice nad Labem,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2019
(Ref2019) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných
pro kalendářní rok 2018 (Ref2018) a podílu skutečných tržeb na 1 km
dosažených v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 2018 ze
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna
Roudnice nad Labem(Skut2018) a skutečných tržeb na 1 km dosažených
v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 2017 (Skut2017) ze
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna
Roudnice,nad Labem tj. dle vzorce:
𝑆𝑘𝑢𝑡

𝑅𝑒𝑓2019 = 𝑅𝑒𝑓2018 ∙ 𝑆𝑘𝑢𝑡2018];
2017

2.

Vyrovnávání tržeb a s tím spojené zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci MHD
ze strany Kraje se bude řídit následujícími pravidly:
a) zúčtovací centrum na základě informací dle čl. III odst. 11 této smlouvy výše
vypočítá v souladu s předem stanoveným algoritmem zohledňujícím vlivy
zapojení dopravce MHD do DÚK ve vztahu ke každému kalendářnímu měsíci
výši tržeb dopravce MHD, která odpovídá dopravnímu výkonu realizovanému
dopravcem MHD na linkách a spojích objednaných Městem v rámci MHD
v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „normalizované skutečné tržby
dopravce MHD“);
b) Město poskytne Kraji informace o dopravním výkonu skutečně provedeném
dopravcem MHD v rámci MHD v každém kalendářním měsíci vždy nejpozději
do 10. dne bezprostředně následujícího kalendářního měsíce (dále jen „dopravní
výkon MHD“);
c) Kraj na základě dopravního výkonu MHD a referenčních tržeb na 1 km vypočte
výši referenčních měsíčních tržeb a porovná ji s výší normalizovaných skutečných
tržeb dopravce MHD vypočítaných zúčtovacím centrem pro příslušný kalendářní
měsíc dle písm. a) výše (tj. nikoliv s výší tržeb skutečně inkasovaných dopravcem
MHD v příslušném kalendářním měsíci, ale s výší tržeb vypočítaných zúčtovacím
centrem postupem ve smyslu čl. V odst. 4 této smlouvy);
d) v případě, že budou normalizované skutečné tržby dopravce MHD ve vyjádření
bez DPH v příslušném kalendářním měsíci vyšší než referenční měsíční tržby bez
DPH, bude Město povinno zaslat částku odpovídající tomuto rozdílu Kraji, a to
nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy obdrží výzvu k úhradě od Kraje;
e) budou-li naopak normalizované skutečné tržby dopravce MHD ve vyjádření bez
DPH v příslušném kalendářním měsíci nižší než referenční měsíční tržby bez
DPH, bude Kraj povinen zaslat částku odpovídající tomuto rozdílu Městu, a to
nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy obdrží od Města výzvu k úhradě obsahující
informace o dopravním výkonu MHD a zároveň bude mít k dispozici informace
ze zúčtovacího centra o normalizovaných skutečných tržbách dopravce MHD;
f) tržby z časového jízdného na období přesahující jeden měsíc budou pro účely této
smlouvy zahrnovány do tržeb celé ve vztahu k měsíci, ve kterém byly prodány (tj.
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nebudou děleny poměrně podle ceny časového kupónu připadající na příslušný
kalendářní měsíc);
g) v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě nebo
v případě jiných změn právních předpisů, které budou mít vliv na pravidla
dohodnutá touto smlouvou, budou Smluvní strany jednat o případné změně
pravidel dohodnutých v této smlouvě;
h) referenční tržby na 1 km, referenční měsíční tržby a normalizované skutečné tržby
dopravce MHD budou pro účely této smlouvy zahrnovat výlučně tržby z jízdného
a přepravy zavazadel;
i) pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že referenční
tržby na 1 km, referenční měsíční tržby a normalizované skutečné tržby dopravce
MHD se musí vztahovat výlučně k dopravním výkonům provedeným dopravcem
MHD na linkách a spojích objednávaných městem v rámci MHD;
j) pro vyloučení pochybností se dále stanoví, že vyrovnávání tržeb mezi Krajem a
Městem bude prováděno v pravidelných měsíčních intervalech.

Článek V.
ZAPOJENÍ DOPRAVCE MHD DO DÚK
1. Za účelem zapojení dopravce MHD do DÚK se Město se zavazuje zajistit, že dopravce
MHD uzavře se zúčtovacím centrem smlouvu, na jejímž základě se dopravce MHD zaváže
dodržovat veškerá práva a povinnosti vyplývající z jeho účasti v DÚK stanovená Krajem.
Za tímto účelem Město zejména zajistí, že dopravce bude dodržovat práva a povinnosti
uvedená v odst. 2 až 14 níže.
2. Město se zavazuje zajistit, že v souvislosti s přistoupením k DÚK dopravce MHD:
a)

bude na všech jím provozovaných linkách a spojích uznávat platné jízdní doklady
DÚK vydané dopravci DÚK, jakož i jakékoliv jiné jízdní doklady, jejichž povinné
uznávání dopravcem MHD na jím provozovaných linkách a spojích objednávaných
Městem v rámci MHD bude Kraj oprávněn jednostranně stanovit;

b) bude předávat zúčtovacímu centru data o bezkontaktních čipových kartách (pokud
byly takové karty před uvedeným datem vydány) a identifikační data o zařízeních
používaných dopravcem MHD v elektronickém odbavovacím systému;
c)

poskytne Kraji veškerou možnou součinnost potřebnou k tomu, aby mohlo dojít k
bezproblémovému zapojení dopravce MHD do DÚK k 1. 1. 2019; v této souvislosti
zejména, nikoliv však výlučně, poskytne Kraji v Krajem stanovené lhůtě vzorovou
čipovou kartu vydávanou dopravcem MHD či technické údaje o elektronickém
odbavovacím systému používaném dopravcem MHD, resp. jakýkoliv doklad či
informaci s tím související, zúčastní se jednání souvisejících se zavedením DÚK a dle
pokynů Kraje učinit jakýkoliv další úkon nezbytný k propojení (zajištění
kompatibility) elektronických odbavovacích systému a čipových karet používaných
jednotlivými dopravci zapojenými do DÚK podle pokynů Kraje;

d) bude vydávat a akceptovat bezkontaktní čipové karty se strukturou odpovídající
struktuře BČK Ústeckého kraje, která bude Krajem sdělena dopravci MHD do 3
pracovních dnů poté, co (i) dojde k podpisu této smlouvy oběma Smluvními stranami
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a zároveň (ii) se dopravce MHD vůči Kraji písemně zaváže zachovávat mlčenlivost
ohledně struktury BČK Ústeckého kraje;
e)

bude předávat zúčtovacímu centru a v záloze Kraji v pravidelných intervalech
sdělených zúčtovacím centrem s alespoň dvouměsíčním předstihem, přičemž tyto
intervaly nebudou kratší než 24 hodin (i) informace o bezkontaktních čipových kartách
(nově vydané, zrušené, blokované), (ii) informace o transakcích elektronického
odbavovacího systému, (iii) identifikační data o změnách zařízení používaných
dopravcem MHD v elektronickém odbavovacím systému,

f)

bude předávat Kraji informace o provedených dopravních výkonech za kalendářní
měsíc nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce;

g) zajistí, aby informace o transakcích elektronického odbavovacího systému byly úplné,
a zamezí ztrátám transakcí (ztrátou transakce se rozumí přerušení vzestupné řady čísel
transakcí realizovaných dopravcem MHD);
h) bude přijímat od zúčtovacího centra aktualizovaný seznam zakázaných čipových karet
(tzv. blacklist) a tento nahrávat do všech zařízení elektronického odbavovacího
systému tak, aby nebylo možné použití zakázaných čipových karet;
i)

bude evidovat elektronickým odbavovacím
s elektronickým jízdním dokladem;

systémem

všechny

cestující

j)

uzavře s Krajem smlouvu o utajení informací v souladu se vzorem uvedeným v příloze
č. 5 této smlouvy;

k) bude dodržovat Krajem stanovenou politiku bezpečnosti odbavovacího systému DÚK,
jejíž zpřístupnění dopravci MHD bude podmíněné uzavřením smlouvy o utajení
informací a uzavře s Krajem smlouvu o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému
v souladu se vzorem v příloze č. 6 této smlouvy;
l)

zajistí potřebný počet SAM modulů a poskytne Kraji veškerou jím požadovanou
součinnost tak, aby Kraj mohl na tyto SAM moduly nahrát bezpečnostní algoritmy
a klíče systému pro komunikaci s bezkontaktními čipovými kartami;

m) bude dodržovat další práva a povinnosti související s čipovými kartami
a elektronickým odbavovacím systémem, jak jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy;
n) bude kontrolovat platnost jízdních dokladů vydaných dopravcem DÚK dle Tarifu
DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK zveřejněných na stránkách Kraje
www.dopravauk.cz.
3. Město se zavazuje zajistit, že komunikace dopravce MHD se zúčtovacím centrem bude
realizována prostřednictvím formátů dat definovaných vstupní větou Cards Interface
společnosti ČSAD SVT, jehož popis tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Mezi jednotlivými dopravci zapojenými do DÚK (tj. včetně dopravce MHD) bude probíhat
v každém kalendářním měsíci vzájemné zúčtování jimi inkasovaných tržeb, a to dle pokynů
zúčtovacího centra. Zúčtovací centrum bude na základě informací poskytnutých
dopravcem MHD a dopravci zapojenými do DÚK, identifikovat ve vztahu ke každému
kalendářnímu měsíci výkony provedené dopravcem MHD výhradně na linkách a spojích
provozovaných dopravcem MHD a dopravní výkony provedené jinými dopravci na jiných
linkách v rámci DÚK. Zúčtovací centrum následně vypočte výši tržeb, která takovým
výkonům dopravce MHD odpovídá, a porovná ji s výší tržeb, kterou dopravcem MHD v
příslušném kalendářním měsíci skutečně inkasoval. V případě, že budou tržby skutečně
inkasované dopravcem MHD v příslušném kalendářním měsíci vyšší než tržby, které
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souvisí s výkony provedenými dopravcem MHD, Město zajistí, že dopravce MHD zašle
částku odpovídající tomuto rozdílu třetí osobě či třetím osobám (jiným dopravcům
zapojeným do DÚK, a to přímo nebo prostřednictvím zúčtovacího centra) prostřednictvím
bankovního převodu a dle instrukcí zúčtovacího centra. Budou-li naopak tržby skutečně
inkasované dopravcem MHD v příslušném kalendářním měsíci nižší než tržby, které by
měl dopravce MHD inkasovat za výkony provedené v příslušném kalendářním měsíci,
bude dopravci MHD zaslána částka odpovídající tomuto rozdílu třetí osobou či třetími
osobami (jinými dopravci zapojenými do DÚK, a to přímo nebo prostřednictvím
zúčtovacího centra) prostřednictvím bankovního převodu a dle instrukcí zúčtovacího
centra. Město zajistí, že se dopravce MHD v souvislosti s prováděním zúčtování dle tohoto
odstavce bude řídit písemnými instrukcemi zúčtovacího centra a příslušnou platbu vždy
provede (resp. přijme) do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy dopravce MHD takovou
písemnou instrukci obdrží. Kraj bude oprávněn stanovit podrobnosti týkající se zúčtování
tržeb dle tohoto odstavce a dále stanovit, ve vztahu ke kterým jízdním dokladům bude
zúčtování probíhat odlišným způsobem.
5. Kraj předá dopravci MHD ve stanovené lhůtě veškeré potřebné informace o DÚK včetně
informací o zúčtovacím centru, způsobu a frekvenci komunikace mezi dopravcem MHD a
zúčtovacím centrem a formátu dat používaných v rámci DÚK. Město zajistí, že dopravce
MHD vyvine maximální možnou součinnost při testování vzájemné kompatibility
jednotlivých součástí elektronického odbavovacího systému DÚK.
6. Město se zavazuje zajistit, že bezkontaktní čipové karty a elektronický odbavovací systém
používané dopravcem MHD budou po celou dobu jeho účasti v DÚK kompatibilní
s bezkontaktními čipovými kartami a elektronickým odbavovacím systémem DÚK Kraje.
7. Město se zavazuje, že dopravce MHD bude vydávat karty anonymní a karty osobní. Osobní
karty budou vydávány konkrétnímu držiteli. Na osobní kartě budou natištěny následující
údaje: jméno, příjmení, datum narození, logické číslo karty ve formě čárového kódu. Karty
budou vydávány bez evidence osobních údajů, tj. osobní údaje žadatele budou
zpracovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu nutnou pro výrobu a krátké otestování
karty.
8. Město se zavazuje, že zprostředkuje kraji přístup do stávajících i budoucích dopravních
infopanelů zobrazujících odjezdy spojů na některých zastávkách na území města. Kraj se
zavazuje, že v rámci technických možností zajistí plnění těchto infopanelů aktuálními
informacemi z dispečinku DÚK.
9. Město se zavazuje, že zprostředkuje kraji přístup k on-line poloze stávajících či budoucích
vozidel zajišťujících MHD v rámci technických možností dopravce. Kraj se zavazuje, že
v rámci technických možností zajistí využití těchto dat dispečinkem DÚK a jejich zobrazení
cestujícím.
10. Město se zavazuje, že umožní kraji navrhovat využití zastávek veřejné dopravy na území
města (včetně autobusového nádraží na Karlově náměstí) a v případě absence
technologických problémů (např. vysoká míra souběhů spojů či nevyhovující délka vozů
apod.) návrhu kraje vyhoví. Město dále deklaruje, že bude případné budoucí stavební
úpravy zastávek konzultovat s krajem. Kraj se zavazuje, že využití zastávek navrhne
logicky dle odjezdových směrů spojů tak, aby předešel vzniku technologických problémů,
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aby zajistil co nejvyšší míru komfortu pro cestující a aby nevznikla městu zbytečná
dopravní zátěž.
11. Město se zavazuje, že bude spolu s dopravcem MHD v rámci svých možností aktivně
pracovat na propagaci integrovaného tarifu DÚK v rámci svých propagačních nástrojů
a zajišťovat distribuci tištěných propagačních materiálů DÚK dodaných Krajem.
12. Město se zavazuje poskytovat na webových stránkách Města nebo MHD informace
o integrované dopravě a umístit zde odkaz na web DÚK.
13. Město se zavazuje, že bude spolu s dopravcem MHD vždy umisťovat logo DÚK jako
nadstavbového integrovaného systému na propagační materiály k MHD, jakožto součásti
DÚK – zejména informace o tarifu a dopravní informace dopravce MHD apod.
14. Město se zavazuje zajistit, že všechny vozy dopravce MHD budou na viditelném místě
u každých nástupních dveří označeny informativní samolepkou o platnosti tarifu DÚK,
samolepky bude dodávat v potřebném množství Kraj.
15. Město se zavazuje zajistit, že dopravce MHD bude na žádost Kraje poskytovat do 14 dnů
od podání žádosti výsledky přepravních kontrol provedených na linkách MHD.
16. Město se zavazuje zajistit, že společně s termínem zapojení do DÚK přečíslují linky MHD
tak, aby byla jejich poslední trojčíslí v rámci DÚK jedinečná. Pro označení linek dopravce
se předpokládá využití číselné řady 3XX (např. 368).
17. Pokud to bude nezbytné pro naplnění níže uvedených principů fungování DÚK, bude Město
povinno za níže uvedených podmínek zajistit, že dopravce MHD na žádost Kraje změní
jím používaný elektronický odbavovací systém či bezkontaktní čipové karty (případně též
odchylně od parametrů bezkontaktních čipových karet či elektronického odbavovacího
systému) tak, aby byly tyto principy naplněny:
- zachování plné kontroly Kraje nad DÚK;
- fungování DÚK tak, aby byly spravedlivě distribuovány platby mezi jednotlivými
dopravci zapojenými DÚK;
- ochrana investic (vložených finančních prostředků) cestujících;
- zamezení podvodů či snížení zvýšeného rizika podvodů s nástroji DÚK; a
- efektivní a uživatelsky přátelský systém.
Po obdržení žádosti Kraje o zajištění změny elektronického odbavovacího systému či
bezkontaktních čipových karet používaných dopravcem MHD Město zajistí, že dopravce
MHD Kraji bez zbytečného odkladu předloží podrobnou kalkulaci veškerých účelných
a hospodárných nákladů, které by si taková změna vyžádala.
Pokud Kraj rozhodne, že dopravce MHD bude povinen příslušnou změnu provést, zavazuje
se Město zajistit, že dopravce MHD takovou změnu bez zbytečného odkladu zajistí, a Kraj
bude povinen dopravci MHD uhradit veškeré skutečné účelně a hospodárně vynaložené
náklady nezbytné pro její provedení.
Dopravce MHD však nebude oprávněn zajistit změnu jím používaného elektronického
odbavovacího systému či bezkontaktních čipových karet ve smyslu tohoto odstavce, pokud
a dokud o jejím provedení v souladu s výše uvedeným nerozhodne Kraj. Bude-li rozhodnutí
Kraje o provedení změny dopravcem MHD používaného elektronického odbavovacího
systému či bezkontaktních čipových karet ve smyslu tohoto odstavce podmíněno
naplněním určitých zákonných předpokladů (např. z oblasti veřejných zakázek, veřejné
podpory nebo jiné oblasti), nebude o provedení takové změny možné rozhodnout dříve,

Strana 13 / 15

než budou příslušné zákonné předpoklady naplněny.
Článek VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva
nabývá účinnosti v celém rozsahu ke dni 1. 1. 2019 s výjimkou čl. I, čl. III odst. 6, 9, 10,
14, 15 a 16, čl. V a čl. VI, které nabývají účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3.

Tato smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran.

4.

Tato smlouva může být dále jednostranně ukončena písemnou výpovědí kterékoliv ze
Smluvních stran pouze k 31. 12. příslušného kalendářního roku s výpovědní dobou v délce
nejméně 6 měsíců. Výpovědní doba dle předcházející věty počíná běžet 1. dne
kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní
straně.

5.

Touto smlouvou nejsou zakládána žádná práva třetích osob vůči Kraji ani Městu.

6.

Změny a doplňky této smlouvy lze provádět výlučně formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední Smluvní stranou stanou nedílnou
součástí této smlouvy.

7.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž jeden
stejnopis obdrží Kraj a dva stejnopisy Město.

8.

Tato smlouva je uzavírána jako veřejnoprávní smlouva ve smyslu § 160 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších změn. Pro vztahy touto smlouvou výslovně
neupravené se použije ustanovení § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších změn.

9.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle 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. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Městu do datové schránky ID qdwbviv.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 –

Ceník jízdného DÚK

Příloha č. 2 –

Bezplatná přeprava osob

Příloha č. 3 –

Popis Cards Interface

Příloha č. 4 –

Čipové karty a elektronický odbavovací systém

Příloha č. 5 –

Návrh smlouvy o utajení informací

Příloha č. 6 –

Návrh smlouvy o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému
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Propad tržeb za měsíc říjen v roce 2020 oproti roku 2019

1
2
3

referenční tržba
v
Kč bez DPH za 1 km
5

6
7

Kč
63 000 228,32
8 068 020,98
54 932 207,34

tržby říjen 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby říjen 2019 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby říjen 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov

MHD Chomutov a Jirkov
MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

doravní výkon
v km za měsíc 10/2019

23,76
12,56
22,68
10,73
23,41
29,64
24,38

referenční tržby
za měsíc 10/2019

156 573,07
11 376,70
179 711,30
4 268,00
186 829,89
525 174,53
318 687,19

tržby DÚK, které zůstaly kraji
po odečtení garancí městům

4

podíl ref. tržeb za
měsíc září ze
skutečných celkových
tržeb DÚK za 10/2019

3 720 176,14
142 891,35
4 075 852,28
45 795,64
4 373 687,72
15 566 173,07
7 769 593,69

0,0591
0,0023
0,0647
0,0007
0,0694
0,2471
0,1233

27 306 058,41

0,4334

63 000 228,32

1
2
3
4
5

6
7

podíl
1

1

Tabulka ukazuje podíl jednotlivých měst (kolik v běžném 10/2019 činily tržby garantované městům vůči celkovým tržbám DÚK)
všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc říjen 2019 včetně státní kompenzace slev
podíl referenčních tržeb za měsíc říjen 2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc říjen 2019 vyjádřený hodnotou "1"
referenční tržba za 10/2019 vypočítaná u jednotlivých měst vynásobením ref. tržby v Kč bez DPH na 1 km a dopravního výkonu za 10/2019
podíl referenčních tržeb jednotlivých měst za 10/2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc 10/2019
MHD Ústí nad Labem - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí
MHD Most a Litvínov - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

Následující tabulka využívá tento výše vypočítaný podíl a rozděluje jím propad tržeb ze října 2020 mezi jednotlivá města a kraj
Právě ve výši tohoto podílu žádáme města, aby se na propadu tržeb v měsíci říjnu 2020 podílela

11

tržby říjen 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby říjen 2020 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby říjen 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov
propad tržeb DÚK za říjen 2020 vs. říjen 2019

12

MHD Chomutov a Jirkov

8
9
10

MHD Chomutov
MHD Jirkov

MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

13

8
9
10
11
12
13

podíl 0,063661554 z propadu tržeb
83% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km
17% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km

podíl 0,002429891 z propadu tržeb
podíl 0,0713179 z propadu tržeb
podíl 0,00075693 z propadu tržeb
podíl 0,070993266 z propadu tržeb
podíl 0,277415732 z propadu tržeb
podíl 0,132452605 z propadu tržeb

MHD Most

65,59 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

MHD Litvínov

34,41 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

propad tržeb DÚK, který by
nesl Ústecký kraj poté, co by se
města podílela na propadu viz
výše

-

Kč
40 388 012,92
5 575 577,77
34 812 435,15
22 612 215,40

podíl

1

žádost o dorovnání za říjen 2020 ve výši:
0,0591
1 335 255,86
0,8300
1 108 262,37
0,1700
226 993,50
0,0023
51 286,96
0,0647
1 462 916,12
0,0007
16 437,10
0,0694
1 569 816,04
0,2471
5 587 053,69
0,1233
2 788 683,96
0,6559
1 829 097,81
0,3441
959 586,15
-

9 800 765,66

-

22 612 215,40

všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2020 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc říjen 2020 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc říjen 2020 včetně státní kompenzace slev
propad tržeb DÚK za měsíc říjen 2020 oproti měsíci říjen 2019
výše podílu u jednotlivých měst, o kterou žádá kraj o dorovnání propadu tržeb za měsíc říjen 2020
propad tržeb DÚK, který by Ústecký kraj nesl, pokud by se města podílela na propadu tržeb
tento propad odpovídá podílu tržeb, které zůstanou kraji po odečtení garancí městům
K tomu zůstává nadále zachovaný současný systém plateb za vyrovnání garance tržeb dle uzavřených smluv.
Tato žádost o podíl na ztrátách tržeb je tedy nad rámec současných smluvních plateb.

0,4334
1

Propad tržeb za měsíc listopad v roce 2020 oproti roku 2019

1
2
3

Kč
58 618 862,10
7 939 529,66
50 679 332,44

tržby listopad 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby listopad 2019 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby listopad 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov

referenční tržba
v
doravní výkon
Kč bez DPH za 1 km
v km za měsíc 11/2019
5

6
7

MHD Chomutov a Jirkov
MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

23,76
12,56
22,68
10,73
23,41
29,64
24,38

referenční tržby
za měsíc 11/2019

150 989,43
10 932,60
174 005,10
4 074,00
205 519,10
508 333,83
307 278,89

tržby DÚK, které zůstaly kraji
po odečtení garancí městům

2
3
4
5

6
7

podíl
1

podíl ref. tržeb za
měsíc listopad ze
skutečných celkových
tržeb DÚK za 11/2019

3 587 508,86
137 313,46
3 946 435,67
43 714,02
4 811 202,13
15 067 014,72
7 491 459,34

0,0612
0,0023
0,0673
0,0007
0,0821
0,2570
0,1278

23 534 213,91

0,4015

58 618 862,10

1

4

1

Tabulka ukazuje podíl jednotlivých měst (kolik v běžném 11/2019 činily tržby garantované městům vůči celkovým tržbám DÚK)
všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc listopad 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc listopad 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc listopad 2019 včetně státní kompenzace slev
podíl referenčních tržeb za měsíc listopad 2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc listopad 2019 vyjádřený hodnotou "1"
referenční tržba za 11/2019 vypočítaná u jednotlivých měst vynásobením ref. tržby v Kč bez DPH na 1 km a dopravního výkonu za 11/2019
podíl referenčních tržeb jednotlivých měst za 11/2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc 11/2019
MHD Ústí nad Labem - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí
MHD Most a Litvínov - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

Následující tabulka využívá tento výše vypočítaný podíl a rozděluje jím propad tržeb z listopadu 2020 mezi jednotlivá města a kraj
Právě ve výši tohoto podílu žádáme města, aby se na propadu tržeb v měsíci listopadu 2020 podílela

11

tržby listopad 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby listopad 2020 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby listopad 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov
propad tržeb DÚK za listopad 2020 vs. listopad 2019

12

MHD Chomutov a Jirkov

8
9
10

MHD Chomutov
MHD Jirkov

MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

13

8
9
10
11
12
13

podíl 0,063661554 z propadu tržeb
83% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km
17% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km

podíl 0,002429891 z propadu tržeb
podíl 0,0713179 z propadu tržeb
podíl 0,00075693 z propadu tržeb
podíl 0,070993266 z propadu tržeb
podíl 0,277415732 z propadu tržeb
podíl 0,132452605 z propadu tržeb

MHD Most

65,59 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

MHD Litvínov

34,41 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

propad tržeb DÚK, který by
nesl Ústecký kraj poté, co by se
města podílela na propadu viz
výše

-

Kč
35 904 537,30
4 871 840,52
31 032 696,78
22 714 324,80

podíl

1

žádost o dorovnání za listopad 2020 ve výši:
0,0612
1 390 130,04
0,8300
1 153 807,94
0,1700
236 322,11
0,0023
53 207,83
0,0673
1 529 211,22
0,0007
16 938,82
0,0821
1 864 301,08
0,2570
5 838 343,73
0,1278
2 902 878,60
0,6559
1 903 998,08
0,3441
998 880,53
-

9 119 313,47

-

22 714 324,80

0,4015
1

všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc listopad 2020 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc listopad 2020 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc listopad 2020 včetně státní kompenzace slev
propad tržeb DÚK za měsíc listopad 2020 oproti měsíci listopad 2019
výše podílu u jednotlivých měst, o kterou žádá kraj o dorovnání propadu tržeb za měsíc listopad 2020
propad tržeb DÚK, který by Ústecký kraj nesl, pokud by se města podílela na propadu tržeb
tento propad odpovídá podílu tržeb, které zůstanou kraji po odečtení garancí městům
K tomu zůstává nadále zachovaný současný systém plateb za vyrovnání garance tržeb dle uzavřených smluv.
Tato žádost o podíl na ztrátách tržeb je tedy nad rámec současných smluvních plateb.

Propad tržeb za měsíc prosinec v roce 2020 oproti roku 2019

1
2
3

referenční tržba
v Kč bez DPH za 1 km
5

6
7

Kč
62 642 760,62
7 793 397,14
54 849 363,48

tržby prosinec 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby prosinec 2019 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby prosinec 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov

MHD Chomutov a Jirkov
MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

doravní výkon
v km za měsíc 12/2019

23,76
12,56
22,68
10,73
23,41
29,64
24,38

referenční tržby
za měsíc 12/2019

149 780,62
10 584,00
171 600,90
3 668,00
181 316,15
499 473,03
303 006,58

3 558 787,53
132 935,04
3 891 908,41
39 357,64
4 244 611,07
14 804 380,61
7 387 300,42

tržby DÚK, které zůstaly kraji po
odečtení garancí městům

1
2
3
4
5
6
7

4

podíl
1

podíl ref. tržeb za
měsíc listopad ze
skutečných celkových
tržeb DÚK za
0,0568
0,0021
0,0621
0,0006
0,0678
0,2363
0,1179

28 583 479,90

0,4563

62 642 760,62

1

Tabulka ukazuje podíl jednotlivých měst (kolik v běžném 12/2019 činily tržby garantované městům vůči celkovým tržbám DÚK)
všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc prosinec 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc prosinec 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc prosinec 2019 včetně státní kompenzace slev
podíl referenčních tržeb za měsíc prosinec 2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc prosinec 2019 vyjádřený hodnotou "1"
referenční tržba za 12/2019 vypočítaná u jednotlivých měst vynásobením ref. tržby v Kč bez DPH na 1 km a dopravního výkonu za 12/2019
podíl referenčních tržeb jednotlivých měst za 12/2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc 12/2019
MHD Ústí nad Labem - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí
MHD Most a Litvínov - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

Následující tabulka využívá tento výše vypočítaný podíl a rozděluje jím propad tržeb z prosince 2020 mezi jednotlivá města a kraj
Právě ve výši tohoto podílu žádáme města, aby se na propadu tržeb v měsíci prosinci 2020 podílela

11

tržby prosinec 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby prosinec 2020 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby prosinec 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov
propad tržeb DÚK za prosinec 2020 vs. prosinec 2019

12

MHD Chomutov a Jirkov

8
9
10

MHD Chomutov
MHD Jirkov

MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

13

8
9
10
11
12
13

podíl 0,063661554 z propadu tržeb
83% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km
17% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km

podíl 0,002429891 z propadu tržeb
podíl 0,0713179 z propadu tržeb
podíl 0,00075693 z propadu tržeb
podíl 0,070993266 z propadu tržeb
podíl 0,277415732 z propadu tržeb
podíl 0,132452605 z propadu tržeb

MHD Most

65,59 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

MHD Litvínov

34,41 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

propad tržeb DÚK, který by nesl
Ústecký kraj poté, co by se
města podílela na propadu viz
výše

-

Kč
45 010 795,96
5 928 315,95
39 082 480,01
17 631 964,66

podíl

1

žádost o dorovnání za prosinec 2020 ve výši:
1 001 686,63
0,0568
831 399,91
0,8300
170 286,73
0,1700
37 417,03
0,0021
1 095 449,67
0,0621
11 077,94
0,0006
1 194 724,37
0,0678
4 166 966,99
0,2363
2 079 292,46
0,1179
1 363 807,93
0,6559
715 484,54
0,3441
-

8 045 349,57

-

17 631 964,66

všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc prosinec 2020 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc prosinec 2020 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc prosinec 2020 včetně státní kompenzace slev
propad tržeb DÚK za měsíc prosinec 2020 oproti měsíci prosinci 2019
výše podílu u jednotlivých měst, o kterou žádá kraj o dorovnání propadu tržeb za měsíc prosinec 2020
propad tržeb DÚK, který by Ústecký kraj nesl, pokud by se města podílela na propadu tržeb
tento propad odpovídá podílu tržeb, které zůstanou kraji po odečtení garancí městům
K tomu zůstává nadále zachovaný současný systém plateb za vyrovnání garance tržeb dle uzavřených smluv.
Tato žádost o podíl na ztrátách tržeb je tedy nad rámec současných smluvních plateb.

0,4563
1

Propad tržeb za měsíc leden 2021 oproti lednu 2020

1
2
3

referenční tržba
v Kč bez DPH za 1 km

5

6
7

Kč
68 538 016,87
7 912 437,87
60 625 579,00

tržby leden 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby leden 2020 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby leden 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov

MHD Chomutov a Jirkov
MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

doravní výkon
v km za měsíc 1/2020

22,73
12,56
22,68
10,73
23,41
30,77
24,38

referenční tržby
za měsíc 1/2020

156 573,07
11 401,60
179 481,50
4 268,00
183 531,85
525 239,73
319 183,30

tržby DÚK, které zůstaly kraji po
odečtení garancí městům

1
2
3
4
5
6
7

4

podíl
1

podíl ref. tržeb za
měsíc leden 2020 ze
skutečných celkových
tržeb DÚK za 1/2020

3 558 905,88
143 204,10
4 070 640,42
45 795,64
4 296 480,61
16 161 626,49
7 781 688,85

0,0519
0,0021
0,0594
0,0007
0,0627
0,2358
0,1135

32 479 674,88

0,4739

68 538 016,87

1

Tabulka ukazuje podíl jednotlivých měst (kolik v běžném 1/2020 činily tržby garantované městům vůči celkovým tržbám DÚK)
všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc leden 2020 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc leden 2020 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc leden 2020 včetně státní kompenzace slev
podíl referenčních tržeb za měsíc leden 2020 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc leden 2020 vyjádřený hodnotou "1"
referenční tržba za 1/2020 vypočítaná u jednotlivých měst vynásobením ref. tržby v Kč bez DPH na 1 km a dopravního výkonu za 1/2020
podíl referenčních tržeb jednotlivých měst za 1/2020 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc 1/2020
MHD Ústí nad Labem - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí
MHD Most a Litvínov - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

Následující tabulka využívá tento výše vypočítaný podíl a rozděluje jím propad tržeb z ledna 2021 mezi jednotlivá města a kraj
Právě ve výši tohoto podílu žádáme města, aby se na propadu tržeb v měsíci lednu 2021 podílela

11

tržby leden 2021 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby leden 2021 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby leden 2021 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov
propad tržeb DÚK za leden 2021 vs. leden 2020

12

MHD Chomutov a Jirkov

8
9
10

MHD Chomutov
MHD Jirkov

MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

13

8
9
10
11
12
13

podíl 0,063661554 z propadu tržeb
83% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km
17% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km

podíl 0,002429891 z propadu tržeb
podíl 0,0713179 z propadu tržeb
podíl 0,00075693 z propadu tržeb
podíl 0,070993266 z propadu tržeb
podíl 0,277415732 z propadu tržeb
podíl 0,132452605 z propadu tržeb

MHD Most

65,59 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

MHD Litvínov

34,41 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

propad tržeb DÚK, který by nesl
Ústecký kraj poté, co by se
města podílela na propadu viz

-

Kč
41 601 194,27
5 195 149,12
36 406 045,15
26 936 822,60

podíl

1

žádost o dorovnání za prosinec 2020 ve výši:
0,0519
1 398 721,77
0,8300
1 160 939,07
0,1700
237 782,70
0,0021
56 282,10
0,0594
1 599 843,76
0,0007
17 998,61
0,0627
1 688 603,51
0,2358
6 351 845,09
0,1135
3 058 360,63
0,6559
2 005 978,73
0,3441
1 052 381,89
-

12 765 167,13

0,4739

-

26 936 822,60

1

všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc leden 2021 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc leden 2021 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc leden 2021 včetně státní kompenzace slev
propad tržeb DÚK za měsíc leden 2021 oproti měsíci lednu 2020
výše podílu u jednotlivých měst, o kterou žádá kraj o dorovnání propadu tržeb za měsíc leden 2021
propad tržeb DÚK, který by Ústecký kraj nesl, pokud by se města podílela na propadu tržeb
tento propad odpovídá podílu tržeb, které zůstanou kraji po odečtení garancí městům
K tomu zůstává nadále zachovaný současný systém plateb za vyrovnání garance tržeb dle uzavřených smluv.
Tato žádost o podíl na ztrátách tržeb je tedy nad rámec současných smluvních plateb.

Propad tržeb za měsíc únor 2021 oproti únoru 2020

1
2
3

referenční tržba
v Kč bez DPH za 1 km

5

6
7

Kč
60 719 927,37
7 294 162,76
53 425 764,61

tržby únor 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby únor 2020 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby únor 2020 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov

MHD Chomutov a Jirkov
MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

doravní výkon
v km za měsíc 2/2020

23,76
12,56
22,68
10,73
23,41
30,77
24,38

referenční tržby
za měsíc 2/2020

145 405,79
10 564,60
167 353,10
3 880,00
170 686,50
487 572,76
295 482,41

tržby DÚK, které zůstaly kraji po
odečtení garancí městům

1
2
3
4
5
6
7

4

podíl
1

podíl ref. tržeb za
měsíc únor 2020 ze
skutečných celkových
tržeb DÚK za 2/2020

3 454 841,57
132 691,38
3 795 568,31
41 632,40
3 995 770,97
15 002 613,83
7 203 861,16

0,0569
0,0022
0,0625
0,0007
0,0658
0,2471
0,1186

27 092 947,77

0,4462

60 719 927,37

1

Tabulka ukazuje podíl jednotlivých měst (kolik v běžném 2/2020 činily tržby garantované městům vůči celkovým tržbám DÚK)
všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc únor 2020 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc únor 2020 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc únor 2020 včetně státní kompenzace slev
podíl referenčních tržeb za měsíc únor 2020 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc únor 2020 vyjádřený hodnotou "1"
referenční tržba za 2/2020 vypočítaná u jednotlivých měst vynásobením ref. tržby v Kč bez DPH na 1 km a dopravního výkonu za 2/2020
podíl referenčních tržeb jednotlivých měst za 2/2020 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc 2/2020
MHD Ústí nad Labem - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí
MHD Most a Litvínov - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

Následující tabulka využívá tento výše vypočítaný podíl a rozděluje jím propad tržeb z února 2021 mezi jednotlivá města a kraj
Právě ve výši tohoto podílu žádáme města, aby se na propadu tržeb v měsíci únoru 2021 podílela
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tržby únor 2021 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby únor 2021 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby únor 2021 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov
propad tržeb DÚK za únor 2021 vs. únor 2020

12

MHD Chomutov a Jirkov

8
9
10

MHD Chomutov
MHD Jirkov

MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

13

8
9
10
11
12
13

podíl 0,063661554 z propadu tržeb
83% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km
17% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km

podíl 0,002429891 z propadu tržeb
podíl 0,0713179 z propadu tržeb
podíl 0,00075693 z propadu tržeb
podíl 0,070993266 z propadu tržeb
podíl 0,277415732 z propadu tržeb
podíl 0,132452605 z propadu tržeb

MHD Most

65,59 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

MHD Litvínov

34,41 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

propad tržeb DÚK, který by nesl
Ústecký kraj poté, co by se
města podílela na propadu viz

-

Kč
36 601 298,98
4 954 243,31
31 647 055,67
24 118 628,39

podíl

1

žádost o dorovnání za prosinec 2020 ve výši:
0,0569
1 372 301,38
0,8300
1 139 010,14
0,1700
233 291,23
0,0022
52 706,49
0,0625
1 507 641,82
0,0007
16 536,85
0,0658
1 587 164,53
0,2471
5 959 204,55
0,1186
2 861 453,52
0,6559
1 876 827,37
0,3441
984 626,16
-

10 761 619,25

0,4462

-

24 118 628,39

1

všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc únor 2021 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc únor 2021 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc únor 2021 včetně státní kompenzace slev
propad tržeb DÚK za měsíc únor 2021 oproti měsíci únoru 2020
výše podílu u jednotlivých měst, o kterou žádá kraj o dorovnání propadu tržeb za měsíc únor 2021
propad tržeb DÚK, který by Ústecký kraj nesl, pokud by se města podílela na propadu tržeb
tento propad odpovídá podílu tržeb, které zůstanou kraji po odečtení garancí městům
K tomu zůstává nadále zachovaný současný systém plateb za vyrovnání garance tržeb dle uzavřených smluv.
Tato žádost o podíl na ztrátách tržeb je tedy nad rámec současných smluvních plateb.

Propad tržeb za březen 2021 oproti březnu 2019

1
2
3

referenční tržba
v Kč bez DPH za 1 km

5

6
7

Kč
58 992 412,62
8 348 376,71
50 644 035,91

tržby březen 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby březen 2019 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby březen 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov

MHD Chomutov a Jirkov
MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

doravní výkon
v km za měsíc 3/2019

22,73
12,56
22,68
10,73
23,41
29,64
24,38

referenční tržby
za měsíc 3/2019

154 737,54
11 172,80
181 601,90
4 074,00
175 138,10
520 086,48
370 233,65

tržby DÚK, které zůstaly kraji po
odečtení garancí městům

1
2
3
4
5
6
7

4

podíl
1

podíl ref. tržeb za
měsíc březen 2019 ze
skutečných celkových
tržeb DÚK za 3/2019

3 517 184,28
140 330,37
4 118 731,09
43 714,02
4 099 982,92
15 415 363,27
9 026 296,39

0,0596
0,0024
0,0698
0,0007
0,0695
0,2613
0,1530

22 630 810,28

0,3836

58 992 412,62

1

Tabulka ukazuje podíl jednotlivých měst (kolik v běžném 3/2019 činily tržby garantované městům vůči celkovým tržbám DÚK)
všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc březen 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc březen 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc březen 2019 včetně státní kompenzace slev
podíl referenčních tržeb za měsíc březen 2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc březen 2019 vyjádřený hodnotou "1"
referenční tržba za 3/2019 vypočítaná u jednotlivých měst vynásobením ref. tržby v Kč bez DPH na 1 km a dopravního výkonu za 3/2019
podíl referenčních tržeb jednotlivých měst za 3/2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc 3/2019
MHD Ústí nad Labem - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí
MHD Most a Litvínov - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

Následující tabulka využívá tento výše vypočítaný podíl a rozděluje jím propad tržeb z března 2021 mezi jednotlivá města a kraj
Právě ve výši tohoto podílu žádáme města, aby se na propadu tržeb v měsíci březnu 2021 podílela

11

tržby březen 2021 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby březen 2021 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby březen 2021 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov
propad tržeb DÚK za březen 2021 vs. březen 2019

12

MHD Chomutov a Jirkov

8
9
10

MHD Chomutov
MHD Jirkov

MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

13

8
9
10
11
12
13

podíl 0,063661554 z propadu tržeb
83% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km
17% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km

podíl 0,002429891 z propadu tržeb
podíl 0,0713179 z propadu tržeb
podíl 0,00075693 z propadu tržeb
podíl 0,070993266 z propadu tržeb
podíl 0,277415732 z propadu tržeb
podíl 0,132452605 z propadu tržeb

MHD Most

65,59 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

MHD Litvínov

34,41 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

propad tržeb DÚK, který by nesl
Ústecký kraj poté, co by se
města podílela na propadu viz

-

Kč
34 158 262,32
4 939 863,95
29 218 398,37
24 834 150,30

podíl

1

žádost o dorovnání za březen 2021 ve výši:
0,0596
1 480 635,89
0,8300
1 228 927,79
0,1700
251 708,10
0,0024
59 075,15
0,0698
1 733 870,21
0,0007
18 402,38
0,0695
1 725 977,76
0,2613
6 489 435,36
0,1530
3 799 817,49
0,6559
2 492 300,29
0,3441
1 307 517,20
-

9 526 936,07

-

24 834 150,30

všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc březen 2021 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc březen 2021 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc březen 2021 včetně státní kompenzace slev
propad tržeb DÚK za měsíc březen 2021 oproti měsíci březnu 2019
výše podílu u jednotlivých měst, o kterou žádá kraj o dorovnání propadu tržeb za měsíc březen 2021
propad tržeb DÚK, který by Ústecký kraj nesl, pokud by se města podílela na propadu tržeb
tento propad odpovídá podílu tržeb, které zůstanou kraji po odečtení garancí městům
K tomu zůstává nadále zachovaný současný systém plateb za vyrovnání garance tržeb dle uzavřených smluv.
Tato žádost o podíl na ztrátách tržeb je tedy nad rámec současných smluvních plateb.

0,3836
1

Propad tržeb za duben 2021 oproti dubnu 2019

1
2
3

referenční tržba
v
Kč bez DPH za 1 km
5

6
7

Kč
59 204 786,30
7 981 789,00
51 222 997,30

tržby duben 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby duben 2019 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby duben 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov

MHD Chomutov a Jirkov
MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

4

podíl ref. tržeb za
měsíc duben 2019 ze
skutečných celkových
tržeb DÚK za 4/2019

doravní výkon
v km za měsíc 4/2019

referenční tržby
za měsíc 4/2019

154 737,54
11 172,80
181 601,90
4 074,00
175 138,10
520 086,48
370 233,65

3 517 184,28
140 330,37
4 118 731,09
43 714,02
4 099 982,92
15 415 363,27
9 026 296,39

0,0594
0,0024
0,0696
0,0007
0,0693
0,2604
0,1525

22 843 183,96

0,3858

22,73
12,56
22,68
10,73
23,41
29,64
24,38

tržby DÚK, které zůstaly kraji
po odečtení garancí městům

59 204 786,30

1
2
3
4
5

6
7

podíl
1

1

Tabulka ukazuje podíl jednotlivých měst (kolik v běžném 4/2019 činily tržby garantované městům vůči celkovým tržbám DÚK)
všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc duben 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc duben 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc duben 2019 včetně státní kompenzace slev
podíl referenčních tržeb za měsíc duben 2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc duben 2019 vyjádřený hodnotou "1"
referenční tržba za 4/2019 vypočítaná u jednotlivých měst vynásobením ref. tržby v Kč bez DPH na 1 km a dopravního výkonu za 4/2019
podíl referenčních tržeb jednotlivých měst za 4/2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc 4/2019
MHD Ústí nad Labem - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí
MHD Most a Litvínov - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

Následující tabulka využívá tento výše vypočítaný podíl a rozděluje jím propad tržeb z dubna 2021 mezi jednotlivá města a kraj
Právě ve výši tohoto podílu žádáme města, aby se na propadu tržeb v měsíci dubnu 2021 podílela

11

tržby duben 2021 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby duben 2021 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby duben 2021 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov
propad tržeb DÚK za duben 2021 vs. duben 2019

12

MHD Chomutov a Jirkov

8
9
10

MHD Chomutov
MHD Jirkov

MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

13

8
9
10
11
12
13

podíl 0,063661554 z propadu tržeb
83% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km
17% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km

podíl 0,002429891 z propadu tržeb
podíl 0,0713179 z propadu tržeb
podíl 0,00075693 z propadu tržeb
podíl 0,070993266 z propadu tržeb
podíl 0,277415732 z propadu tržeb
podíl 0,132452605 z propadu tržeb

MHD Most

65,59 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

MHD Litvínov

34,41 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

propad tržeb DÚK, který by
nesl Ústecký kraj poté, co by se
města podílela na propadu viz
výše

-

Kč
39 458 132,44
5 147 328,34
34 310 804,10
19 746 653,86

podíl

1

žádost o dorovnání za duben 2021 ve výši:
0,0594
1 173 091,32
0,8300
973 665,79
0,1700
199 425,52
0,0024
46 804,58
0,0696
1 373 726,05
0,0007
14 580,00
0,0693
1 367 472,95
0,2604
5 141 507,33
0,1525
3 010 553,06
0,6559
1 974 621,75
0,3441
1 035 931,31
-

7 618 918,59

-

19 746 653,86

všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc duben 2021 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc duben 2021 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc duben 2021 včetně státní kompenzace slev
propad tržeb DÚK za měsíc duben 2021 oproti měsíci dubnu 2019
výše podílu u jednotlivých měst, o kterou žádá kraj o dorovnání propadu tržeb za měsíc duben 2021
propad tržeb DÚK, který by Ústecký kraj nesl, pokud by se města podílela na propadu tržeb
tento propad odpovídá podílu tržeb, které zůstanou kraji po odečtení garancí městům
K tomu zůstává nadále zachovaný současný systém plateb za vyrovnání garance tržeb dle uzavřených smluv.
Tato žádost o podíl na ztrátách tržeb je tedy nad rámec současných smluvních plateb.

0,3858
1

Propad tržeb za květen 2021 oproti květnu 2019

1
2
3

referenční tržba
v
Kč bez DPH za 1 km
5

6
7

Kč
57 753 774,09
7 876 528,38
49 877 245,71

tržby květen 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby květen 2019 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby květen 2019 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov

MHD Chomutov a Jirkov
MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

4

podíl ref. tržeb za
měsíc duben 2019 ze
skutečných celkových
tržeb DÚK za 5/2019

doravní výkon
v km za měsíc 5/2019

referenční tržby
za měsíc 5/2019

147 352,76
11 170,20
180 112,00
4 074,00
177 474,60
521 192,12
315 371,29

3 349 328,23
140 297,71
4 084 940,16
43 714,02
4 154 680,39
15 448 134,44
7 688 752,05

0,0580
0,0024
0,0707
0,0008
0,0719
0,2675
0,1331

22 843 927,09

0,3955

22,73
12,56
22,68
10,73
23,41
29,64
24,38

tržby DÚK, které zůstaly kraji
po odečtení garancí městům

57 753 774,09

1
2
3
4
5

6
7

podíl
1

1

Tabulka ukazuje podíl jednotlivých měst (kolik v běžném 5/2019 činily tržby garantované městům vůči celkovým tržbám DÚK)
všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc květen 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc květen 2019 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc květen 2019 včetně státní kompenzace slev
podíl referenčních tržeb za měsíc květen 2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc květen 2019 vyjádřený hodnotou "1"
referenční tržba za 5/2019 vypočítaná u jednotlivých měst vynásobením ref. tržby v Kč bez DPH na 1 km a dopravního výkonu za 5/2019
podíl referenčních tržeb jednotlivých měst za 5/2019 ze skutečných celkových tržeb DÚK za měsíc 5/2019
MHD Ústí nad Labem - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí
MHD Most a Litvínov - dopravní výkon jen za MHD, kde kraj garantuje tržby, tedy nikoli za příměstí

Následující tabulka využívá tento výše vypočítaný podíl a rozděluje jím propad tržeb z dubna 2021 mezi jednotlivá města a kraj
Právě ve výši tohoto podílu žádáme města, aby se na propadu tržeb v měsíci květnu 2021 podílela

11

tržby květen 2021 DÚK (vč. státní kompenzace slev) + Most a Litvínov
tržby květen 2021 Most a Litvínov (vč. st. kompenzace slev)
tržby květen 2021 DÚK (vč. státní kompenzace slev) bez MHD Most + Litvínov
propad tržeb DÚK za květen 2021 vs. květen 2019

12

MHD Chomutov a Jirkov

8
9
10

MHD Chomutov
MHD Jirkov

MHD Bílina
MHD Teplice
MHD Roudnice nad Labem
MHD Děčín
MHD Ústí nad Labem
MHD Most a Litvínov

13

8
9
10
11
12
13

podíl 0,063661554 z propadu tržeb
83% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km
17% z podílu MHD Chomutov a Jirkov dle objednaných km

podíl 0,002429891 z propadu tržeb
podíl 0,0713179 z propadu tržeb
podíl 0,00075693 z propadu tržeb
podíl 0,070993266 z propadu tržeb
podíl 0,277415732 z propadu tržeb
podíl 0,132452605 z propadu tržeb

MHD Most

65,59 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

MHD Litvínov

34,41 % z podílu MHD Most a Litvínov dle objednaných km

propad tržeb DÚK, který by
nesl Ústecký kraj poté, co by se
města podílela na propadu viz
výše

-

Kč
53 499 746,42
5 969 854,69
47 529 891,73
4 254 027,67

podíl

1

žádost o dorovnání za květen 2021 ve výši:
0,0580
246 704,83
0,8300
204 765,01
0,1700
41 939,82
0,0024
10 334,05
0,0707
300 888,54
0,0008
3 219,89
0,0719
306 025,46
0,2675
1 137 878,73
0,1331
566 338,12
0,6559
371 461,17
0,3441
194 876,95
-

1 682 638,05

-

4 254 027,67

všechny tržby DÚK včetně MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc květen 2021 včetně státní kompenzace slev
tržby MHD Mostu a Litvínova (i s příměstím) za měsíc květen 2021 včetně státní kompenzace slev
tržby DÚK kromě MHD Mostu a Litvínova za měsíc květen 2021 včetně státní kompenzace slev
propad tržeb DÚK za měsíc květen 2021 oproti měsíci květnu 2019
výše podílu u jednotlivých měst, o kterou žádá kraj o dorovnání propadu tržeb za měsíc květen 2021
propad tržeb DÚK, který by Ústecký kraj nesl, pokud by se města podílela na propadu tržeb
tento propad odpovídá podílu tržeb, které zůstanou kraji po odečtení garancí městům
K tomu zůstává nadále zachovaný současný systém plateb za vyrovnání garance tržeb dle uzavřených smluv.
Tato žádost o podíl na ztrátách tržeb je tedy nad rámec současných smluvních plateb.

0,3955
1
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Číslo Ústeckého kraje: 18/SML4445/SoS/DS
Číslo statutárního města Most:
Číslo města Litvínov:
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 160, § 163 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
JUDr. Markem Hrabáčem, radním pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství
E-mail/tel.:
franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Kraj“)

a
2. Statutární město Most
Sídlo:
Radniční 1/2, 434 69 Most
Zastoupené:
Mgr. Janem Paparegou, primátorem statutárního města Mostu
Kontaktní osoba: Jaroslav Mareš, vedoucí odboru správních činností
E-mail/tel.:
Jaroslav.Mares@mesto-most.cz / 476 448 492
IČ:
00266094
DIČ:
CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-1041368359/0800
(dále jen „Město Most“)
a
3. Město Litvínov
Sídlo:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města Litvínova
Dana Šestková, ONM, úsek městských služeb
dana.sestkova@mulitvinov.cz / 476 767 719
00266027
CZ00266027
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-921491/0100

(dále jen „Město Litvínov“; společně obě města dále jen „Města“; společně s Krajem
všechny tři smluvní strany dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Smluvní strany mezi sebou dne 14. 8. 2018 uzavřely Smlouvu o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordinace
Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů
vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé
opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci v Zónách obsluhovaných dopravcem
MHD s tím, že v počáteční fázi bude dopravce MHD pouze jednostranně uznávat
papírové jízdní doklady vystavované dopravci DÚK zajišťujícími dopravní obslužnost
území Kraje, a (ii) nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb dopravce MHD za
zajišťování provozu MHD v Zónách Měst (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městy
dopravci MHD za zajišťování provozu MHD v Zónách Měst) v důsledku uznávání
jízdních dokladů dle Smlouvy;
(B)

Smluvní strany mezi sebou dne 13. 2. 2020 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a
veřejnou drážní osobní dopravou;

(C)

V souladu s č. III. odst. 10 dochází od 1. 1. 2022 ke změnám cen tarifních položek a ke
změně výše referenčních tržeb na 1 km,

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):
Článek I.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Stávající znění článku III odst. 1 se ruší a nahrazuje v plném znění takto:

2.

Smluvní strany se dohodly na struktuře tarifu a na změně výše cen jízdného a
přepravného uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Ceník jízdného DÚK“) a
na bezplatných přepravách osob uvedených v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen
„Bezplatné přepravy“) s účinností od 1. 1. 2022. Smluvní strany se zavazují, že
budou dodržovat strukturu tarifu a výši cen jízdného a přepravného dle Ceníku jízdného
DÚK a Bezplatné přepravy a že bez souhlasu všech Smluvních stran nebudou zavádět v
Zónách Měst žádné další typy jízdních dokladů nad rámec jízdních dokladů
stanovených Ceníkem jízdného DÚK nebo bezplatné přepravy nad rámec Bezplatných
přeprav, vyjma slev závazně stanovených obecně závaznými právními předpisy (např.
výměrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami). Ve vztahu ke slevám závazně stanoveným obecně závaznými právními
předpisy se Smluvní strany zavazují upravit Ceník jízdného DÚK a/nebo Bezplatné
přepravy takovým způsobem, aby neodporovaly obecně závazným právním předpisům.
Kraj je oprávněn jednostranně změnit strukturu tarifu a výši cen jízdného a přepravného
uvedených v Ceníku jízdného DÚK bez souhlasu Měst, to však pouze za předpokladu,
že tyto změny nebudou mít vliv na strukturu tarifu a výši cen jízdného a přepravného
uplatňovaného dopravcem MHD v Zónách obsluhovaných dopravcem MHD.
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Před případnou změnou nebo zavedením nového typu jízdního dokladu v Zónách Měst
nad rámec Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy nebo bezplatné
přepravy nad rámec Bezplatných přeprav uvedených v příloze č. 2 této smlouvy (s
výjimkou zavedení slevy závazně stanovené obecně závaznými právními předpisy)
musí být Smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující
dopady takového kroku na práva a povinnosti Smluvních stran dle této smlouvy.
V případě zavedení slevy závazně stanovené obecně závaznými právními předpisy musí
být Smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující dopady
takové slevy na práva a povinnosti Smluvních stran dle této smlouvy ještě před
zavedením příslušné slevy, je-li to možné, jinak bez zbytečného odkladu po jejím
zavedení.
Článek II.
Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Krajem a Městy
1.

Dle výpočtu v příloze č. 3 bude Kraj poskytovat Městu referenční tržbu v nové výši,
která byla vypočítána poměrem tržby přepočtené na nové ceny (počtem prodaných
jízdenek za jednotlivé tarify x nová cena) a skutečně vybrané tržby (počtem prodaných
jízdenek za jednotlivé tarify za dva předcházející kalendářní roky x stávající cena)
v zóně 201 Most a 221 Litvínov.

2.

Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 1. 2022 v celém rozsahu
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Kraj se zavazuje dorovnávat Městům za podmínek stanovených v této smlouvě
referenční tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2018 až leden 2019 se
rovnají 23,32 Kč bez DPH, referenční tržby na 1 km pro období února až
prosince 2019 a kalendářních let 2020, 2021 a se rovnají 24,38 Kč bez DPH,
referenční tržby na 1 km pro období roku 2022 a 2023 se rovnají 28,75 Kč; v
případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě Smluvní
strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše
referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby
DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa
(např. v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15
% na 17 % by referenční tržby na 1 km činily 22,92 (po zaokrouhlení
z 22,9230) Kč bez DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by
před i po změně zákonné sazby DPH činila 26,82 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2024 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející
kalendářní rok,

Cesti-1

je počet jednotlivých cest, které byly realizovány cestujícími v rámci
příslušné části DÚK v bezprostředně předcházejícím kalendářním
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roce; počet cest pro účely tohoto ustanovení bude zjištěn ze všech
jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílové zóny budou Zóny
Měst na základě metodiky uvedené v příloze č. 3 této smlouvy a
Cesti-2

je počet jednotlivých cest, které byly realizovány cestujícími v rámci
příslušné části DÚK v kalendářním roce bezprostředně
předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku; počet cest pro
účely tohoto ustanovení bude zjištěn ze všech jízdních dokladů,
jejichž počáteční nebo cílové zóny budou Zóny Měst na základě
metodiky uvedené v příloze č. 3 této smlouvy,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku
2024 (Ref2024) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km
platných pro kalendářní rok 2023 (Ref2023) a podílu počtu jednotlivých
cest, které byly realizovány cestujícími v rámci příslušné části DÚK v
kalendářním roce 2023, přičemž počet cest pro účely tohoto
ustanovení bude zjištěn ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční
nebo cílové zóny budou Zóny Měst (Cest2023) a počtu jednotlivých
cest, které byly realizovány cestujícími v rámci příslušné části DÚK v
kalendářním roce 2022, přičemž počet cest pro účely tohoto
ustanovení bude zjištěn ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční
nebo cílové zóny budou Zóny Měst (Cest2022) tj. dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓2024 = 𝑅𝑒𝑓2023 ∙

𝐶𝑒𝑠𝑡2023
𝐶𝑒𝑠𝑡2022

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1.

Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. (bude doplněno) ze dne
24. 11. 2021, usnesením Rady statutárního města Mostu č. (bude doplněno) ze dne (bude
doplněno) a usnesením Rady města Litvínova č. (bude doplněno) ze dne (bude
doplněno).

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle 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. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v
registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s
uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána
Městům do datových schránek ID pffbfvy
a 8tybqzk.
2.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro
odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými tímto
dodatkem řídí od 1. 1. 2022.
Strana 4 / 6

3.

Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

4.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Ceník jízdného DÚK (výňatek) platný od 1. 1. 2022
Příloha č. 2 – Bezplatná přeprava osob
Příloha č. 3 – Výpočet nové referenční tržby pro rok 2022

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále
v platnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a
v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.
Za Kraj:

V Ústí nad Labem dne …………………

JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020
ze dne 16. 12. 2020
...................................................

Za Město Most:
V Mostě dne ……………………………
Mgr. Jan Paparega
primátor města
...................................................

Za Město Litvínov:
V Litvínově dne ………………………….
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

...................................................
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Příloha č. 1 - Výňatek z ceníku DÚK

Platnost od: 1. 1. 2022

Jednotlivé jízdné jednozónové v zóně 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov
Zóna
201 Most
211 Komořany-Záluží
221 Litvínov
221 Litvínov 201 Most
221 Litvínov - 211
Komořany-Záluží, 201
Most - 211 KomořanyZáluží

Elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)
Obyčejné
Zlevněné ①
16,00 Kč
4,00 Kč
16,00 Kč
4,00 Kč
16,00 Kč
4,00 Kč
-

Hotovostní platba
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
20 Kč
5 Kč
20 Kč
5 Kč
20 Kč
5 Kč
-

Časová
platnost
45 min
45 min
45 min

30 Kč

7 Kč

-

24,00 Kč

6,00 Kč

-

90 min

25 Kč

6 Kč

-

20,00 Kč

5,00 Kč

-

60 min

Časové jízdné jednozónové a relační v zónách 201 Most, 211 Komořany-Záluží a 221 Litvínov
7 denní

Zóna

201 Most
211 Komořany-Záluží
221 Litvínov
201 Most 221 Litvínov
211 Komořany-Záluží
- 221 Litvínov
201 Most 211 Komořany-Záluží

30 denní

90 denní

365 denní

Hotovostní i elektronická platba Hotovostní i elektronická platba Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady v papírové podobě
i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)
i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)
i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)
Obyčejné
140 Kč
140 Kč
140 Kč

Zlevněné ①
35 Kč
35 Kč
35 Kč

Obyčejné
440 Kč
440 Kč
440 Kč

Zlevněné ①
110 Kč
110 Kč
110 Kč

Obyčejné
1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč

Zlevněné ①
300 Kč
300 Kč
300 Kč

Zaměstnanecké

180 Kč

45 Kč

680 Kč

170 Kč

1 800 Kč

450 Kč

200 Kč

160 Kč

40 Kč

580 Kč

145 Kč

1 560 Kč

390 Kč

200 Kč

160 Kč

40 Kč

580 Kč

145 Kč

1 560 Kč

390 Kč

200 Kč

200 Kč
200 Kč
200 Kč

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 201 Most
365 denní obyčejné nad 18 let
365 denní zlevněné

4 000 Kč
1 000 Kč

Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

4 000 Kč
1 000 Kč

Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 221 Litvínov
365 denní obyčejné nad 18 let
365 denní zlevněné

Ostatní časové jízdné relační v zónách 201 Most - 211 Komořany-Záluží,
201 Most - 221 Litvínov, 201 Most - 211 Komořany-Záluží
365 denní obyčejná (relace 201-221)
365 denní zlevněná (relace 201-221)
365 denní obyčejná (relace 211-221)
365 denní zlevněná (relace 211-201)
365 denní obyčejná (relace 201-211)
365 denní zlevněná (relace 201-211)

6 000 Kč
1 500 Kč
5 000 Kč
1 250 Kč
5 000 Kč
1 250 Kč

Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

① Zlevněné:
Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem nebo žákovským průkazem
………………………….…..nebo studentským průkazem (ISIC)
Žáci a studenti 18-26: .prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia (ISIC)
Senioři nad 65 let:
..prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo
……………………….……..digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození

Příloha č. 2

Bezplatné přepravy

Pro tarifní zóny DÚK: 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov
1) Dítě do 6 let věku
2) Držitel průkazu ZTP a ZTP-P, osoba nebo pes, je-li průvodcem držitele průkazu ZTP-P
3) Zdravotní pomůcky, vozík pro invalidy držitelů průkazu ZTP a ZTP/P
4) Služební pes, asistenční pes a vodící pes
5) Předmět do rozměru 70 cm x 40 cm x 30 cm, který nepřekročí ani jeden z rozměrů
6) Předmět tvaru desky do rozměru 150 cm x 90 cm x 5 cm
7) Předmět tyčového nebo válcového tvaru do délky 200 cm a průměru 20 cm
8) Dětský kočárek s dítětem
9) Pojízdná taška na kolečkách o max. rozměrech 100 cm x 50 cm x 50 cm
10) Jedna souprava lyží, sáně, snowboard, jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových
bruslí
11) Strážník městské policie v uniformě
12) Asistent prevence kriminality městské policie ve stejnokroji
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Návrh na zvýšení jízdného od roku 2022
Návrh nového tarifu pro rok 2022

Celkem 2019
cena jízdného

ks

cena jízdného
NÁVRH

Kč

ks 2019

Kč

Jízdenky bezhotovost:
1 pásmová ZLEVNĚNÁ

3 Kč

190 257

570 771,00

4,00 Kč

190 257

761 028,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ

4 Kč

38 665

154 660,00

5,00 Kč

38 665

193 325,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ

5 Kč

26 551

132 755,00

6,00 Kč

26 551

159 306,00

1 pásmová ZÁKLADNÍ

13 Kč

588 830

7 654 790,00

16,00 Kč

588 830

9 421 280,00

2 pásmová ZÁKLADNÍ

17 Kč

86 121

1 464 057,00

20,00 Kč

86 121

1 722 420,00

3 pásmová ZÁKLADNÍ

20 Kč

64 158

1 283 160,00

24,00 Kč

64 158

1 539 792,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ

4 Kč

970 803

3 883 212,00

5,00 Kč

970 803

4 854 015,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ

5 Kč

32 828

164 140,00

6,00 Kč

32 828

196 968,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ

6 Kč

164 666

987 996,00

7,00 Kč

164 666

1 152 662,00

1 pásmová ZÁKLADNÍ

17 Kč

1 521 506

25 865 602,00

20,00 Kč

1 521 506

30 430 120,00

2 pásmová ZÁKLADNÍ

21 Kč

142 649

2 995 629,00

25,00 Kč

142 649

3 566 225,00

3 pásmová ZÁKLADNÍ

24 Kč

260 402

6 249 648,00

30,00 Kč

260 402

7 812 060,00

3 pásmová zavazadlo/živé zvíře
3 pásmová s časovou platností do druhého dne
zavazadlo/živé zvíře

10 Kč

11 212

112 120,00

10,00 Kč

11 212

112 120,00

20,00 Kč

Jízdenky hotovost:

20 Kč

Jízdenky celkem

719

14 380,00

4 099 367

51 532 920,00

719

14 380,00

4 099 367

61 935 701

Kupony 7 denní
18-65 let 7 denní
1 pásmová ZÁKLADNÍ

120 Kč

3 293

395 160,00

140,00 Kč

3 293

461 020,00

2 pásmová ZÁKLADNÍ

150 Kč

1 419

212 850,00

160,00 Kč

1 419

227 040,00

3 pásmová ZÁKLADNÍ

170 Kč

1 177

200 090,00

180,00 Kč

1 177

211 860,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

30 Kč

24

720,00

35,00 Kč

24

840,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

35 Kč

0

0,00

40,00 Kč

0

0,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

40 Kč

47

1 880,00

45,00 Kč

47

2 115,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

30 Kč

2

60,00

35,00 Kč

2

70,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

35 Kč

3

105,00

40,00 Kč

3

120,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

40 Kč

39

1 560,00

45,00 Kč

39

1 755,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

30 Kč

7

210,00

35,00 Kč

7

245,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

35 Kč

3

105,00

40,00 Kč

3

120,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

40 Kč

2

80,00

45,00 Kč

2

90,00

1 pásmová ZÁKLADNÍ

400 Kč

25 725

10 290 000,00

440,00 Kč

25 725

11 319 000,00

2 pásmová ZÁKLADNÍ

520 Kč

10 431

5 424 120,00

580,00 Kč

10 431

6 049 980,00

3 pásmová ZÁKLADNÍ

600 Kč

7 247

4 348 200,00

680,00 Kč

7 247

4 927 960,00

1 pásmová ZÁKLADNÍ

40 Kč

3 278

131 120,00

40,00 Kč

3 278

131 120,00

2 pásmová ZÁKLADNÍ

60 Kč

548

32 880,00

60,00 Kč

548

32 880,00

3 pásmová ZÁKLADNÍ

80 Kč

1 351

108 080,00

80,00 Kč

1 351

108 080,00

160,00

6-18 let 7 denní

18-26 let 7 denní

65+ let 7 denní

Kupony 30 denní
18-65 let 30 denní

Dárci krve 30 denní

Dárci krve 65+ 30 denní
1 pásmová ZLEVNĚNÁ

40 Kč

4

160,00

40,00 Kč

4

2 pásmová ZLEVNĚNÁ

60 Kč

10

600,00

60,00 Kč

10

600,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ

80 Kč

89

7 120,00

80,00 Kč

89

7 120,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

100 Kč

4 623

462 300,00

110,00 Kč

4 623

508 530,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

130 Kč

39

5 070,00

145,00 Kč

39

5 655,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

150 Kč

3 167

475 050,00

170,00 Kč

3 167

538 390,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

100 Kč

1 782

178 200,00

110,00 Kč

1 782

196 020,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

130 Kč

84

10 920,00

145,00 Kč

84

12 180,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

150 Kč

2 041

306 150,00

170,00 Kč

2 041

346 970,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

100 Kč

1 888

188 800,00

110,00 Kč

1 888

207 680,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

130 Kč

240

31 200,00

145,00 Kč

240

34 800,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

150 Kč

1 445

216 750,00

170,00 Kč

1 445

245 650,00

1 pásmová ZÁKLADNÍ

1 080 Kč

1 318

1 423 440,00

1 200,00 Kč

1 318

1 581 600,00

2 pásmová ZÁKLADNÍ

1 400 Kč

370

518 000,00

1 560,00 Kč

370

577 200,00

3 pásmová ZÁKLADNÍ

1 600 Kč

267

427 200,00

1 800,00 Kč

267

480 600,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

270 Kč

1 087

293 490,00

300,00 Kč

1 087

326 100,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

350 Kč

6

2 100,00

390,00 Kč

6

2 340,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

400 Kč

622

248 800,00

450,00 Kč

622

279 900,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

270 Kč

534

144 180,00

300,00 Kč

534

160 200,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

350 Kč

17

5 950,00

390,00 Kč

17

6 630,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

400 Kč

236

94 400,00

450,00 Kč

236

106 200,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

270 Kč

45

12 150,00

300,00 Kč

45

13 500,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

350 Kč

47

16 450,00

390,00 Kč

47

18 330,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

400 Kč

91

36 400,00

450,00 Kč

91

40 950,00

brigádník DPmML, a.s. 90 denní

150 Kč

4

600,00

150,00 Kč

4

600,00

1 pásmová ZÁKLADNÍ

4 000 Kč

106

424 000,00

4 000,00 Kč

106

424 000,00

2 pásmová ZÁKLADNÍ

5 000 Kč

42

210 000,00

5 000,00 Kč

42

210 000,00

3 pásmová ZÁKLADNÍ

6 000 Kč

30

180 000,00

6 000,00 Kč

30

180 000,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

1 000 Kč

67

67 000,00

1 000,00 Kč

67

67 000,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

1 250 Kč

0

0,00

1 250,00 Kč

0

0,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-JUNI

1 500 Kč

35

52 500,00

1 500,00 Kč

35

52 500,00

1 000 Kč

23

23 000,00

1 000,00 Kč

23

23 000,00

6-18 let 30 denní

18-26 let 30 denní

65+ let 30 denní

Kupony 90denní
18-65 let 90 denní

6-18 let 90 denní

18-26 let 90 denní

65+ let 90 denní

Kupony 365 denní
18-65 let 365 denní

6-18 let 365 denní

18-26 let 365 denní
1 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

Návrh nového tarifu pro rok 2022

Celkem 2019
cena jízdného

ks

cena jízdného
NÁVRH

Kč

ks 2019

Kč

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

1 250 Kč

2

2 500,00

1 250,00 Kč

2

2 500,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-STUDENT

1 500 Kč

10

15 000,00

1 500,00 Kč

10

15 000,00

1 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

1 000 Kč

3

3 000,00

1 000,00 Kč

3

3 000,00

2 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

1 250 Kč

1

1 250,00

1 250,00 Kč

1

1 250,00

3 pásmová ZLEVNĚNÁ-SENIOR

1 500 Kč

11

16 500,00

1 500,00 Kč

11

16 500,00

příslušník PČR

2 520 Kč

28

70 560,00

2 520,00 Kč

28

70 560,00

- Kč

379

0,00

rodinný příslušník zaměstnance DPmML, a.s.

200 Kč

251

50 200,00

důchodce DPmML, a.s.

200 Kč

115

rodinný příslušník důchodce DPmML, a.s.

200 Kč

54

100 Kč
3 Kč
123 Kč

65+ let 365 denní

zaměstnanec DPmML, a.s.

- Kč

379

0,00

200,00 Kč

251

50 200,00

23 000,00

200,00 Kč

115

23 000,00

10 800,00

200,00 Kč

54

10 800,00

4 230

423 000,00

110,00 Kč

4 230

465 300,00

288 743

866 229,00

4,00 Kč

288 743

1 154 972,00

11 286

1 388 178,00

150,00 Kč

11 286

1 692 900,00

100 Kč

1 841

184 100,00

110,00 Kč

1 841

202 510,00

3 Kč

100 746

302 238,00

4,00 Kč

100 746

402 984,00

123 Kč

1 457

179 211,00

150,00 Kč

1 457

218 550,00

100 Kč

12 539

1 253 900,00

110,00 Kč

12 539

1 379 290,00

3 Kč

869 714

2 609 142,00

4,00 Kč

869 714

3 478 856,00

100 Kč

2 645

264 500,00

110,00 Kč

2 645

290 950,00

3 Kč

221 861

665 583,00

4,00 Kč

221 861

887 444,00

1 pásmová

360 Kč

4 340

1 562 400,00

400,00 Kč

4 340

1 736 000,00

2 pásmová

460 Kč

668

307 280,00

520,00 Kč

668

347 360,00

3 pásmová

520 Kč

940

488 800,00

600,00 Kč

940

564 000,00

1 pásmová

360 Kč

117

42 120,00

400,00 Kč

117

46 800,00

2 pásmová

460 Kč

83

38 180,00

520,00 Kč

83

43 160,00

3 pásmová

520 Kč

877

456 040,00

600,00 Kč

877

526 200,00

Fakturace vybraných skupin obyvatel (doplatek měst)
6-15 let Most vybrané skupiny

(ZLEVNĚNÁ)

do výše 1 pásmového kuponu
za uskutečněné transakce
doprovod kočárky
6-15 let Litvínov vybrané skupiny

(ZLEVNĚNÁ)

do výše 1 pásmového kuponu
za uskutečněné transakce
doprovod kočárky
senior pas Most

(ZLEVNĚNÁ)

do výše 1 pásmového kuponu
za uskutečněné transakce
senior pas Litvínov

(ZLEVNĚNÁ)

do výše 1 pásmového kuponu
za uskutečněné transakce
dárci krve Most 18-65 let

dárci krve Litvínov 18-65 let

dárci krve Most od 65 let

(ZÁKLADNÍ)

(ZÁKLADNÍ)

(ZLEVNĚNÁ)

0

0

1 pásmová

60 Kč

4

240,00

70,00 Kč

4

280,00

2 pásmová

70 Kč

13

910,00

80,00 Kč

13

1 040,00

70 Kč

14

980,00

100,00 Kč

14

1 400,00

1 pásmová

60 Kč

3

180,00

70,00 Kč

3

210,00

2 pásmová

70 Kč

0

0,00

80,00 Kč

0

0,00

3 pásmová

70 Kč

106

7 420,00

100,00 Kč

106

10 600,00

1 pásmová

4 000 Kč

0

0,00

4 000,00 Kč

0

0,00

2 pásmová

5 000 Kč

1

5 000,00

5 000,00 Kč

1

5 000,00

6 000 Kč

4

24 000,00

6 000,00 Kč

4

24 000,00

1 pásmová

4 000 Kč

0

0,00

4 000,00 Kč

0

0,00

2 pásmová

5 000 Kč

0

0,00

5 000,00 Kč

0

0,00

3 pásmová

6 000 Kč

0

0,00

6 000,00 Kč

0

0,00

1 pásmová

1 000 Kč

0

0,00

1 000,00 Kč

0

0,00

2 pásmová

1 250 Kč

0

0,00

1 250,00 Kč

0

0,00

3 pásmová

1 500 Kč

0

0,00

1 500,00 Kč

0

0,00

1 pásmová

1 000 Kč

6

6 000,00

1 000,00 Kč

6

6 000,00

2 pásmová

1 250 Kč

0

0,00

1 250,00 Kč

0

0,00

3 pásmová

1 500 Kč

9

13 500,00

1 500,00 Kč

9

13 500,00

5 697 423

90 024 061,00

5 697 423

105 756 517,00

3 pásmová
dárci krve Litvínov od 65 let

(ZLEVNĚNÁ)

Kupony vybrané skupiny 365denní
ČSBS,KPV,PTP,VTNP Most 18-65 let

(ZÁKLADNÍ)

3 pásmová
ČSBS,KPV,PTP-VTNP Litvínov 18-65 let

ČSBS,KPV,PTP,VTNP Most od 65 let

ČSBS,KPV,PTP-VTNP Litvínov od 65 let

(ZÁKLADNÍ)

(ZLEVNĚNÁ)

(ZLEVNĚNÁ)

Celkem prodané jízdné včetně DPH
Celkem prodané jízdné bez DPH (tržba
DPML,a.s.)
PRODEJ JÍZDENEK 2019 INTEGRACE
CELKEM
ZVÝŠENÍ TARIFU V %
PŘEDPOKLÁDANÉ ZVÝŠENÍ TRŽEB V ROCE
2022

81 520 759,30

96 142 288,18

1 679 437,40

1 980 660,58

83 200 196,70

98 122 948,76
17,94

14 922 752,06

REFERENČNÍ TRŽBA Kč / 1 Km

24,38

ZVÝŠENÍ TARIFU V %

17,94

REFERENČNÍ TRŽBA Kč / 1 Km PO ZVÝŠENÍ

28,75

bod 13.13 priloha 1.pdf k usnesení č. 071/31R/2021

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 76
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837
(dále jen organizace)
ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje ve znění usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001, usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č. 7), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 19/106R/2008 ze dne 12. března 2008 (dodatek č. 11), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 049/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 (dodatek č. 53), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 55), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 56), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 032/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 57), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/15Z/2018 ze dne 22.10.2018 (dodatek č. 58), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 048/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 59), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 60), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 61), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 034/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 (dodatek č. 62), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 63), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 018/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 64), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 033/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 65), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 017/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 (dodatek č. 66), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 022/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 (dodatek č. 67), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 031/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 68), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 039/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 69) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 040/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 70), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 020/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021 (dodatek č. 71), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 72), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/6Z/2021 A) 2.b) ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 73), usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 058/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 (dodatek č. 74) a usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 042/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 (dodatek č. 75).
.
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………….. ze dne 13. 12. 2021 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

2

p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
703/1
Horní Řepčice
82/4
Mastířovice
82/5
Mastířovice
128/9
Mastířovice
700/2
Vrutice
1522
Vrutice
podíl 22/48 pozemku p.č. 808/19 v k.ú.Vchynice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
1361/1
Český Jiřetín
podíl ½ pozemku p.č. 590/12 v k.ú.Hamr u Litvínova
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
284/18
Černýš
840/20
Zelená
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
781/4
Horní Poustevna
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
612/13
Folknáře
1086/2
Janská
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
2658/3
Lenešice
2659/2
Lenešice
4166/2
Lenešice
1868/7
Postoloprty
1868/23
Postoloprty
1868/34
Postoloprty
1868/51
Postoloprty
546/1
Seménkovice
546/7
Seménkovice
546/8
Seménkovice
546/10
Seménkovice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1476
Bitozeves
1531/3
Bitozeves
1531/17
Bitozeves
595/2
Krásný Dvůr
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.__
_
428
Chotovenka
494
Chotovenka
228/10
Hrdlovka-Nový Dvůr
229/6
Hrdlovka-Nový Dvůr
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
stavba: SO 131.1 - Přeložka silnice II/194 Vrbice - Nová Teplice km 0,0-0,0244
500, k.ú. Libkovice, parcela p.č. 1254/1,
stavba: SO 134.1 - Oprava komunikace II/606 Libkovice-Bošov, k.ú. Libkovice,
parcela p.č. 8/2, 9/1, 9/5
stavba: SO 192 - Definitivní dopravní značení ostatních komunikací, k.ú.
Libkovice,
stavba: SO 203 - Most na silnici II/194 MÚK Bošov, k.ú. Libkovice parcelní číslo
1254/1, 1254/2,
3

stavba: SO 322 - Přeložka vodovodu pro silo Bošov, k.ú. Vrbice u Valče, parcela
p.č. 2042/1
stavba: SO 414 - Přeložka přípojky NN pro silo Bošov, k.ú. Vrbice u Valče,
parcela p.č. 1644/3, k.ú. Libkovice p.č. 1085
stavba: SO 701 - Přeložka solného hospodářství, k.ú. Vrbice u Valče, parcela p.č.
2042/1, 2042/2
stavba: SO 802 - Vegetační úpravy ostatních komunikací,
stavba: SO 121 - doprovodná komunikace II/607,
stavba: SO 124 - napojení silnice III/2505,
stavba: SO 194 - Definitivní dopravní značení ostatních komunikací,
stavba: SO 201 - most MÚK Postoloprty západ,
stavba: SO 304 - úprava odtoku z poldru u MÚK Bitozeves,
stavba: SO 309 - zatrubnění v km 1,700,
stavba: SO 802 - Vegetační úpravy ostatních komunikací
katastrální území Seménkovice, Bitozeves, Postoloprty,
na parcelách: k.ú. Bitozeves: 1313, 1455, 1462, k.ú. Postoloprty: 1703/109, 118,
117, k.ú. Seménkovice: 227/5, 296/1, 296/6
stavba SO 209 – most na přeložce silnice II/568 nad R7 v km9,085 v k.ú.
Droužkouvice
Komunikace č. III/2578, Razice – Kostomlaty pod Milešovkou, umístěná na
pozemcích v k.ú. Razice, k.ú. Dřínek, k.ú. Radovesice u Bíliny, k.ú. Bílina a k.ú.
Chotovenka
Komunikace č. III/2579, Štěpánov – Kostomlaty pod Milešovkou, umístěná na
pozemcích v k.ú. Radovesice u Bíliny a k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou
2. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
678/63
Račiněves
678/64
Račiněves
678/65
Račiněves
678/73
Račiněves
678/82
Račiněves
678/83
Račiněves
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 14. 12. 2021
V Ústí nad Labem dne 13. 12. 2021
JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje
na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

4
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML6018/SoPD/SPRP/01

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
k realizaci projektu „Radonické ženy udržují vesnické tradice“
Dodatek č. 1
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ivou Dvořákovou LL.M, členkou Rady Ústeckého kraje, v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021
Ing. Iva Tomešová, pověřena zastoupením funkce vedoucího odboru
podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého
kraje
tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 734
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bank. spojení:

Klub žen Radonice nad Ohří, z.s.
Radonice nad Ohří 59, 440 01 Peruc
Marií Pražákovou, předsedkyní
07636709
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2501555118/2010

zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl L, vložka 12019
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Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2020 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML6018/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
Článek II. Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů
se mění takto:
Příjemce se zavazuje realizovat Projekt v termínu do 30. 6. 2022. Podmínkou uznatelnosti
nákladů je jejich vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží příjemce.
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle
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.
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení
Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ...................... dne …………..………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.,
členka Rady Ústeckého kraje, v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 019/15R/2021
ze dne 5. 5. 2021
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Příjemce
Klub žen Radonice nad Ohří, z.s.
Marie Pražáková
předsedkyně
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML5555/SoPD/SPRP/01

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
k realizaci projektu
„Rekonstrukce topení v budově kuželny – 3. etapa“
Dodatek č. 1
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ivou Dvořákovou LL.M, členkou Rady Ústeckého kraje, v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021
Ing. Iva Tomešová, pověřena zastoupením funkce vedoucího odboru
podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého
kraje
tomesova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 734
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bank. spojení:

TJ Teplice Letná z.s.
Dr. Vrbenského 3343, 415 01 Teplice
Davidem Boušou, předsedou TJ
46069631
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1060090399/0800

zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl L, vložka 679
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Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2020 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML5555/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
Článek II. Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů
se mění takto:
Příjemce se zavazuje realizovat Projekt v termínu do 31. 12. 2021. Podmínkou uznatelnosti
nákladů je jejich vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží příjemce.
Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle
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.
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení
Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ...................... dne …………..………

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.,
členka Rady Ústeckého kraje, v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 019/15R/2021
ze dne 5. 5. 2021
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Příjemce
TJ Teplice Letná z.s.
David Bouša
předseda TJ

Bod 14.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 075/31R/2021

Pořadové Číslo
Jméno žadatele
číslo
žádosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

004337
004339
004346
004348
004352
004355
004356
004368
004424
004429
004430
004458
004481
004492
004494
004496
004497
004499
004500
004501
004502
004504
004505
004506
004508
004512
004513
004514
004515
004516
004517
004518
004519
004526
004529
004530
004533
004534
004535
004537
004538
004539
004540

Jaroslav
Josef
Hana
Kateřina
Martin
Tomáš
Dagmar
Jana
Marek
Lukáš
Václav
Helena
Pavlína
Pavel
Jitka
Vladimír
Pavel
Jana
Radan
Denisa
Renata
Jan
Jiří
Eva
Jarmila
Josef
Rudolf
Miroslav
Miloslav
Tomáš
Martin
Tomáš
Miroslav
Miroslav
Jan
Jakub
Josef
Ladislav
Libuše
Libuše
Lenka
Ivona
Milan

Příjmení
žadatele
Švanda
Hořeňovský
Štěpánová
Stožická
Demeter
Blahout
Špitálská
Vaníčková
Čtvrtník
Stránský
Kohoutek
Chárová
Titlová
Šalanský
Guzyová
Kachelmaier
Krejza
Strášková
Pazderka
Urbanová
Kuruczová
Král
Udatný
Píšová
Neprašová
Major
Braun
Mizera
Lukeš
Čermák
Šturma
Hajm
Forman
Navrátil
Novák
Lang
Nechuta
Hladík
Pospíšilová
Malá
Šarközyová
Culková
Cibrik

Bod 14.4 příloha 1

Rok
narození

Místo realizace - obec

Místo realizace ORP

1975
1959
1962
1983
1983
1978
1970
1982
1987
1984
1963
1964
1967
1968
1988
1960
1953
1967
1981
1997
1967
1949
1965
1957
1958
1979
1972
1972
1970
1975
1989
1978
1953
1954
1963
1985
1954
1957
1953
1975
1962
1965
1967

Dubí
Chožov
Košťany
Kladruby
Lubenec
Chbany
Lhotka nad Labem
Modlany
Skršín
Ústí nad Labem
Postoloprty
Kladruby
Ústí nad Labem
Dobkovice
Štětí
Libčeves
Roudnice nad Labem
Varnsdorf
Děčín
Domašín
Děčín
Podsedice
Černěves
Staré Křečany
Polepy
Františkov nad Ploučnicí
Děčín
Liběšice
Horní Jiřetín
Liběšice
Chodouny
Hřivice
Libčeves
Třebušín
Horní Jiřetín
Počedělice
Drahobuz
Radonice
Horní Jiřetín
Horní Jiřetín
Mikulášovice
Markvartice
Ústí nad Labem

Teplice
Louny
Teplice
Teplice
Podbořany
Kadaň
Lovosice
Teplice
Most
Ústí nad Labem
Louny
Teplice
Ústí nad Labem
Děčín
Litoměřice
Louny
Roudnice nad Labem
Varnsdorf
Děčín
Kadaň
Děčín
Lovosice
Roudnice nad Labem
Rumburk
Litoměřice
Děčín
Děčín
Žatec
Litvínov
Litoměřice
Roudnice nad Labem
Louny
Louny
Litoměřice
Litvínov
Louny
Litoměřice
Kadaň
Litvínov
Litvínov
Rumburk
Děčín
Ústí nad Labem

Typ nového Maximální
zdroje (A3a, výše dotace v
A3r, B, C)
Kč
B
B
B
B
A3a
A3a
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
A3a
B
B
B
B
B
B
B
C
B
A3a
A3a
B
B
B
B
C
B
A3a

127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
102 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
95 000,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
95 000,00
120 000,00
127 500,00
5 272 500,00

Legenda:
A3a - automatický kotel pouze na biomasu
A3r - kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním
B - tepelné čerpadlo
C- plynový kondenzační kotel

Počet žádostí dle typu zařízení
6
0
34
3
43

742 500,00 Kč
0,00 Kč
4 237 500,00 Kč
292 500,00 Kč

5 272 500,00 Kč
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Bod 14.5 příloha 1

Krajský úřad
Číslo smlouvy: ………………….

Dodatek č. …
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
PPF banka a.s.
Číslo účtu:
0720000121/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Bydliště:
Datum narození:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Číslo žádosti:
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. …
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. ………………….. ze dne …………. (dále jen „Smlouva")

V souladu s Článkem VIl. odst. 1. Smlouvy, dochází k následujícím změnám Smlouvy:
1.
V Článku II. Smlouvy se 1. a 2. odstavec a následující tabulka mění a nahrazují tímto zněním:
1.

Poskytovatel se zavazuje v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ………….. ze
dne ……….…………
poskytnout příjemci investiční dotaci v maximální výši
…………………… Kč (slovy …………………… korun českých) na úhradu způsobilých
výdajů akce.

2.

Podíl dotace na předpokládaných způsobilých výdajích akce:
Celkové způsobilé výdaje

Kč

Max. výše dotace – podíl prostředků EU

Kč

Bonifikace za prioritní obec – podíl prostředků EU

Kč

Celková max. výše dotace – vč. bonifikace

Kč

2.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží Příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením č. ……………………. ze dne ……………………...

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ……………………. dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel:
Ústecký kraj
………………………………………………

Příjemce:
………………………………………

2/2
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Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje - Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2
Přehled doporučených žádostí k přidělení dotace
Žadatel

Číslo
žádosti

Datum
doručení na
KÚÚK

1

53

12.05.2021/
11:01 hod.

Výzkumný ústav
balneologický, v.v.i.

2

54

10.06.2021/
7:44 hod.

3

58

4

Termín realizace projektu

Přidělený
počet
bodů

Přidělená dotace (Kč)

86652061

Prosek 174, Mšené
lázně 411 19

Příprava žádosti o dotaci na
Strategický projekt inovace
balneologie na principu
mikro a nanobublinných
technologií s účinky na kožní
onemocnění

01.06.2021 - 31.05.2022

8

221 000,00 Kč

Správa Národního
parku České Švýcarsko

06342477

Pražská 457/52,
Krásná Lípa 407 46

Analýza problémů
udržitelnosti dopravy
Národního parku České
Švýcarsko

01.05.2021 - 31.01.2022

8

340 000,00 Kč

30.06.2021/
8:11 hod.

ORLEN Unipetrol RPA,
s.r.o.

27597075

Záluží 1, Litvínov 436
70

Přípravná fáze projektu
podporující realizaci
strategického projektu
Wabigas

1.10. 2021 - 31.05.2022

8

495 703,00 Kč

27

15.3.2021 /
9:38 hod.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem

44555601

Pasteurova 3544/1,
MATECH - BioEnvi
Ústí nad Labem 400 96

1.1.2022 - 31.05.2022

7

190 906,60 Kč

5

30

15.3.2021 /
9:38 hod.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem

44555601

Asistenční voucher
Pasteurova 3544/1,
Ústeckého kraje pro přípravu
Ústí nad Labem 400 96
projektu MEDITECH

01.01.2022 - 31.05.2022

7

174 628,25 Kč

6

28

15.3.2021 /
9:38 hod.

Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem

44555601

Pasteurova 3544/1,
DIGITECH
Ústí nad Labem 400 96

01.01.2022 - 31.05.2022

7

199 750,00 Kč

01.06.2021 - 31.05.2022

7

480 000,00 Kč

31.03.2022 - 31.05.2022

7

467 500,00 Kč

Pořadí

Název projektu

7

43

8

56

název

1.4.2021 / 9:27
Vršanská uhelná, a.s.
hod.

17.6.2021 /
13:56 hod.

Veřejný sál Hraničář,
spolek

IČ

sídlo

28678010

V. Řezáče 315, Most
434 67

Zpracování vstupních studií
pro možnost realizace
návazného výzkumu a návrhu
aplikací a technologií užití
vedlejších energetických
produktů (VEPů) včetně těch
již uložených na složištích &
realizaci zpracovatelského
závodu využívajícího VEPy

02816091

Prokopa Diviše
1812/7, Ústí nad
Labem 400 01

Akcelerátor kulturně
kreativních odvětví (KKO) v
Ústeckém kraji
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Číslo smlouvy: 20/SML6066/01-SOPD/SPRP
JID: …………………………………..

Dohoda o ukončení
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML6066/SOPD/SPRP ze dne
20. 11. 2020
k realizaci Projektu s názvem „Zřízení VR/ICT development centra Calliditas“, v rámci
Dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ uzavřené v souladu s
ustanovením § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Lukáš Vostrý
vostry.l@kr-ustecky.cz, 475 657 688
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
5989532/0800

(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:

Calliditas s. r. o.
Podsedice 1, 41115
Bc. Milošem Kačerem
Bc. Milošem Kačerem
milos.kacer@calliditas.net/ +420774 783 945
05698952
-

DIČ:
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. L
(výpis z rejstříku příjemce je povinnou přílohou žádosti o dotaci).
(dále jen „příjemce“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace č. 20/SML6066/SOPD/SPRP ze dne 20. 11. 2020 k realizaci
Projektu pod názvem „Zřízení VR/ICT development centra Calliditas“ podpořeného v rámci
Dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ (dále „Dohoda“)

Článek I.
Ukončení smlouvy
Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML6066/SOPD/SPRP uzavřené dne k realizaci Projektu pod názvem „Zřízení VR/ICT
development centra Calliditas“ v rámci Dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého
kraje“, schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 019/27Z/2020 ze dne 9. 3.
2020.

Článek II.
Ostatní ujednání
1.

Smlouva je ukončena po vyplacení schválené dotace na základě žádosti příjemce o
ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace specifikované v Článku I. této Dohody,
kterou Poskytovatel obdržel od Příjemce dne 25. 10. 2021, a jejíž kopie je Přílohou č. 1 a
nedílnou součástí této Dohody. Příjemce jako důvod ukončení uvedl změnu strategie
rozvoje společnosti a z tohoto důvodu nerealizování daného projektu uvedeného ve
Smlouvě.

2.

Příjemce se zavazuje vrátit částku odpovídající vyplacené dotaci ve výši 200 000,- Kč na
účet 5989532/0800 ve lhůtě 7 dní ode dne účinnosti této dohody. Poskytovatel a Příjemce
výslovně prohlašují, že dnem vrácením částky dle této Dohody jsou vypořádána jejich
vzájemná práva a povinnosti z titulu uzavřené smlouvy a nebudou vůči sobě uplatňovat
jakékoliv další nároky.

3.

Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této Dohody bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. xxxxxxx ze dne xxxxxxx.

6.

Dohoda bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 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. Příjemce prohlašuje,
že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této Dohodě, které by jinak
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by
jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
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smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této Dohody
byla zaslána příjemci do datové schránky ID: 57z9u3r. Dohoda nabývá platnosti dnem
jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

Příjemce:
Calliditas s. r. o.
Bc. Miloš Kačer, jednatel společnosti

Příloha č. 1: Kopie Žádosti příjemce o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
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Bod 14.11 priloha c. 2.pdf k usnesení č. 082/31R/2021

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX
E-mail/telefon: XXXXXXXXXXXX
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
(název/obchodní firma nebo jméno a příjmení):
Sídlo:
Zastoupený: (jméno a příjmení, funkce)
Kontaktní osoba: (jméno a příjmení, funkce)
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
je povinnou přílohou žádosti o dotaci).
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
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Smlouva se uzavírá v souladu se Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje
schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017
a subsidiárně též se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 008/7Z/2021
ze dne 21. 6. 2021 (dále jen „Zásady“), které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto
smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel, výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ….. ze dne ……. poskytuje
příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy:
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy.
2. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu…název projektu…….(dále jen „Projekt“).
3. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu ……..(doplní se označení
příslušného pravidla de minimis – viz Zásady článek II. odst. 9). Poskytovatel uzavírá tuto
smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři čestného
prohlášení předkládaného jako povinnou přílohu žádosti o dotaci a není mu známa
překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše uvedeného nařízení
Evropské komise.
4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce, vedený na
jeho jméno/název, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy.
5. Pokud je příjemce plátce DPH, bude dotace poskytnuta pouze na účet zveřejněný
v registru plátců vedeném správcem daně příjemce.
Článek II.
Podmínky použití dotace a doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého Projektu, který musí být realizován v souladu s Žádostí o dotaci ze dne …..
a jejími přílohami.
2. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých a uhrazených v době
realizace Projektu od…..do….. . Uznatelné a neuznatelné náklady jsou dále definovány
v čl. XII. dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok
2022“.
3. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši …………. %. Závazný finanční ukazatel
nesmí být překročen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu.
4. Jako závazný časový ukazatel byl stanoven termín ukončení realizace Projektu, který
je nejdéle do ………. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný časový ukazatel,
který nesmí být překročen.
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5. Dotace musí být využita v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v dotačním
programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022“ (dále jen
„Dotační program).
6. Změny v rámci Projektu je možné provádět pouze postupem stanoveným čl. XIV.
Dotačního programu.
7. Náklady na pořízení použitého majetku (zejména strojního zařízení) je možné hradit
v rámci Projektu pouze v případě, že se jedná o dlouhodobý (investiční) majetek a jeho
pořizovací cena je podložena znaleckým posudkem v ceně obvyklé (dle zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů) nebo tržním oceněním. Znalecký posudek
nebo tržní ocenění je v tomto případě povinnou přílohou závěrečné zprávy.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně,
v souladu s rozpočtem Projektu, který byl doložen jako povinná příloha žádosti o poskytnutí
dotace.
3. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
4. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
5. Vést oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak
i z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu, pokud účetnictví vede.
Příjemce, který vede daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny
výdaje s konkrétní vazbou na Projekt.
6. Označovat originály účetních dokladů souvisejících s Projektem informací o tom, že Projekt
je spolufinancován Ústeckým krajem a číslem smlouvy o poskytnutí dotace. Doklady
vztahující se k Projektu musí být úplné, průkazné a srozumitelné.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání, a to do
1 měsíce od termínu ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. II odst. 4. Ze
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce,
postupem dle Zásad článku XII. odst. 6 prodloužen. Pokud byl Projekt ukončen před
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání
poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Závěrečná zpráva a finanční
vypořádání dotace se předkládá na předepsaném formuláři ve strojově vyplněné (ne ruční)
podobě. Formulář je uveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje www.krustecky.cz v sekci DOTACE a GRANTY/Podpora začínajících podnikatelů/DP podpora
začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce;
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-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy;

-

popis realizace Projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, kvalitativní
a kvantitativní výstupy Projektu;

-

přínos Projektu;

-

celkové zhodnocení Projektu;

-

doložení průkazného splnění publicity dle čl. VII. této smlouvy;

-

fotodokumentaci realizace Projektu;

-

plán udržitelnosti projektu.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) musí
obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů Projektu;

-

přehled nákladů Projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení;

-

kopie účetních dokladů a podkladů pro vystavení těchto dokladů;

-

kopie dokladů o provedených platbách, tj. výdajový pokladní doklad nebo výpis
z bankovního účtu nebo přehled transakční historie příp. doklad o provedení
příslušné transakce vystavený bankou;

-

pracovní smlouvu/smlouvy zaměstnance/zaměstnanců a mzdový list/mzdové listy
v případě, že byly z rozpočtu projektu hrazeny mzdové náklady;

-

doklad o přijetí dotace na bankovní účet příjemce;

-

výpis z odděleného účetnictví, jestliže je příjemce povinen účetnictví vést nebo
výpis z daňové evidence, ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na
Projekt, vede-li příjemce daňovou evidenci;

-

účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu
s příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů (u investiční dotace);

-

kopii celé dokumentace k realizaci veřejné zakázky v případě, že byla v rámci
Projektu realizována veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

-

znalecký posudek v ceně obvyklé nebo tržní ocenění, byl-li v rámci Projektu
pořízen použitý dlouhodobý (investiční) majetek;

-

kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu
(např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí apod.), bylo-li správní řízení
součástí Projektu;

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele.

8. V případě předávání dokumentů obsahující osobní údaje zaměstnanců (pracovní smlouvy,
mzdové listy apod.) poskytovateli dotace, zajistit vůči zaměstnanci/zaměstnancům splnění
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veškerých povinností, která mu plynou z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet Projektu a kontrolu zajištění udržitelnosti
Projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět
kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace Projektu.
10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II
odst. 3 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty,
a to do 7 kalendářních dnů od schválení závěrečného vyúčtování dotace administrátorem
programu.
11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném rozpočtu Projektu, a to do 7 kalendářních dnů od schválení závěrečného
vyúčtování dotace administrátorem programu.
12. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
Projektu poskytnuta, v případě, že se Projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
14. V případě, že je právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato
až po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli sdělit
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Udržitelnost projektu
1. Povinnost zajištění udržitelnosti Projektu je stanovena na 24 měsíců od termínu ukončení
realizace Projektu uvedeného v čl. II. odst. 4. Příjemce dotace nesmí po dobu 24 měsíců
od termínu ukončení realizace Projektu ukončit nebo přerušit svou podnikatelskou činnost,
na kterou byla poskytnuta tato dotace.
2. Majetek pořízený z dotace, nesmí příjemce dotace po dobu 24 měsíců od termínu
ukončení realizace Projektu prodat, převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu,
pronajmout, dát za předmět zástavy nebo zatížit jinými věcnými právy třetích osob nebo
darovat.
3. V případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetku
spolufinancovaném z dotace je příjemce povinen tento majetek opětovně pořídit nebo
uvést do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu
strana 5 / 9

ukončení udržitelnosti Projektu. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce dotace
povinen vrátit část dotace, která byla použita na pořízení tohoto majetku.
4. Příjemce je povinen předložit poskytovateli první písemnou zprávu o zajištění
udržitelnosti Projektu do posledního dne 13 měsíce následujícího po termínu
ukončení realizace Projektu uvedeného v článku II. odstavci 4 a druhou písemnou
zprávu o zajištění udržitelnosti Projektu do posledního dne 25. měsíce následujícího
po termínu ukončení realizace Projektu v článku II. odstavci 4. V případě doručení
poštou je rozhodující datum razítka podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Příjemce
doručí zprávu o zajištění udržitelnosti Projektu osobně nebo poštou či prostřednictvím
datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
do Elektronické podatelny ÚK, epodatelna@kr-ustecky.cz
5. Příjemce je v období udržitelnosti dále povinen:
a) neprodleně, nejdéle však do 7 pracovních dnů, informovat administrátora dotačního
programu o skutečnostech, které mají vliv na udržitelnost projektu;
b) umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu dle článku XV.
Dotačního programu.
Článek V.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V případě,
že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použije nebo
zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené
platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční
vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy
poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace
následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 5 %,
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 10 %,
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 2 %,
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 5 %,
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e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu, pokud
účetnictví vede. – výše odvodu činí 10 %,
f)

nedodržení povinnosti zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje s
konkrétní vazbou na Projekt, pokud vede daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – výše odvodu činí 10 %,

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že Projekt
je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %,
h) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše
odvodu činí 5 %,
i)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či jiných
nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %,

j)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“ na
stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše odvodu
činí 5 %,

k) předložení zprávy o zajištění udržitelnosti do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 2 %,
l)

předložení zprávy o zajištění udržitelnosti do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %,

m) nedodržení povinnosti zajištění udržitelnosti Projektu – výše odvodu činí poměrnou část
dotace stanovenou podle počtu kalendářních dnů, po které nebyla povinnost zajištění
udržitelnosti dodržena.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů
za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za
porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího
porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití peněžních prostředků
dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy
(odst. 3 tohoto článku) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší.
Článek VI.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil
smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu
a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení
výpovědi příjemce. Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět smlouvu také v případě, že bylo vůči příjemci
dotace zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
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která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VII.
Publicita
1. Příjemce je povinen dodržet publicitu Projektu a to minimálně v tomto rozsahu:
a) v případě informování sdělovacích prostředků o Projektu uvést fakt, že Projekt byl
podpořen Ústeckým krajem,
b) na výstupech Projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že Projekt podpořil poskytovatel dotace (dále „Sponzorský vzkaz“)
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Logomanuál je umístěn na
webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
c) prezentovat poskytovatele nejméně po dobu realizace a udržitelnosti Projektu
v rozsahu:





sponzorský vzkaz musí být umístěn v souladu s logo manuálem, v sídle Příjemce
a dále v prostorách realizace Projektu, pokud to charakter Projektu umožňuje,
v případě pořízení dlouhodobého hmotného majetku musí být umístěna
tabulka/plakát/štítek/samolepka se „Sponzorským vzkazem“ v provedení
respektující logomanuál poskytovatele na viditelném místě tohoto majetku
(budovy, stroje, zařízení, věci apod.) nebo v jeho blízkosti neumožňují-li technické
podmínky umístit „Sponzorský vzkaz“ na majetek.
sponzorský vzkaz musí být umístěn na webových stránkách příjemce vztahujících
se k Projektu, pokud příjemce webové stránky má.

2. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle
zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb.
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Článek VIII.
Ostatní ujednání
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
3. Varianta 1: Smluvní strany prohlašují, že Ústecký kraj jako subjekt povinný k poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
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pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně všech
plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují, že
žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy neobsahuje obchodní
tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je proto poskytnout.
Varianta 2: Smluvní strany prohlašují, že Ústecký kraj jako subjekt povinný k poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout smluvní dokumentaci včetně plnění a výstupů
dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují, že v souladu s
uvedeným zákonem jsou z poskytnutí informací vyloučeny následující údaje či dokumenty:
…… (zde se uvedou údaje, dokumenty či výstupy, které se případným žadatelům o
informace neposkytnou) ……. Tyto údaje či dokumenty nebudou uveřejněny ani v registru
smluv, pokud se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv.
4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou
tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů
postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
webových stránkách poskytovatele www.kr-ustecky.cz.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na
e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
7. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ……………

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj

Příjemce
XXXXXXXXXXX
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bod 15.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 083/31R/2021
Příloha č. 1

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 18/2021/RÚK ze dne 24. 11. 2021
– zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 23 584 tis. Kč na celkový objem rozpočtu
Ústeckého kraje 26 912 482 tis. Kč:
1)

zvýšení o částku 1 200 tis. Kč
příjmy
daňové příjmy – zvýšení o částku 1 200 tis. Kč – poplatky za znečisťování ovzduší, Fond
vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje,
kapitálové výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje – zvýšení o částku 1 200
tis. Kč – rezerva oblasti životního prostředí

2)

zvýšení o částku 65 tis. Kč za podmínky schválení změny závazných ukazatelů radou
kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 65 tis. Kč - odvod z fondu investic
Oblastního
muzea
v Litoměřicích,
příspěvkové organizace,
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 65 tis. Kč – příspěvek na provoz pro
Oblastní
muzeum
v Litoměřicích,
příspěvkovou
organizaci
–
odpisy
z nemovitého majetku,

3)

zvýšení o částku 159 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 159 tis. Kč - odvod z fondů investic
příspěvkových
organizací
oblasti
sociálních věcí
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 159 tis. Kč – příspěvek na provoz na odpisy
z nemovitého majetku pro příspěvkové
organizace:
 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, zvýšení o 192 tis. Kč,
 Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace, zvýšení o 89
tis. Kč,
 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, zvýšení o 88
tis. Kč,
 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, zvýšení o 37 tis. Kč,
 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace, zvýšení o 34 tis. Kč,
 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, zvýšení o 2
tis. Kč,
 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, snížení o 20 tis. Kč,
 Domov Brtníky, příspěvková organizace, snížení o 263 tis. Kč,
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4)

zvýšení o částku 18 tis. Kč
příjmy
nedaňové příjmy – zvýšení o částku 18 tis. Kč – odbor kultury a památkové péče:
 přijaté sankce, 16 tis. Kč od Města Krupky (15 tis. Kč) a fyzické osoby (1 tis. Kč)
 náklady řízení, 2 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 18 tis. Kč – centrální rezerva,

5)

zvýšení o částku 672 tis. Kč
příjmy
nedaňové příjmy – zvýšení o částku 672 tis. Kč – odbor investiční:
 přijaté sankce v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje od STAMO spol.
s r.o., RB STAV plus s. r. o. a PROJEX s. r. o., 466 tis. Kč
 příjem z přeúčtování výdajů na akci "Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 261191" od Města Štětí a Mondi Štětí, a.s., 206 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 206 tis. Kč – centrální rezerva,
kapitálové výdaje
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor investiční, oblast zdravotnictví – zvýšení o
částku 466 tis. Kč na akci Zdravotnická
záchranná
služba
Ústeckého
kraje
- výstavba výjezdové základny v Lovosicích,

6)

zvýšení o částku 6 833 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 6 833 tis. Kč - dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
 UZ 33063 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), zvýšení o
269 tis. Kč,
 UZ 33155 – přímé náklady na vzdělávání pro soukromé školy, zvýšení o 6 564
tis. Kč,
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 6 833 tis. Kč v rámci programů:
 UZ 33063 – OP VVV, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Speciální základní školu a
Praktickou školu, Šluknov, Tyršova 710, příspěvkovou organizaci, zvýšení o 269
tis. Kč
 UZ 33155 – přímé náklady na vzdělávání pro soukromé školy podle přílohy č. 4
předloženého materiálu, zvýšení o 6 564 tis. Kč,
7)

zvýšení o částku 35 tis. Kč
příjmy
investiční přijaté transfery – ÚZ 34505 - zvýšení o částku 35 tis. Kč - dotace z
Ministerstva kultury ČR z programu
Integrovaný systém ochrany movitého
kulturního dědictví (ISO) II., část C:
výkup předmětů kulturní hodnoty
mimořádného významu na rok 2021
2
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kapitálové výdaje
odbor kultury a památkové péče – ÚZ 34505 - zvýšení o částku 35 tis. Kč pro Oblastní
muzeum v Lounech, příspěvkovou
organizaci na výkup sbírky skleněných
negativů, 584 kusů z let 1980 až 1930,
velikost desek 9 x 12 cm, 13 x 18 cm a
18 x 24 cm, fotografie Karla Goszlera,
8)

zvýšení o částku 1 485 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 400 - zvýšení o částku 1 485 tis. Kč od:
 Města Roudnice nad Labem, 1 185 tis. Kč
 Statutárního města Most, 300 tis. Kč
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – UZ 400 - zvýšení o částku 1 485 tis. Kč na spolufinancování lékařské
pohotovostní služby na území Ústeckého
kraje ve spádové oblasti Roudnicko (1 185
tis. Kč) a Mostecko (300 tis. Kč),

9)

zvýšení o částku 13 058 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 13 058 od:
 UZ27355 – Ministerstva dopravy ČR, 13 038 tis. Kč
 Statutárního města Teplice, 20 tis. Kč
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 13 058 tis. Kč na:
 UZ27355 – dopravní územní obslužnost drážní, 13 038 tis. Kč
 pronájem Krušnohorského divadla Teplice pro akci Safety Road 2021, 20 tis. Kč

10)

zvýšení o částku 59 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 98278 - zvýšení o částku 59 tis. Kč z všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu
běžné výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – UZ 98278 - zvýšení o částku 59 tis. Kč na
náhradu
škody
způsobenou
zvláště
chráněným živočichem (vydrou říční)

11)

přesun ve výši 250 tis. Kč za podmínky schválení změny závazného ukazatele radou kraje
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o 250 tis. Kč – centrální rezerva
odbor kultury a památkové péče – UZ 54 - zvýšení o 250 tis. Kč – příspěvek na velkou
údržbu na adaptaci výstavního sálu
(tělocvična) pro Oblastní muzeum a galerii v
Mostě, příspěvkovou organizaci
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Krajský úřad
Číslo pronajímatele:
Číslo nájemce:
SMLOUVA O NÁJMU VĚCI NEMOVITÉ
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Pronajímatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
číslo účtu:
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového
E-mail/telefon:
(dále jen „pronajímatel“)
a
Nájemce:
Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.
Sídlo:
Galerie Emila Filly, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad
Labem
Zastoupena:
Mgr. Evou Mrázikovou, Ph.D., ředitelkou
IČ:
25049011
E-mail/telefon:
(dále jen „nájemce“)

info@gef.cz / +420 475 211 830

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O NÁJMU VĚCI NEMOVITÉ
(dále jen „smlouva“)

Ehl

I.
Předmět a účel nájmu
1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem budovy č. p. 3118, v Ústí nad Labem, Dlouhá ul.
(dále jen „budova“). Vlastnické právo k budově je zapsáno v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu Ústí nad Labem na LV č. 11236, pro obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí
nad Labem. Kopie LV č. 11236 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci nebytové prostory v 1. PP uvedené
budovy. Umístění prostor je patrné z půdorysného zákresu, který je přílohou č. 2 této
smlouvy. Pronajaté nebytové prostory budou nájemcem využívány pro prezentaci
výtvarného umění v Ústí nad Labem a výhradně pro potřeby obecně prospěšné
společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.
3. Celková výměra podlahových ploch jednotlivých druhů pronajatých prostor činí:
a) Obchodní prostory o výměře ………………………...200 m2
b) Chodby, zázemí, soc. zařízení pod uzavřením …….34,50 m2
Celková výměra podlahových ploch všech pronajatých prostor činí 234,50 m2. Při
užívání pronajatých nebytových prostor může nájemce užívat společné prostory budovy
a nezbytně nutnou venkovní část plochy budovy pro umístění antény na přenos dat.
4. O předání pronajatých prostor nájemci k užívání bude vyhotoven zápis, ve kterém bude
uveden jejich stav.
II.
Doba trvání nájmu
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 1. 2022.
2. Nájem ujednaný na dobu neurčitou mohou obě smluvní strany ukončit bez udání důvodu
výpovědí. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. K poslednímu dni účinnosti nájemní smlouvy je nájemce povinen vyklidit předmět nájmu
a protokolárně ho předat zástupci pronajímatele pro věcná jednání v takovém stavu,
v jakém byl v době, kdy ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném
užívání.

III.
Nájemné
1. Celkové roční nájemné za nebytové prostory uvedené v článku I. odst. 2), písmeno a) a
písmeno b) činí 162 000,- Kč (slovy:--stošedesátdvatisíc-- korun českých).
2. Výše uvedené smluvní nájemné bude pravidelně ročně valorizováno podle roční míry
inflace, oznámené ČSÚ.
3. Výše nájemného nezahrnuje DPH, neboť pronájem staveb a nebytových prostor je podle
ust. § 30 zákona č. 588/192 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, osvobozen
od daně z přidané hodnoty.
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4. Nájemné je splatné bezhotovostně na účet pronajímatele č. ú. 882733379/0800 u České
spořitelny v Ústí nad Labem, a to na základě faktury vystavené pronajímatelem ve
čtvrtletních splátkách vždy do 15. dne druhého měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí
ve výši rovnající se jedné čtvrtině celkového ročního nájemného.

5. K bezhotovostním platbám čtvrtletních splátek nájemného bude nájemce vždy uvádět
variabilní symbol shodný s jeho IČ uvedeným v záhlaví této smlouvy.

6. Nezaplatí-li nájemce nájemné řádně a včas, náleží pronajímateli úrok z prodlení ve výši
0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV.
Služby spojené s užíváním nebytových prostor
1. V nájemném nejsou zahrnuty náklady na služby spojené s užíváním pronajatých prostor
(dále jen „služby“), zejména dodávky elektrické energie, vody, teplé užitkové vody,
vytápění, odvod odpadních vod, úklid pronajatých prostor, odvoz a likvidace tuhého
domovního odpadu a telekomunikační služby.
2. Dodávky elektrické energie, úklid pronajatých prostor, odvoz a likvidaci tuhého domovního
odpadu a telekomunikační služby si nájemce bude zajišťovat sám vlastním nákladem.
3. Dodávky vody a odvod odpadních vod bude nájemci zajišťovat pronajímatel a nájemce
mu bude náklady s tím spojené hradit podle spotřeby naměřené měřidly instalovanými
v pronajatých nebytových prostorách.
4. Vytápění a dodávky TUV bude nájemci zajišťovat pronajímatel. Nájemce bude náklady na
dodávku TUV hradit podle odběru, zjištěného nainstalovanými měřidly pro tyto nebytové
prostory s tím, že v průběhu roku bude hradit spotřebu v ceně studené vody a náklady na
ohřev TUV mu budou vyúčtovány za uplynulý rok po obdržení vyúčtování dodávky tepla
od dodavatele. Za dodávku tepla bude nájemce hradit poměrnou část, to je 1%
z celkových zálohových poplatků, daných příslušným cenovým dodatkem ke kupní
smlouvě mezi Ústeckým krajem a dodavatelem tepla na příslušné období. Po obdržení
vyúčtování bude tímto procentem provedeno i vyúčtování s nájemcem.
5. Na náhradu nákladů spojených se zajišťováním služeb vystaví pronajímatel čtvrtletně
faktury, jejichž výše bude dána způsobem, uvedeným v odstavcích 3) a 4) tohoto článku.
6. Čtvrtletní zálohy na služby jsou splatné bezhotovostně na účet pronajímatele, a to na
základě faktury vystavené pronajímatelem, vždy do 15. dne druhého měsíce příslušného
kalendářního čtvrtletí.
7. Písemné vyúčtování náhrady nákladů spojených se zajišťováním služeb za kalendářní rok
zašle pronajímatel nájemci vždy po skončení vyúčtovacího období. Případný nedoplatek,
uhradí nájemce do dvaceti dnů od doručení vyúčtování na účet pronajímatele, na který
Ehl

jsou splatné zálohy na náhradu nákladů. Případný přeplatek vrátí pronajímatel do dvaceti
dnů po předání či odeslání vyúčtování nájemci na jeho účet.
8. Skončí-li nebo počne-li nájem v průběhu kalendářního čtvrtletí, náleží pronajímateli pouze
poměrná část záloh na služby.
9. Nezaplatí-li nájemce řádně a včas smluvené zálohy na služby, náleží pronajímateli úrok
z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

V.
Stavební úpravy
Smluvní strany prohlašují, že pronajaté prostory k užívání dle účelu nájmu vyžadují úpravy,
opravy a modernizaci (dále jen stavební úpravy). O rozsahu a způsobu jejich provedení a
vypořádání vynaložených nákladů uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to
neprodleně po předání specifikace těchto stavebních úprav nájemcem pronajímateli.
VI.
Další podmínky nájmu
1. Pronajímatel v přiměřené lhůtě nájemce seznámí s rozsahem zamýšlených oprav, které
hodlá provést v pronajatých prostorách. Z prováděných oprav plynoucí omezení nájemce
v užívání najatých prostor mu pronajímatel nahradí poskytnutím náhradních prostor nebo
přiměřenou slevou z nájemného.
2. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli na jeho žádost vstupem do pronajatých
prostorů, zejména za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, provádění
nutných oprav nebo provádění kontroly instalovaných inženýrských sítí.

VII.
Ostatní ujednání
1. Pronajímatel umožní přístup do budovy i návštěvníkům společnosti Lidé výtvarnému
umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.
2. Nájemce může na své náklady umístit na viditelném místě v prostoru hlavního vchodu
vhodné označení své firmy. Umístěné označení firmy musí být v souladu s obecně
platnými předpisy a nájemce je umístí dle pokynu pronajímatele.
3. Nájemce je oprávněn přenechat do podnájmu pronajaté nebytové prostory nebo jejich
část pouze s písemným souhlasem pronajímatele.
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VIII.
Ukončení nájemního vztahu
1. Nájemní vztah založený touto smlouvou je možno ukončit dohodou smluvních stran i před
uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
2. Pronajímatel i nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu před uplynutím doby
z důvodů, uvedených v ustanovení § 9 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu
nebytových prostor, v platném znění.
3. Výpovědní lhůta začne běžet den následující po dni doručení výpovědi druhé straně.
4. Nejpozději v den skončení nájmu předá nájemce pronajímateli pronajaté prostory řádně
vyklizené. Nájemce je povinen pronajaté nebytové prostory vrátit ve stavu, v jakém je
převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a případným stavebním úpravám. O stavu
předávaných prostor se sepíše zápis.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že pronajímatel – Ústecký kraj, jako orgán
územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní
strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně příloh, není označován
za obchodní tajemství. Nájemce prohlašuje:
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o
této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou
v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech,
nabídkách či jiných písemnostech),
b) Veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a
zveřejněním.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a
podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá strana ponechá dvě
vyhotovení.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu
porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a
vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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6. Tato smlouva je uzavřena na základě
č…………………….ze dne …………. .

usnesení

Rady

ústeckého

kraje

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle 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. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. prohlašuje, že
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak
podléhaly znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede Kraj.
V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….
Pronajímatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

………………………………………………
Nájemce

Přílohy:
Příloha č. 1 – kopie LV č. 11236
Příloha č. 2 – půdorysný zákres
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 93
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov,
IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1. 1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1. 12. 1996,
doplňku č. 3 ze dne 1. 1. 1999,
doplňku č. 4 ze dne 1. 1. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 3. 2003 (dodatek č. 7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4.2006 (dodatek č. 18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007 (dodatek č. 25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008 (dodatek č. 26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11. 6. 008 (dodatek č. 27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 (dodatek č. 28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2. 2010 (dodatek č. 33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 (dodatek č. 37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 (dodatek č. 39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 (dodatek č. 40),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41),

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 4. 2014,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 3. 2015,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.108/23Z/20015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29. 6. 015 (dodatek č. 62),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64),
úplné znění zřizovací listiny ze dne 1. 3. 2016,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/3Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 1. 2018,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dodatek č. 73),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 74),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 (dodatek č. 75),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 76),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2019
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 (dodatek č. 77),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.137/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 (dodatek č. 78),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 084/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 (dodatek č. 79),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 (dodatek č. 80),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2020
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 083/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 81),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 104/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 (dodatek č. 82),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 127/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 83),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 128/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 84),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 12. 2020
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/3Z/2021 ze dne25. 1. 2021 (dodatek č. 85),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 055/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 (dodatek č. 86),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 048/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 (dodatek č. 87),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 88),

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 102/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 89),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 102/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 (dodatek č. 90),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 6. 2021
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 (dodatek č. 91)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 083/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 (dodatek č. 92),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2021 ze dne 13. 12. 2021 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Račiněves
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
678/63
209
trvalý travní porost
678/64
3012
orná půda
678/65
1651
trvalý travní porost
678/73
5277
trvalý travní porost
678/82
5979
orná půda
678/83
10650
orná půda
II. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Český Jiřetín
2
Parcela:
výměra (m )
druh pozemku
způsob využití
1361/1
28
ostatní plocha
silnice
Katastrální území:
Parcela:
24/2

výměra (m2)
7

Katastrální území:
Parcela:
výměra (m2)
St.201
25
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.
St. 202
3468
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.
St. 462
81
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.
1277
1391
1313
148
1494
61

Nebočady
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Řehlovice
druh pozemku
způsob využití
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, zem. stav.
st. 201
zastavěná plocha a nádvoří
Hliňany, č.p. 1, obč. vyb.
st. 202
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, garáž
st. 462
ostatní plocha
zeleň
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha
jiná plocha

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 14. 12. 2021
V Ústí nad Labem dne: 13. 12. 2021
Mgr. Bc. Tomáš Rieger
člen Rady Ústeckého kraje na
základě usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne
16. 12. 2020

Bod 17.1 priloha 8.pdf k usnesení č. 166/31R/2021

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

15/SML2152/06/SOPD/INV

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE Č. 15/SML2152 ZE DNE 4.8.2015

Ústecký kraj
IČO: 70892156
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený:
Ing. Jan Schiller, hejtman
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna, a.s.
5512232/0800

Kontaktní osoba:
E-mail:/Tel:

Ing. Pavla Svítilová
svitilova.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 319

(dále jen „poskytovatel“)
a
Labe aréna, z.s.
IČO: 03410447
se sídlem Nábřežní 835, 411 08 Štětí
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. L 9247
zastoupená:
Ing. Michal Kurfirst, předseda výkonného výboru
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

GE Money Bank, a.s.
217850188/0600

Kontaktní osoba:
E-mail:/Tel:

Ing. Michal Kurfirst
michal.kurfirst@labearena.cz/+420 777 335 335

(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí investiční
dotace č. 15/SML2152 ze dne 4.8.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2016, dodatku č. 2 ze dne
21.7.2017, dodatku č. 3 ze dne 21.12.2017, dodatku č. 4 ze dne 8.10.2018 a dodatku č. 5 ze dne
29.7.2020 (dále jen „Dodatek“).
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I.
Úvodní ustanovení
1.1

Poskytovatel a příjemce uzavřeli Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. 15/SML2152 ze dne
4.8.2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2016, dodatku č. 2 ze dne 21.7.2017, dodatku č. 3
ze dne 21.12.2017, dodatku č. 4 ze dne 8.10.2018 a dodatku č. 5 ze dne 29.7.2020 (dále
„Smlouva“).

1.2

Ke dni uzavření tohoto Dodatku je projekt podpořený dotací dle dosavadního znění čl. II. odst. 1
Smlouvy realizován pouze částečně, když realizovány byly tyto části projektu:
 základní část objektu (vlastní stavba);
 EZS, CCTV;
 Exteriérové rolety;
 Komunikace a zpevněné plochy za objektem – etapa I.D;
 Čisté terénní úpravy za objektem – etapa I.D;
 MAR I., MAR II.;
 FVE I.;
 LED osvětlení stavby;
 Ostatní práce interiér – šráky na lodě;
a není realizována část projektu týkající se veslařského a kanoistického bazénu včetně
technologie a veslařské lodi.
Rozsah, v jakém je projekt podpořený dotací realizován ke dni uzavření tohoto Dodatku, je
podrobně popsán v dokumentaci skutečného provedení stavby, která tvoří přílohu č. 1 a
nedílnou součást tohoto Dodatku.
Objekt Labe aréna Štětí byl ve shora uvedeném rozsahu zkolaudován dne 24.10.2017 a uveden
do provozu v září 2018.

1.3

Ke dni uzavření tohoto Dodatku byla z celkové výše dotace dle čl. I. odst. 1 Smlouvy vyplacena
postupem dle čl. II. odst. 4 Smlouvy pouze část dotace ve výši [_____] Kč.
Nevyčerpaná zbývající část dotace dle čl. I. odst. 1 Smlouvy ke dni uzavření tohoto Dodatku činí
částku ve výši [_____] Kč.
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1.4

V termínu ukončení realizace projektu dne 31.12.2021 nebude možné projekt realizovat v celém
rozsahu podle dosavadního čl. II. odst. 1 Smlouvy a vyčerpat zbývající část dotace dle
předchozího ustanovení, a to z následujících důvodů:
a) nedošlo k řádnému splnění smlouvy o dílo uzavřené mezi příjemcem a dodavatelem
vybraným v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Labe aréna Štětí, etapa I.“
zveřejněnou ve věstníku veřejných zakázek pod číslem 514516. Vybraný dodavatel
stavebních prací nejen nedokončil dílo dle uzavřené smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu
řádně a včas, ale v rozporu se smluvními závazky zcela ukončil stavební práce na
rozpracovaném díle. Vybraný dodavatel rovněž nedopracoval, resp. nerozpracoval,
projektovou dokumentaci poskytnutou mu ze strany příjemce v rozsahu nezbytném pro
provedení díla, nevypracoval řádně dokumentaci skutečného provedení díla a k již
provedeným stavebním pracím nepředal soupisy skutečně provedených prací.
Ke shora uvedenému datu došlo ke kolaudaci objektu ve stavu dokončenosti popsaném výše
a jeho následnému uvedení do provozu, nicméně příjemce byl nucen většinu stavebních prací
dokončit, a navíc odstranit vady a nedodělky stavebních prací provedených původním
dodavatelem prostřednictvím nově vybraných dodavatelů.
Ve vztahu k části projektu týkající se veslařského a kanoistického bazénu byl příjemce zároveň
nucen nejprve provést revizi stavebních prací provedených původním dodavatelem, ze které
vyplynul nesoulad provedených stavebních prací s původní projektovou dokumentací,
v důsledku kterého bylo třeba upravit a namísto původního dodavatele dopracovat
projektovou dokumentaci pro účely výběru nového dodavatele na dokončení projektu.
b) Prodlení s řádným a včasným dokončením díla, vady díla v části veslařského a kanoistického
bazénu a soudní spor vyvolaný původním vybraným dodavatelem, o němž je vedeno řízení
u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 19 C 271/2018, ve spojení s nárůstem nákladů
na stavební práce a materiál, k němuž v mezidobí došlo, pro příjemce znamenají, že se dostal
do situace, kdy není schopen projekt dokončit v rozsahu a termínu stanovenému dle
Smlouvy. v důsledku neplnění uzavřené smlouvy o dílo ze strany původně vybraného
dodavatele nastala na straně příjemce překážka, v důsledku které nemůže vyčerpat zbývající
část dotace ani na stavební práce, které byly původním dodavatelem provedeny a s ohledem
na sjednaný mechanismus úhrady ceny díla nebyly doposud uhrazeny, neboť vybraný
dodavatel odmítl příjemci vystavit doklady, jejichž předložení je podmínkou pro čerpání
dotace dle Smlouvy, a to zejména soupis skutečně provedených prací a dodávek a faktury.
Z důvodů na straně původně vybraného dodavatele tedy příjemce nemohl vyčerpat dotaci
dle Smlouvy ani v rozsahu, v jakém byl projekt dle Smlouvy skutečně realizován.
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1.5

Poskytovatel akceptuje, že z důvodů uvedených shora v odst. 1.4, které nezavinil příjemce,
nebude projekt realizován v celém rozsahu dle dosavadního čl. II. odst. 1 Smlouvy, ale pouze
v rozsahu uvedeném shora v odst. 1.2., který je zachycen v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.
Poskytovatel akceptuje i tuto částečnou realizaci projektu, neboť i dokončená část plní svoji
funkci, jak byla vymezena v Investičním záměru Labe aréna Štětí, etapa I., když částečnou
realizaci projektu vznikla loděnice s komplexním sportovním zázemím pro trénink na tzv. dlouhé
vodě na řece Labi, jako paralelní tréninkové kapacitě k veslařskému a kanoistickému kanálu v
Račicích. A jak byla zároveň vymezena v čl. 7. bodu 7.d. přílohy č. 2 Smlouvy, kterou je podpora
sportování mládeže v rámci regionálních aktivit Národního olympijského centra vodních sportů,
vytvoření podmínek pro pořádání vrcholných mezinárodních akcí a vytvoření podmínek pro
přípravu reprezentace České republiky.

1.6

Vzhledem k pouze částečné realizaci projektu nebude poskytnuta dotace, resp. nevzniká
příjemci nárok na poskytnutí dotace v původní výši 60.000.000,- Kč dle čl. I. odst. 1 Smlouvy, ale
pouze v doposud vyčerpané výši uvedené shora v odst. 1.3.

1.7

V návaznosti na uvedené skutečnosti dochází k úpravám příslušných ustanovení Smlouvy, a to
v ustanoveních týkajících se výše dotace a rozsahu projektu, aby nedokončení projektu
v původně zamýšleném rozsahu z důvodů popsaných výše nebylo vyhodnoceno jako porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neb i částečnou realizací projektu
došlo k naplnění smyslu a účelu dotace poskytnuté na základě Smlouvy.

II.
Předmět Dodatku
2.1

V ustanovení čl. I. odst. 1. Smlouvy se mění výše dotace a uvedené ustanovení zní takto:
1.

2.2

Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 48/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 ve spojení s usnesením č. [_____] ze dne [_____]
investiční dotaci ve výši 34.058.931,14 Kč (slovy třicet čtyři milionů padesát osm tisíc devět
set třicet jedna korun českých a čtrnáct haléřů), která bude převedena bezhotovostně
způsobem dle článku II. odst. 5 na zvláštní bankovní účet příjemce č. ú. 217850188/0600,
za podmínky, že ji příjemce použije způsobem stanoveným v této smlouvě.

V ustanovení čl. II. odst. 1 se mění popis projektu a uvedené ustanovení zní takto:
1.

Dotace se poskytuje za účelem realizace výstavby objektu Labe aréna Štětí – etapa I. dle
předloženého projektu a dokumentace skutečného provedení stavby (dále i jako „projekt“
nebo „stavba“ nebo „investiční akce“) a poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
jednotlivých plánovaných nákladů a výnosů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“).
Popis projektu, dokumentace skutečného provedení stavby a plánovaný nákladový
rozpočet předložený příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její
příloha č. 2.
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2.1

Ustanovení čl. II. odst. 4. písm. c) Smlouvy se s ohledem na změnu výše dotace zrušuje a
ustanovení čl. II. odst. 4 písm. b) Smlouvy nově zní takto:
b) v letech 2016 a násl. ve výši případného nevyčerpaného zůstatku z let 2015 a násl.

2.2

V ustanovení čl. IV. al. 1. písm. l) se s ohledem na změnu výše dotace mění vysvětlivka v textu za
tabulkou a uvedené ustanovení zní takto:
* V případě, že na projekt nebude vynaložena celá původně předpokládaná částka investiční
dotace ve výši 60.000.000,-Kč, bude pevná částka odvodu za 1 rok odpovídat alikvotní částce ve
výši skutečně vynaložené dotace/20 let. Výpočet odvodu bude proveden tak, že za každý rok, po
který není byť zčásti dodržena udržitelnost, bude stanoven odvod ve výše uvedené částce.

2.3

Příloha č. 2 Smlouvy se doplňuje o dokumentaci skutečného provedení stavby č. [_____] ze dne
[_____] vypracovanou [_____], včetně soupisů dodatečně prováděných prací, která tvoří přílohu
č. 1 a nedílnou součást tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení
3.1

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2

Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle
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.
Příjemce podpisem tohoto Dodatku prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v tomto Dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů
v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění tohoto Dodatku byla zaslána příjemci na e-mail: michal.kurfirst@labearena.cz.

3.3

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

3.4

O uzavření tohoto Dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. [_____] ze
dne [_____].

3.5

Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří
nedílnou součást tohoto Dodatku:
Příloha č. 1. - Dokumentace skutečného provedení stavby (přiloženo na CD).
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3.6

Jestliže se některé ustanovení tohoto Dodatku, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné
nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost tohoto Dodatku, či Smlouvy
jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany
změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou
formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, která odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření
tohoto Dodatku, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo
nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí
k realizaci původního účelu takového ustanovení.

3.7

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že souhlasí s jeho
obsahem, což stvrzují svými podpisy.

3.8

Tento Dodatek je zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou.
V Ústí nad Labem dne

_________________________
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman

Ve Štětí dne

_________________________
Labe aréna, z.s.
Ing. Michal Kurfirst
předseda výkonného výboru
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bod 18.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 174/31R/2021
bod 18.1 priloha 1

ÚSTECKÝ KRAJ
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 (dále jen
„Program“)

Čl. 1
Základní princip

1)

Vyhlašovatelem Programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem (dále jen „poskytovatel“).

2) Program v souladu s nařízením Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014,
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve
venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1;
dále jen „nařízení Komise (EU) č. 702/2014“), v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na
Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje
a záštit představitelů kraje, upravuje postupy při poskytování účelových finančních
prostředků (dále také jako „podpora“). Na poskytnutí podpory není právní nárok.
Čl. 2
Vymezení pojmů
1) Dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu jsou finanční prostředky poskytnuté
z rozpočtu poskytovatele příjemci dotace na úhradu nákladů na realizaci projektu,
který byl předložen na základě dotačního programu vyhlášeného poskytovatelem, a
který byl určeným způsobem vybrán.
2) Žadatelem (příjemcem) o dotaci může být jakýkoliv subjekt (fyzická nebo právnická
osoba) se sídlem v Ústeckém kraji anebo jeho pobočky působící v Ústeckém kraji a
mající vlastní IČO. Dále žadatelem o dotaci (příjemcem) je subjekt vykonávající
ekonomickou činnost bez ohledu na právní formu (dále „podnik“) nebo jejich
seskupení, který působí na území Ústeckého kraje v prvovýrobě zemědělských
produktů, resp. ve zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a splňuje
následující kritéria vhodnosti:
a) odpovídá ustanovení článku 2 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 702/2014
(mikropodnik, malý a střední podnik),
b) v případě seskupení nebo organizace producentů zároveň odpovídá definici ve
smyslu článku 2 odst. 43 nařízení Komise (EU) č. 702/2014,
c) je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,
d) má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,
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e) je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší
činnosti odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.
Žadateli mimo takto vymezený okruh žadatelů nevzniká právo na hodnocení jeho žádosti.
3) Úplnou žádostí o dotaci se rozumí vyplněný elektronický formulář žádosti včetně:
a)
b)

povinných příloh (čl. 2 odst. 4 Programu)
nedílných příloh (čl. 2 odst. 5 Programu).

Úplná žádost netrpí následujícími nedostatky: podání žádosti subjektem nesplňujícím
kritéria žadatele dle čl. 2 odst. 2 Programu; absence, neúplnost a chyby v
předepsaných formulářích; nedodržení procentuálního podílu dotace a maximální
výše požadované dotace dle čl. 4 odst. 4 Programu; zařazení neuznatelných nákladů
dle čl. 2 bodu 9 Programu.
4) Povinné přílohy:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru zemědělského podnikatele) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací
listina), a to v kopii, a výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem
žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) čestné prohlášení dle přílohy
5) Nedílné přílohy:
a) vyžaduje-li to povaha projektu doklad o vlastnictví či užívacím právu
k pozemkům, objektům či souhlas vlastníka pozemků s realizací opatření,
vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny, vyjádření orgánů místní samosprávy
atp.
b) detailní věcné a technické podrobnosti projektu, o jehož podporu je žádáno
(textová část, mapové podklady, projektová dokumentace atp.)
6) Uznatelný náklad (způsobilý výdaj dle nařízení Komise (EU) č. 702/2014) je nezbytný
náklad vynaložený na realizaci projektu a splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace od podání žádosti o dotaci žadatelem do 31. 10. daného roku,
c) byl uhrazen do konce realizace projektu,
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace, na jeho
účetních dokladech, v případě, že je povinen vést účetnictví dle platných
předpisů, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
7)

Neuznatelným nákladem je náklad na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b) dlužný úrok,
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) ztráty z devizových kurzů,
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e)
f)

občerstvení a reprezentativní pohoštění,
cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
g) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb.),
h) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc),
i) vzniklý v souvislosti s nájemnými smlouvami jako marže pronajímatele, úrok na
refinancování, režie a pojištění,
j) provozní kapitál,
k) je-li Příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně,
bude dotace poskytnuta na plnění bez DPH.
Čl. 3
Vymezení oblasti podpory


Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí
Čl. 4
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití

1) Sledovaný záměr, předmět, povaha a forma dotace jsou stanoveny dle dotačních titulů
č. 1 až 2.
Dotační titul č. 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se
zemědělskou prvovýrobou
Podpora je v souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Investice musí sledovat alespoň jeden z těchto cílů:
a) zlepšení celkové výkonosti a udržitelnosti podniku, zejména snížením výrobních
nákladů nebo zlepšením a dalším rozvinutím produkce,
b) zlepšení přírodního prostředí nebo zlepšení hygienických podmínek nebo norem
dobrých životních podmínek zvířat, pokud dotyčná investice jde nad rámec
platných norem Unie,
c) zřízení nebo zlepšení infrastruktury související s rozvojem a modernizací
zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě, pozemkových úprav a meliorací,
dodávek a úspor energie a vody.
Podpora bude realizována částečným podílením se na úhradě uznatelných nákladů,
které zahrnují především výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku nad
rámec běžné reprodukce, nákup nebo nákup na leasing strojního vybavení, zařízení,
včetně počítačového programového vybavení až do výše tržní hodnoty majetku a
režijní náklady jako je odměna architektům a jiným odborníkům, studie
proveditelnosti, získání patentů a licencí.
Investice musí být v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními předpisy
v oblasti životního prostředí. U investice, která vyžaduje posouzení vlivů na životní
prostředí podle směrnice 2011/92/EU, je podpora podmíněna jeho provedením a
udělením povolení před datem poskytnutí podpory.
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Dotační titul č. 2: Podpora na investice související se zpracováním zemědělských
produktů a jejich uváděním na trh
Podpora je v souladu s čl. 17 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Podpora bude realizována částečným podílením se na úhradě uznatelných nákladů,
které zahrnují především výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku nad
rámec běžné reprodukce, nákup nebo nákup na leasing strojního vybavení, zařízení,
včetně počítačového programového vybavení až do výše tržní hodnoty majetku a
režijní náklady jako je odměna architektům a jiným odborníkům, studie
proveditelnosti, získání patentů a licencí.
Investice musí být v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními předpisy
v oblasti životního prostředí. U investice, která vyžaduje posouzení vlivů na životní
prostředí podle směrnice 2011/92/EU, je podpora podmíněna jeho provedením a
udělením povolení před datem poskytnutí podpory.
2)

Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu
vzniklých v roce, kdy byla dotace poskytnuta, je stanoven v souladu s nařízením
Komise (EU) č. 702/2014 dle dotačních titulů:
Dotační titul č. 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se
zemědělskou prvovýrobou
40 % výše uznatelných nákladů
Dotační titul č. 2: Podpora na investice související se zpracováním zemědělských
produktů a jejich uváděním na trh
40 % výše uznatelných nákladů

3)

Maximální výše poskytované dotace je stanovena na 300 000 Kč, současně nesmí
překročit finanční limity stanovené v čl. 4. odst. 2 Programu.

4)

Minimální výše poskytované dotace je stanovena na 5 000 Kč.

5)

Závazné termíny
a) Platnost Programu je stanovena ode dne schválení Zastupitelstvem Ústeckého
kraje do 31. 12. 2025, účinnost Programu je stanovena dnem jeho vyhlášení
zveřejněním spolu se zveřejněním první výzvy k podání žádostí na úřední desce
Ústeckého kraje. Program a výzva budou zveřejněny též na webových stránkách
Ústeckého kraje., V dalších letech platnosti a účinnosti Programu budou výzvy
zveřejněny vždy v 1. čtvrtletí kalendářního roku na úřední desce a webových
stránkách Ústeckého kraje nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání
žádostí. Lhůta pro podání žádostí bude vždy činit jeden měsíc. Disponibilní
prostředky pro dané období jsou vždy součástí zveřejněné výzvy.
b) Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace: nejpozději do 31. července
roku 2022 a každého následujícího kalendářního roku.
c) Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude
zveřejněno do 15 kalendářních dnů po ověření příslušného usnesení na webových
stránkách poskytovatele.
d) Maximální termíny ukončení realizace projektu v roce, ve kterém bylo rozhodnuto
o poskytnutí dotace
do 31. 10. daného roku.
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e) Termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování je nejpozději do 30 dnů po
ukončení projektu.
f)

Období uznatelnosti nákladů (období realizace projektu): od doby podání žádosti
o dotaci žadatelem v kalendářním roce, v němž bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace, při respektování maximálního termínu ukončení realizace projektu.
(Poznámka: předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů budou uznatelné
pouze s datem vystavení a uskutečněním zdanitelného plnění od podání žádosti o
dotaci do termínu ukončení realizace projektu).

g) Období udržitelnosti projektu je 5 let.
6)

Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy.

7)

Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet způsobem stanoveným ve smlouvě na základě předložení závěrečné zprávy a
vyúčtování projektu.

8)

Příjemce je povinen realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.

9)

Konkrétní termín ukončení realizace projektu nepřekračující maximální termín dle
odst. 5) tohoto článku bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro příjemce jako
závazný ukazatel.

10) Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
11) Dotace nebude poskytnuta žadateli:
a) který je podnikem v obtížích ve smyslu definice dle čl. 2 bod 14) nařízení Komise
(EU) č. 702/2014,
b) který nesplňuje definici malého a středního podniku dle přílohy I. nařízení Komise
(EU) č. 702/2014,
c) vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla
nařízena exekuce,
d) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
e) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
f) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti,
g) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele,
h) který obdržel v předchozích 3 letech Dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst.
14) a dle čl. XII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) Zásad,
i) který disponuje dřívější podporou, která byla rozhodnutím Evropské komise
prohlášena za neslučitelnou s vnitřním trhem a dosud nebyla splacena,
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j) který v daném období čerpá/al na shodný předmět dotace podporu z jiných
veřejných zdrojů, včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo fondů
Evropské unie za účelem pokrytí týchž způsobilých nákladů,
k) který byl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či
zemědělství, který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu
prostřední či kterému bylo ve správním řízení uloženo opatření k nápravě.
12) Dojde-li v průběhu uveřejnění výzvy dle odst. 5) písm. a) Čl. 4 Programu na základě
rozhodnutí zastupitelstva kraje k navýšení stanoveného celkového objemu peněžních
prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu dle Programu pro dané období,
či bude takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, uvede se taková
informace včetně příslušného rozhodnutí zastupitelstva kraje na úřední desce a
webových stránkách v příslušné složce programu, aby všichni potenciální žadatelé o
dotaci byli o daném navýšení informováni.
Shodně bude postupováno v případě, kdy bude schváleno navýšení prostředků či
bude takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí v době běhu lhůty pro
předkládání žádostí. V souvislosti se zveřejněním informace o již schváleném
navýšení bude prodloužena lhůta pro předkládání žádostí o délku původně stanovené
lhůty. Prodloužení lhůty provede odbor ZPZ a tato skutečnost bude zveřejněna
způsobem jako dotační program a výzva.
Dojde-li v průběhu hodnocení žádostí ke schválení navýšení prostředků či bude
takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, promítne se příslušné navýšení
do prováděného hodnocení (uspokojení více žadatelů). V případě, že o navýšení
prostředků bude zastupitelstvo rozhodovat až po ukončení hodnocení, bude
předložen návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace variantně pro případ, že by navržené
navýšení nebylo schváleno (varianta původní alokace, varianta s navýšením).
Dojde-li ke zvýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu v rámci dotačního
programu až poté, co bylo provedeno hodnocení žádostí, před rozhodnutím o
poskytnutí dotace v příslušném orgánu kraje, budou k poskytnutí dotace navrženi
další žadatelé v pořadí dle hodnotící tabulky (čl. 7 odst. 2 písm. a) Programu) až do
vyčerpání navýšených disponibilních prostředků. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
stanovená v dotačním programu bude přiměřeně prodloužena a tato skutečnost bude
zveřejněna způsobem jako dotační program a jednotliví žadatelé o tom budou
informováni. Prodloužení lhůty činí příslušný odbor.
Čl. 5
Stanovení konzultačního místa
Doručovací adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební 3118/4, 400 02 Ústí nad Labem
Datová schránka: t9zbsva
Pro osobní konzultace:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C,
Stroupežnického ul. 1326/16, č. dveří 211, kontaktní osoba: příslušný referent
ZPZ.

strana 6 / 11

Čl. 6
Předkládání žádostí o dotace

1) Žadatel doručuje úplnou žádost dle čl. 2 odst. 3 Programu o dotaci vyplněné na
předepsaných elektronických formulářích (vzor v příloze č. 1, 2) osobně, poštou, do
datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým
podpisem do epodatelny (epodatelna@kr-ustecky.cz) v termínu dle čl. 4 odst. 5
Programu. Vzor žádosti pro jednotlivé dotační tituly je obsažen v přílohách č. 1 a 2
Programu. Formulář žádosti k vyplnění bude zveřejněn na webových stránkách
Ústeckého kraje současně se zveřejněním Programu.
2) Je-li úplná žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
 názvem dotačního programu,
 plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
 textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
3) Je-li úplná žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem
se zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny Ústeckého kraje,
musí být z označení datové zprávy nebo z emailu zřejmé, že je doručován Krajskému
úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a dále, že se jedná
o žádost o dotaci z Programu.
4) Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno v odst. 1) a 3)
tohoto článku (např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu)
a žádosti obdržené po termínu uzávěrky pro přijímání žádostí, nebudou hodnoceny.
5) Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem
a žadatelům o dotaci se nevracejí.

Čl. 7
Hodnocení žádostí a projektů
1)

Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 6 odst. 1 Programu podléhají před projednáním
v orgánech kraje procesu formálního a kriteriálního hodnocení, které provede odbor
ZPZ v následujícím rozsahu:
a) Kontrola formální správnosti žádostí dle čl. 2 odst. 4 Programu a předběžná věcná
kontrola naplnění podmínek dle čl. 3 a 4 odst. 1 Programu, tj. zda žadatel, žádost
a povinné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu a předmět dotace vyhovují podmínkám
Programu.
b) V rámci předložení žádosti o dotaci bude u plátce DPH prověřeno splnění
povinnosti dle § 96 (veřejný účet plátce DPH) a § 106a (informace o spolehlivosti
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plátce DPH) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
c) Vyhodnocení, zda eventuálním poskytnutím dotace nebude porušeno nařízení
Komise (EU) č. 702/2014.
d) V případě chybějících povinných či nedílných příloh, uvedení nesprávných údajů v
žádosti a v případě projektů vykazujících v rozpočtu neuznatelné výdaje či početní
chyby vyzve odbor ZPZ žadatele emailovou zprávou k jejich opravě ve lhůtě do 10
kalendářních dnů od obdržení výzvy. Po doplnění budou žádosti opět hodnoceny.
Současně bude odborem ZPZ provedeno věcné zhodnocení projektů z hlediska
souladu s oblastí a účelem podpory dle čl. 4 odst. 1 Programu. Pokud žadatel ve
stanovené lhůtě neodstraní zjištěné nedostatky nebo pokud bude zjištěn nesoulad
s předmětem dotace, budou dotčené žádosti navrženy bez dalšího hodnocení k
zamítnutí.
e) Předběžné kriteriální hodnocení projektů bude provedeno podle stanovených
kritérií Programu. Následně bude stanoveno předběžné pořadí projektů od
nejvyššího dosaženého bodového hodnocení k nejnižšímu až do vyčerpání
aktuálních disponibilních prostředků Programu. Žádosti o podporu projektů, jejichž
pořadí přesáhne limit aktuálních disponibilních prostředků Programu, budou
navrženy k zamítnutí.
f) V případě shody počtu bodového hodnocení u více projektů, u kterých bude nutno
vzhledem k disponibilnímu zůstatku Programu upřednostnit pouze některé
projekty, bude přistoupeno k jejich hodnocení na základě dílčího kritéria,
spočívajícího v časovém pořadí podání žádostí způsoby vymezenými dle čl. 6
Programu.
g) Zpracování výsledků předběžného kriteriálního hodnocení bude zaznamenáno do
hodnotící tabulky, ve které bude uveden seznam projektů jednotlivých žadatelů
navržených k poskytnutí dotace v členění: identifikační údaje žadatele, název
projektu, doporučená výše dotace a konkrétní procentuální podíl dotace na
celkových uznatelných nákladech vyjádřený v %, soulad dotace s pravidly veřejné
podpory, výše dosažených bodů a stručné anotace jednotlivých projektů. Součástí
tabulky bude seznam žadatelů navržených k zamítnutí jejich žádostí spolu
s odůvodněním neposkytnutí dotace.
h) Kritéria hodnocení projektu:
Dotační titul č. 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství
související se zemědělskou prvovýrobou
Počet
Kritéria hodnocení
bodů
Žadatelem je fyzická osoba

5

Žadatelem je právnická osoba

3

Výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků – do 50* ha

8

Výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků – od 51* do
250* ha

5
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Výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků – od 251*
ha do 1000* ha
Výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků – 1001* ha
a více

3
0

Podle způsobu hospodaření - ekologické zemědělství

5

Podle způsobu hospodaření - konvenční zemědělství

3

Mladý zemědělec do 40 let věku**

10

0 uzavřených smluv v rámci Programu za 3 roky před podání
žádosti
1 smlouva uzavřená v rámci Programu za 3 roky před podáním
žádosti
2 a více smluv uzavřených v rámci Programu za 3 roky před
podáním žádosti
0 nerealizovaných smluv*** uzavřených v rámci Programu za 3
roky před podáním žádosti
1 a více nerealizovaných smluv*** uzavřených v rámci Programu
za 3 roky před podáním žádosti

5
3
0
5
0

* zaokrouhleno na celé ha nahoru (např. 500 001 m2 = 51 ha)
** ke dni podání žádosti
*** nerealizovaná smlouva ze 100 %
Dotační titul č. 2: Podpora na investice související se zpracováním
zemědělských produktů a jejich uváděním na trh
Počet
Kritéria hodnocení
bodů
Žadatelem je fyzická osoba

5

Žadatelem je právnická osoba

3

Výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků – do 50* ha

8

Výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků – od 51* do
250* ha
Výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků – od 251*
do 1000* ha
Výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků – 1001* ha
a více
Mladý zemědělec do 40 let věku**
0 uzavřených smluv v rámci Programu za 3 roky před podání
žádosti
1 smlouva uzavřená v rámci Programu za 3 roky před podáním
žádosti
2 a více smluv uzavřených v rámci Programu za 3 roky před
podáním žádosti
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5
3
0
10
5
3
0

0 nerealizovaných smluv*** uzavřených v rámci Programu za 3
roky před podáním žádosti
1 a více nerealizovaných smluv*** uzavřených v rámci Programu
za 3 roky před podáním žádosti

5
0

* zaokrouhleno na celé ha nahoru (např. 500 001 m2 = 51 ha)
** ke dni podání žádosti
*** nerealizovaná smlouva ze 100 %
2) Postup projednání žádostí v orgánech kraje:
a) Výběrová komise pro hodnocení žádostí podle čl. IX odst. 1 Zásad, provede
konečné kriteriální hodnocení žádostí přezkoumáním předběžného hodnocení
shrnutého v hodnotící tabulce dle odst. 1 písm. g) tohoto článku. Přitom se řídí
hodnotícími kritérii uvedenými v programu; pokud při přezkoumání předběžného
hodnocení dospěje u jednotlivých žádostí k odlišnému bodovému hodnocení,
předběžné hodnocení změní a výsledné pořadí v hodnotící tabulce příslušným
způsobem upraví, v opačném případě předběžné hodnocení potvrdí. Výsledek
hodnocení bude zpracován do konečné hodnotící tabulky, v níž bude uveden
přehled hodnocených projektů v rozsahu a členění dle odst. 1 písm. g) tohoto
článku. Výběrová komise podle výsledku hodnocení předkládá návrh na
rozhodnutí o poskytnutí dotace Radě Ústeckého kraje.
b) Žadatelé budou následně informováni o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo
Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci poskytnutí / neposkytnutí dotace v
termínu vymezeném v čl. 4 odst. 6 Programu na webových stránkách Ústeckého
kraje v přehledových tabulkách a písemně.
c) Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje je
konečné.

Čl. 8
Smlouva o poskytnutí dotace

Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní
(vzor je přílohou č. 4 tohoto Programu).

Čl. 9
Kontrola využití dotace
Na poskytování a čerpání dotací dle Programu se vztahuje kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 10
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace

Dotace pro projekty v souladu s Programem bude vyplacena jednorázově po předložení
závěrečné zprávy a vyúčtování projektu dle standardizovaných vzorů uvedených v příloze
č. 3, v termínu stanoveném ve smlouvě, za předpokladu souladu realizovaného projektu
s rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy. Pokud příjemce dotace nepředloží ve
stanoveném termínu závěrečnou zprávu včetně vyúčtování projektu, ale doručí
odůvodněnou žádost o prodloužení termínu předložení závěrečné zprávy, posoudí
příslušný odbor důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu pro předložení,
maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo Příjemci rozhodnutí doručeno. Jestliže
Příjemce dotace ve stanoveném náhradním termínu nepředloží úplnou závěrečnou
zprávu, jedná se o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace a Poskytovatel postupuje dle
Smlouvy o poskytnutí dotace.
Čl. 11
Závěrečné ustanovení
V odůvodněných případech může schválit výjimku z tohoto programu Rada nebo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje; výjimku může schválit ten orgán, který je podle
příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, oprávněn rozhodnout o poskytnutí dotace.
Schválený Program bude zveřejněn na úřední desce poskytovatele způsobem umožňující
dálkový přístup nejpozději 30 dní před počátkem lhůty pro podání žádostí. Program bude
zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
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Příloha č. 1
Zařazení žádosti do programu
Program:
PROGRAM PODPORY ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVSKÝCH OBLASTÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2022 AŽ 2025
Podprogram:
DT1 - Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou (dle čl. 3 odst. 1)
Programu)
Žadatel – základní údaje
Fyzická osoba
Datová schránka:

Právnická osoba

DIČ:

Podpora de minimis:

CZ

ANO

Velikost podniku odpovídá definici malých a středních podniků
(dle přílohy 1 nařízení Komise (EU) č. 702/2014):

Kraj:
Okres:
Ulice:

NE

Obec:
č.p.:

č.o.:

O

VZ

Adresa:

ANO

NE

Výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků:

od 51 ha do 250 ha

Způsob hospodaření:
ekologické zemědělství

od 251 ha do 1000 ha

1001 ha a více

R

do 50 ha

konvenční zemědělství

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

Číslo účtu:
/

Plátce DPH:
ANO

Odpočet DPH:
NE

ANO

Informace o projektu

1/4

NE

Název projektu:
Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu:

Termín ukončení projektu:

Přehled projektů realizovaných žadatelem za přispění Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let:
(Pokud žadatele v průběhu předchozích 3 let nerealizoval projekt za přispěním Ústeckého kraje, vyplní do políčka
názvu projektu „NE".)

Číslo smlouvy

Název projektu

Částka (v Kč)

Cíl projektu:

VZ

(Stručně popsaný účel, kvatifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou
skupinu a kraj)

Popis výchozího stavu:

(Stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování
a vyhodnocení)

O

Navrhovaný postup realizace projektu:

(Jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zamýšleného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

R

Časový harmonogram projektu:

(Časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

Položkový rozpočet

Položka
Rozdělení (v %)

Hodnota položky
(v Kč)

100,00

Dotace
z Ústeckého
kraje (v Kč)
0,00

Náklady na materiál:

Náklady na práci a služby:

2/4

Vlastní zdroje

Ostatní zdroje*

(v Kč)

(v Kč)

0,00

0,00

Ostatní náklady:

Celkem (v Kč):

0,00

0,00

0,00

0,00

Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
* (dary, leasing, ze státního rozpočtu, z jiných fondů – pokud je umožněno programem)

Celkové náklady projektu (v Kč):
0,00

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):

Vlastní zdroje (v Kč):

0,00

0,00

Čestná prohlášení
Čestně prohlašuji, že:

VZ

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na majetek
nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;

O

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní
správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;

R

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např. že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty;
žadatel v daném období nebude čerpat na shodný předmět podporu z jiných veřejných zdrojů,
včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo fondů Evropské unie za účelem pokrytí
týchž způsobilých nákladů;
žadatel nedisponuje dřívější podporou, která byla rozhodnutím Evropské komise prohlášena za
neslučitelnou s vnitřním trhem (Požadavek vyplývá z rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 13. září 1996
ve spojených věcech T-244/93 a T-486/93, Textilwerke Deggendorf GmbH (dále jen „TWD“) versus Komise;
rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 15. května 1997 ve věci C-355/95 P, TWD versus Komise.)

žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, předložený
projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
žadatel je mikropodnikem, malým nebo středním podnikem
(ve smyslu přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1));
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žadatel není podnikem v obtížích
(ve smyslu článku 2 bod 14) nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1)).

žadatel nebyl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či zemědělství, žadatel
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu prostřední ani mu nebylo ve správním řízení
uloženo opatření k nápravě na úseku životního prostředí či zemědělství.

Přehled příloh
osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci;

–

doklady o ustanovení statutárního zástupce;

–

doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ;

–

doklad o zřízení běžného účtu;

–

údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou
osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci
skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech
osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá
vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy – netýká se obcí;
nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 programu podle povahy projektu.

–

Prohlášení a podpis

O

VZ

–

R

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé. Souhlasí
se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace
a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje.
V .......................... dne ..........................

(razítko a podpis)
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Příloha č. 2
Zařazení žádosti do programu
Program:
PROGRAM PODPORY ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVSKÝCH OBLASTÍ ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2022 AŽ 2025
Podprogram:
DT2 - Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh (dle čl. 3
odst. 1) Programu)
Žadatel – základní údaje
Fyzická osoba
Datová schránka:

Právnická osoba

DIČ:

Podpora de minimis:

CZ

ANO

Velikost podniku odpovídá definici malých a středních podniků
(dle přílohy 1 nařízení Komise (EU) č. 702/2014):

Kraj:
Okres:
Ulice:

NE

Obec:
č.p.:

č.o.:

O

VZ

Adresa:

ANO

NE

Výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků:

od 51 ha do 250 ha

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

od 251 ha do 1000 ha

1001 ha a více

R

do 50 ha

Číslo účtu:

/
Plátce DPH:
ANO

Odpočet DPH:
NE

ANO

Informace o projektu
Název projektu:
Místo realizace projektu:
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NE

Termín zahájení projektu:

Termín ukončení projektu:

Přehled projektů realizovaných žadatelem za přispění Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let:
(Pokud žadatele v průběhu předchozích 3 let nerealizoval projekt za přispěním Ústeckého kraje, vyplní do políčka
názvu projektu „NE".)

Číslo smlouvy

Částka (v Kč)

Název projektu

Cíl projektu:
(Stručně popsaný účel, kvatifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou
skupinu a kraj)

VZ

Popis výchozího stavu:

(Stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování
a vyhodnocení)

Navrhovaný postup realizace projektu:

(Jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zamýšleného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

O

Časový harmonogram projektu:

(Časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

R

Položkový rozpočet

Položka

Rozdělení (v %)

Hodnota položky
(v Kč)

100,00

Dotace
z Ústeckého
kraje (v Kč)
0,00

Náklady na materiál:

Náklady na práci a služby:

Ostatní náklady:
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Vlastní zdroje

Ostatní zdroje*

(v Kč)

(v Kč)

0,00

0,00

Celkem (v Kč):

0,00

0,00

0,00

0,00

Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
* (dary, leasing, ze státního rozpočtu, z jiných fondů – pokud je umožněno programem)

Celkové náklady projektu (v Kč):
0,00

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):

Vlastní zdroje (v Kč):

0,00

0,00

Čestná prohlášení
Čestně prohlašuji, že:

VZ

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na majetek
nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;

O

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní
správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např. že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty;

R

žadatel v daném období nebude čerpat na shodný předmět podporu z jiných veřejných zdrojů,
včetně místních, regionálních či vnitrostátních režimů nebo fondů Evropské unie za účelem pokrytí
týchž způsobilých nákladů;
žadatel nedisponuje dřívější podporou, která byla rozhodnutím Evropské komise prohlášena za
neslučitelnou s vnitřním trhem (Požadavek vyplývá z rozhodnutí Soudu prvního stupně ze dne 13. září 1996
ve spojených věcech T-244/93 a T-486/93, Textilwerke Deggendorf GmbH (dále jen „TWD“) versus Komise;

rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 15. května 1997 ve věci C-355/95 P, TWD versus Komise.)

žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, předložený
projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;

žadatel je mikropodnikem, malým nebo středním podnikem
(ve smyslu přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1));

žadatel není podnikem v obtížích
(ve smyslu článku 2 bod 14) nařízení Komise (EU) č. 702/2014 (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1)).
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žadatel nebyl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či zemědělství, žadatel
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu prostřední ani mu nebylo ve správním řízení
uloženo opatření k nápravě na úseku životního prostředí či zemědělství.

Přehled příloh
osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci;

–

doklady o ustanovení statutárního zástupce;

–

doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ;

–

doklad o zřízení běžného účtu;

–

údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou
osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci
skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech
osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá
vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy – netýká se obcí;
nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 programu podle povahy projektu.

–

VZ

–

Prohlášení a podpis

O

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé. Souhlasí
se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace
a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje.
V .......................... dne ..........................

R

(razítko a podpis)
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Příloha č. 3 – Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji
na období let 2022 až 2025

Žadatel
Sídlo
IČ
DIČ
Bank. spojení
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Zveřejnění podpory projektu Ústeckým krajem (článek 3, písm. f) smlouvy) bylo zajištěno
formou:
V

dne

Žadatel

Přílohy: 1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na
originále opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ 0099 (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.
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Příloha č. 1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č. ………….….
1/ přehled všech příjmů a výdajů projektu

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady
v Kč

Číslo dokladu

Celkem

3) Skutečné financování projektu
Financování projektu
Kč
% celkových nákladů
Vlastní zdroje předkladatele
Ostatní zdroje
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně v rámci realizace projektu celkem ve výši ……..…………………..…. Kč.
Dále prohlašujeme, že výše uvedená částka byla – nebyla* zahrnuta do nákladů na realizaci projektu, v rámci
kterého bude Ústeckým krajem poskytnuta dotace.
V
dne

Podpis příjemce dotace

*nehodící se škrtněte
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Příloha č. 4

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
JID smlouvy:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
,referent odboru životního prostředí a zemědělství
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800

(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
zapsaný v registru ekonomických subjektů
(výpis z registru ekonomických subjektů tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
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Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
008/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. … ze
dne … poskytuje příjemci z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských
oblastí Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 investiční dotaci ve výši … Kč
(slovy: …korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00099, za podmínky,
že příjemce stanoveným způsobem realizuje projekt dle odst. 3. tohoto Článku
nejpozději do ….

2.

Dotace z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého
kraje na období let 2022 až 2025 je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace
ze dne …..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „…“ (dále jen ,,projekt“).

4. Dotace je poskytována v souladu s nařízením komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25.
června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve
venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. Věst. L193, 1. 7. 2014, s.
1).
5.

Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU.

jiných

územních

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a
výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet
a harmonogram příjmů a plateb je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:….
Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
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3. Termínem ukončení realizace projektu je …. Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od …
do … (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
5. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po předložení úplné a bezvadné závěrečné
zprávy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného položkového rozpočtu projektu.
7. V případě navýšení uznatelných nákladů po uzavření smlouvy při realizaci projektu tuto
skutečnost žadatel pouze oznámí, bez uzavření dodatku. Zvýšením uznatelných
nákladů bude automaticky snížen podíl dotace.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Realizovat projekt, pro který byla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami
sjednanými v této smlouvě.
2. Mezi náklady projektu nezahrnout úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH
s nárokem na uplatnění odpočtu této daně.
3. Odpovídat za hospodárnou realizaci projektu v souladu se schváleným plánovaným
nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a sledovat řádně a
odděleně náklady projektu v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,
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-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu,

6. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu realizace projektu
dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do
účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace projektu.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor Životního prostředí
a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným uznatelným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako
závazný ukazatel (viz čl. II odst. 6 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci
prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
9. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.
10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
11. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona, a
dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní
předpisy.
12. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. Příjemce rovněž informuje
poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku v rámci čestného prohlášení, a
dále informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku neprodleně po
této změně.
13. Příjemce podpory je povinen s jejím poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho
povinnosti vůči Ministerstvu zemědělství a Evropské komisi.
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Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
Ke krácení dotace přistupuje poskytovatel v případě, kdy zjistí porušení smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou před vyplacením dotace.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, bude mu dotace krácena až v
případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční vypořádání ani po
marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k
nápravě.
3. V případě zjištění porušení smluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo
porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude
vždy uložen odvod či krácena dotace za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – krácení činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – krácení činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
krácení činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
krácení činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném
účetnictví – výše odvodu či krácení činí 20%.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu či krácení činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše
odvodu či krácení činí 5%.
h) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu či krácení činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů, sponzorským vzkazem“ – výše odvodu či krácení činí 5 %.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
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zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží,
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplacení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“
v provedení respektujícím logomanuál poskytovatele.

3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu udržitelnosti projektu:
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a) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
c) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1.
Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na
úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode
dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
(Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U
smluv do 50 000,- Kč)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání
osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména
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s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele
www.kr-ustecky.cz.
5.

Tato smlouva je vyhotovena ve … vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží … vyhotovení.

6.

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. … ze dne ….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
xxx

Příjemce
xxx

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis z registru ekonomických subjektů
Příloha č. 2 – Žádost včetně plánovaného nákladového rozpočet a harmonogramu
příjmů a plateb
Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

referent ekonomického odboru
Dle vzoru
není požadován

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje
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Podpis

bod 18.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 175/31R/2021

bod 18.2 příloha 1

ÚSTECKÝ KRAJ
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji
na období let 2022 až 2025 (dále jen “Program“)
Čl. 1
Základní princip
1)

Vyhlašovatelem Programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem (dále jen „poskytovatel“).

2)

Program v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) upravuje postupy a
stanoví základní pravidla při poskytování dotací v rámci tohoto Programu. Na poskytnutí
dotace není právní nárok.

3)

Poskytování dotací v rámci Programu je vedeno snahou podporovat v rámci jeho
možností, v souladu s jeho prioritami a v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování
Evropské unie a nařízeními Komise (EU)
- č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, ve znění nařízení Komise
(EU) 2019/316,
- č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, ve znění
nařízení Komise (EU) 2020/2008,
- č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/972,
upravujícími poskytování veřejné podpory, všestranný rozvoj území a uspokojování potřeb
občanů kraje.
Čl. 2
Vymezení pojmů, základní náležitosti žádosti a její přílohy

1) Dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu jsou finanční prostředky poskytnuté
z rozpočtu poskytovatele příjemci dotace na úhradu nákladů na realizaci projektu, který byl
předložen na základě dotačního programu vyhlášeného poskytovatelem, a který byl
určeným způsobem vybrán.
2) Žadatelem (příjemcem) o dotaci může být jakýkoliv subjekt (fyzická nebo právnická
osoba) splňující podmínky uvedené v odstavci „žadatel“ přílohy A1, B1, C1, D1 a E1 platné
pro příslušnou oblast podpory tohoto Programu. Žadateli mimo takto vymezený okruh
žadatelů nevzniká právo na hodnocení jeho žádosti.
3) Podpora de minimis - podpora malého rozsahu (de minimis), kterou v případě tohoto
Programu upravuje nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví
zemědělství, ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316, nařízení Komise (EU) č. 717/2014
ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na

podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, ve znění nařízení Komise (EU)
2020/2008 a nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ve znění nařízení
Komise (EU) 2020/972.
Nařízení Komise stanoví pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod
pro poskytování podpor, pokud podpora svou výší nepřekročí nařízením stanovené stropy.
Výše podpory pro jeden podnik činí dle nařízení Komise (EU):
 č. 1408/2013 maximálně částku 20 000 €,
 č. 717/2014 maximálně částku 30 000 €,
 č. 1407/2013 maximálně částku 200 000 €.
za dotčené jednoleté účetní období a během předchozích dvou jednoletých účetních
období. Výši již poskytnuté podpory lze ověřit ve veřejné části registru de minimis
umístěného na http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.
4) Úplnou žádostí o dotaci se rozumí vyplněný předepsaný elektronický formulář žádosti
(příloha A2, B2, C2, D2, E2) včetně:
a)
nedílných příloh vymezených v příloze A1, B1, C1, D1 a E1;
b)
povinných příloh (odst. 6 tohoto článku Programu).
Úplná žádost netrpí následujícími nedostatky: podání žádosti subjektem nesplňujícím
kritéria žadatele dle čl. 2 odst. 2 Programu; absence, neúplnost a chyby v předepsaných
formulářích; nedodržení procentuálního podílu dotace a maximální výše požadované
dotace dle čl. 4 odst. 3 Programu; zařazení neuznatelných nákladů dle čl. 2 odst. 10
Programu.
5)

Nedílné přílohy - vymezené v příloze A1, B1, C1, D1 a E1.

6)

Povinné přílohy
a)
u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací
listina), a to v kopii, a výpis nebo doklady obsahující údaje o skutečném majiteli;
b)
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele
o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c)
doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
d)
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e)
čestné prohlášení o podpoře de minimis dle přílohy G.

7) Uznatelný náklad je nezbytný náklad vynaložený na realizaci projektu, který není
definován jako neuznatelný v odst. 10) tohoto článku a který splňuje všechny následující
podmínky:
a)
vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b)
vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
c)
byl uhrazen do konce realizace projektu,
d)
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace, na jeho účetních
dokladech, v případě, že je povinen vést účetnictví dle platných předpisů, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
8)

Neuznatelný náklad je náklad na:
a)
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b)
dlužný úrok, penále, pokuty a jiné sankce,
c)
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d)
nákupy pozemků nebo budov,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

rekonstrukce a opravy nemovitostí, s výjimkou oblasti podpory záchranných stanic
na území Ústeckého kraje
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
Čl. 3
Vymezení eko-agro oblastí podpory
1) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje (Příloha A1, A2, A3);
- dotace bude poskytnuta dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013, ve znění nařízení
Komise (EU) 2019/316 (pouze část z DT 1 a DT 2)
2) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje (Příloha B1, B2, B3);
- dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování Evropské unie.
3) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje (Příloha C1, C2, C3);
- dotace bude poskytnuta dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013, ve znění nařízení
Komise (EU) 2019/316 (pro DT 2)
4) Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje (Příloha D1, D2, D3);
- dotace bude poskytnuta dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 , ve znění nařízení
Komise (EU) 2020/2008,
5) Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje (Příloha E1, E2, E3)
- dotace bude poskytnuta dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, ve znění nařízení
Komise (EU) 2020/972

Čl. 4
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1) Sledovaný záměr (důvody dotační podpory), předmět (účel dotace) a povaha dotace je
konkrétně stanovena v příloze A1, B1, C1, D1 a E1 Programu dle oblastí podpory
specifikovaných v čl. 3 Programu.
2) Forma dotace poskytovaná dle tohoto Programu je investiční nebo neinvestiční (viz odst.
3b) tohoto článku.
3) Maximální procentuální podíl dotace a maximální výše poskytované dotace:
a) Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu
vzniklých v roce, kdy byla dotace poskytnuta, je 80 %. Konkrétní výše procentuálního
podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí
dotace. U oblasti podpory specifikované v čl. 3 odst. 2) lze poskytnout dotaci až do
výše 100 %. Předpokládaný roční rozpočet Programu v rámci rozpočtu Ústeckého
kraje činí částku 5 mil. Kč (viz schválený rozpočet kraje na konkrétní období).
Disponibilní prostředky pro dané období jsou vždy součástí zveřejněné výzvy.
b) Maximální výše poskytované dotace na žádost v rámci oblastí podpory vymezených
v článku 3 Programu činí:
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o
o
o
o
o

Čl. 3 odst. 1) 200 000 Kč neinvestičních výdajů
Čl. 3 odst. 2) 200 000 Kč v případě neinvestičních výdajů, 500 000 Kč v případě
investičních výdajů;
Čl. 3 odst. 3) 20 000 Kč neinvestičních výdajů,
Čl. 3 odst. 4) 50 000 Kč neinvestičních výdajů,
Čl. 3 odst. 5) 50 000 Kč neinvestičních výdajů.

c) Minimální výše poskytované dotace pro vymezené oblasti v čl. 3 Programu je
stanovena na 5 000 Kč.
4)

Závazné termíny jednotlivých výzev pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu
a) Termín vyhlášení výzvy k Programu: 1. čtvrtletí každého kalendářního roku
b) Aktuální výzva k Programu bude zveřejněna vždy nejpozději 30 dnů před počátkem
lhůty pro podání žádostí na úřední desce a na webových stránkách Ústeckého kraje.
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí (konec lhůty pro podání žádosti) je jeden měsíc
od počátku lhůty pro podání žádostí, dané lhůty budou přesně stanoveny vždy
v aktuální výzvě zveřejněné na webových stránkách poskytovatele;
c) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti a termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace:
nejpozději do 31. července kalendářního roku;
d) Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude
zveřejněno do 10 kalendářních dnů po ověření příslušného usnesení na webových
stránkách poskytovatele;
e) Maximální termíny ukončení realizace projektu v roce, ve kterém bylo rozhodnuto o
poskytnutí dotace, jsou následující (členěno dle oblastí podpory dle čl. 3 Programu):
o Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje, Podpora záchranných
stanic na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 1), 2) Programu): do 31. 10.
daného roku;
o Podpora včelařů na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 3)): do 30. 9. daného
roku;
o Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 4))
Programu: do 31. 10. daného roku.
o Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 5) Programu: do
31. 10. daného roku.
f) Termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu je nejpozději do 30 dnů
po ukončení projektu;
g) Období uznatelnosti nákladů: od termínu zahájení realizace projektu do maximálního
termínu ukončení realizace projektu, které jsou uvedeny žadatelem v žádosti. Projekt
může být zahájen nejdříve 1. 1. kalendářního roku, v němž bylo rozhodnuto o
poskytnutí dotace.
(Poznámka: předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů včetně proplacení
veškerých nákladů budou uznatelné pouze s datem vystavení a uskutečněním
zdanitelného plnění od termínu zahájení realizace projektu do termínu ukončení
realizace projektu);
h) Období udržitelnosti projektu je konkrétně stanoveno v příloze A1, C1, D1, E1
Programu dle oblastí podpory vymezených v čl. 3 odst. 1), 2), 3), 4), 5) Programu.

5)

Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace.

6)

Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet,
způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace:
na základě předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu dle oblastí podpory
vymezené v čl. 3 odst. 1), 2), 3), 4), 5) Programu.
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Příspěvkové organizaci obce je dotace poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího
zřizovatele v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
7)

Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace při dodržení
závazných ukazatelů.

8) Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci použít
na financování projektu schváleného poskytovatelem.
9) Příjemce je povinen realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.
10) Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
11) Příjemce dotace odpovídá za realizaci projektu v souladu se schváleným plánovaným
položkovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a náklady projektu jak
celkové tak financované z dotace řádně a odděleně sleduje v účetnictví v případě, že je
povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
12) Konkrétní termín ukončení realizace projektu (uvedený v žádosti o dotaci) nepřekračující
maximální termín dle odst. 4) tohoto článku bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace
a stanoví se pro příjemce jako závazný ukazatel. Na změny v rámci plánovaného
nákladového rozpočtu se použijí pravidla podmínek stanovených v čl. VIII. odst. 6 Zásad
za předpokladu předchozího písemného souhlasu Odboru životního prostředí a
zemědělství, dle přílohy F Programu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě. Dotace nebude poskytnuta žadateli:
a) vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce,
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele,
f) který obdržel v předchozích 3 letech Dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst. 14)
a dle čl. XII odst. 1), 2), 5), 6), 7) Zásad,
g) který obdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace dotaci ze státního rozpočtu,
z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu EU,
h) který byl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či
zemědělství, který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu prostřední
či kterému bylo ve správním řízení uloženo opatření k nápravě.
13) Dojde-li v průběhu uveřejnění výzvy dle odst. 3 a 4 Čl. 4 Programu na základě rozhodnutí
zastupitelstva kraje k navýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu dle Programu pro dané období, či bude takové
navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, uvede se taková informace včetně příslušného
rozhodnutí zastupitelstva kraje na úřední desce a webových stránkách v příslušné složce
programu, aby všichni potenciální žadatelé o dotaci byli o daném navýšení informováni.
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Shodně bude postupováno v případě, kdy bude schváleno navýšení prostředků či bude
takové navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí v době běhu lhůty pro předkládání
žádostí. V souvislosti se zveřejněním informace o již schváleném navýšení bude
prodloužena lhůta pro předkládání žádostí o délku původně stanovené lhůty. Prodloužení
lhůty provede odbor ZPZ a tato skutečnost bude zveřejněna způsobem jako dotační
program a výzva.
Dojde-li v průběhu hodnocení žádostí ke schválení navýšení prostředků či bude takové
navýšení prostředků navrženo k rozhodnutí, promítne se příslušné navýšení do
prováděného hodnocení (uspokojení více žadatelů). V případě, že o navýšení prostředků
bude zastupitelstvo rozhodovat až po ukončení hodnocení, bude předložen návrh
rozhodnutí o poskytnutí dotace variantně pro případ, že by navržené navýšení nebylo
schváleno (varianta původní alokace, varianta s navýšením).
Dojde-li ke zvýšení stanoveného celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu v rámci dotačního programu až poté, co
bylo provedeno hodnocení žádostí, před rozhodnutím o poskytnutí dotace v příslušném
orgánu kraje, budou k poskytnutí dotace navrženi další žadatelé v pořadí dle hodnotící
tabulky (čl. 7 odst. 2 písm. a) Programu) až do vyčerpání navýšených disponibilních
prostředků. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti stanovená v dotačním programu bude
přiměřeně prodloužena a tato skutečnost bude zveřejněna způsobem jako dotační program
a výzva Jednotliví žadatelé o tom budou informováni. Prodloužení lhůty činí příslušný odbor.
Čl. 5
Stanovení konzultačního místa
Doručovací adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Datová schránka: t9zbsva
Pro osobní konzultace:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C,
Stroupežnického ul. 1326/16, č. dveří 211, kontaktní osoba: příslušný referent životního
prostředí a zemědělství (dále jen „ZPZ“).
Čl. 6
Předkládání žádosti o dotaci
1) Žadatel doručuje úplnou žádost dle čl. 2 odst. 4 Programu o dotaci vyplněnou na
předepsaných elektronických formulářích (vzor v příloze A2, B2, C2, D2, E2) osobně,
poštou, do datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým
podpisem do epodatelny (epodatelna@kr-ustecky.cz) v termínu dle čl. 4 odst. 4 Programu.
Vzor žádosti pro jednotlivé oblasti podpory je obsažen v přílohách Programu. Formulář
žádosti k vyplnění bude zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje současně se
zveřejněním Programu.
2) Je-li úplná žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:




názvem dotačního programu a oblastí podpory dle čl. 3 Programu,
plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
textem „NEOTVÍRAT“.
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Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
3) Je-li úplná žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny Ústeckého kraje, musí být
z označení datové zprávy nebo z emailu zřejmé, že je doručován Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a dále, že se jedná o žádost o
dotaci na konkrétní oblast podpory dle čl. 3 Programu.
4) Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno v odst. 1) a 3) tohoto
článku (např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu) a žádosti
obdržené po termínu uzávěrky pro přijímání žádostí, nebudou hodnoceny.
5) Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a
žadatelům o dotaci se nevracejí. Kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním
a předložením žádosti.
Čl. 7
Hodnocení žádostí a projektů
1) Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 6 odst. 1 Programu podléhají před projednáním
v orgánech kraje procesu formálního a kriteriálního hodnocení, které provede odbor ZPZ
v následujícím rozsahu:
a) Kontrola formální správnosti žádostí dle čl. 2 odst. 4 Programu a předběžná věcná kontrola
naplnění podmínek dle čl. 3 a 4 odst. 1 Programu, tj. zda žadatel, žádost a povinné přílohy
dle čl. 2 odst. 5 Programu a předmět dotace vyhovují podmínkám Programu. V rámci
předložení žádosti o dotaci bude u plátce DPH prověřeno splnění povinnosti dle § 96
(veřejný účet plátce DPH) a § 106a (informace o spolehlivosti plátce DPH) zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V rámci kontroly
formální správnosti bude rovněž provedena kontrola a vyhodnocení dosud příjemci
poskytnutých podpor de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
b) V případě chybějících povinných a nedílných příloh, uvedení nesprávných údajů v žádosti
a v případě projektů vykazujících v rozpočtu neuznatelné výdaje či početní chyby vyzve
odbor ZPZ žadatele k jejich opravě ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od obdržení výzvy. Po
doplnění budou žádosti opět hodnoceny. Současně bude odborem ZPZ provedeno věcné
zhodnocení projektů z hlediska souladu s oblastí a účelem podpory dle čl. 4 odst. 1
Programu. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě neodstraní zjištěné nedostatky nebo pokud
bude zjištěn nesoulad s předmětem dotace, budou dotčené žádosti navrženy bez dalšího
hodnocení k zamítnutí.
c) Předběžné kriteriální hodnocení projektů bude provedeno podle stanovených kritérií dle
odst. 1 písm. f) tohoto článku. Hodnoceným projektům budou přiřazeny za každé kritérium
body dle odst. 1 písm. f) tohoto článku. Následně bude stanoveno předběžné pořadí
projektů od nejvyššího dosaženého bodového hodnocení k nejnižšímu až do vyčerpání
aktuálních disponibilních prostředků Programu. Žádosti o podporu projektů, jejichž pořadí
přesáhne limit aktuálních disponibilních prostředků Programu, budou navrženy k zamítnutí.
d) V případě shody počtu bodového hodnocení u více projektů, u kterých bude nutno
vzhledem k disponibilnímu zůstatku Programu upřednostnit pouze některé projekty, bude
přistoupeno k jejich hodnocení na základě dílčího kritéria, spočívajícího v časovém pořadí
podání žádostí způsoby vymezenými dle čl. 6 Programu.
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e) Zpracování výsledků předběžného kriteriálního hodnocení bude zaznamenáno do
hodnotící tabulky, ve které bude uveden seznam projektů jednotlivých žadatelů navržených
k poskytnutí dotace v členění: identifikační údaje žadatele, název projektu, doporučená
výše dotace a konkrétní procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích
vyjádřený v %, soulad dotace s pravidly veřejné podpory, výše dosažených bodů a stručné
anotace jednotlivých projektů. Součástí tabulky bude seznam žadatelů navržených
k zamítnutí jejich žádostí dle odst. 1 bodu b) tohoto článku a dále dle čl. 6 odst. 4 Programu
s odůvodněním návrhu na zamítnutí.
f) Kritéria hodnocení projektu:
Obecná kritéria hodnocení projektu pro oblast podpory dle čl. 3 odst. 1), Počet
2), 3), 4), 5)
bodů
Žadatelem je fyzická osoba

5

Žadatelem je právnická osoba

3

0 uzavřených smluv v rámci Programu za 3 roky před podáním žádosti

5

1 uzavřená smlouva v rámci Programu za 3 roky před podáním žádosti

3

2 a více uzavřených smluv v rámci Programu za 3 roky před podáním žádosti

0

0 nerealizovaných smluv* uzavřených v rámci Programu za 3 roky před podáním
žádosti

5

1 nerealizovaná smlouva* uzavřená v rámci Programu za 3 roky před podáním
žádosti

3

2 a více nerealizovaných smluv* uzavřených v rámci Programu za 3 roky před 0
podáním žádosti
*Nerealizovaná smlouva ze 100 %
Specifická kritéria hodnocení projektu pro oblast podpory dle čl. 3 odst.
3)

Počet
bodů

Začínající včelař

9

Stávající včelař

3
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Počet včelstev k datu podání žádosti o dotaci – do 10 včelstev

5

11 – 20 včelstev

3

21 a více včelstev

0

Osvědčení o absolvování včelařského kurzu v rámci ČR, příp. daňový doklad 5
o zaplacení a prezenční listina (u žadatelů z DT1)

2) Postup projednání žádostí v orgánech kraje:
a) Výběrová komise pro hodnocení žádostí podle čl. IX odst. 1 Zásad, provede konečné
kriteriální hodnocení žádostí přezkoumáním předběžného hodnocení shrnutého v
hodnotící tabulce dle odst. 1 písm. e) tohoto článku. Přitom se řídí hodnotícími kritérii
uvedenými v odst. 1 písm. f) tohoto článku; pokud při přezkoumání předběžného
hodnocení dospěje u jednotlivých žádostí k odlišnému bodovému hodnocení,
předběžné hodnocení změní a výsledné pořadí v hodnotící tabulce příslušným
způsobem upraví, v opačném případě předběžné hodnocení potvrdí. Výsledek
hodnocení bude zpracován do konečné hodnotící tabulky, v níž bude uveden přehled
hodnocených projektů v rozsahu a členění dle odst. 1 písm. e) tohoto článku. Výběrová
komise podle výsledku hodnocení předkládá návrh na rozhodnutí o poskytnutí dotace
Radě Ústeckého kraje. Přílohou návrhu je konečná hodnotící tabulka. Činnost komise
se řídí čl. IX Zásad.
b) Žadatelé budou následně informováni o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo
Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci poskytnutí / neposkytnutí dotace v termínu
vymezeném v čl. 4 odst. 6 Programu na webových stránkách Ústeckého kraje v
přehledových tabulkách a písemně.
c) Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje je konečné.
Čl. 8
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá jako smlouva veřejnoprávní v souladu s ustanovením
§ 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (vzor je přílohou H Programu).
Čl. 9
Kontrola využití dotace
Na poskytování a čerpání dotací dle Programu se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 10
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
Dotace pro projekty v souladu s oblastmi podpory dle čl. 3 odst. 1), 2), 3), 4), 5) Programu
bude vyplacena jednorázově po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu (finanční
vypořádání dotace) dle standardizovaných vzorů uvedených v příloze A3, B3, C3, D3, E3
v termínu stanoveném ve smlouvě, za předpokladu souladu realizovaného projektu
s rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy. Pokud příjemce dotace nepředloží ve
stanoveném termínu závěrečnou zprávu včetně vyúčtování projektu, ale doručí odůvodněnou
žádost o prodloužení termínu předložení závěreční zprávy, posoudí odbor ZPZ důvody a může
rozhodnout o prodloužení termínu pro předložení, maximálně však o 10 dnů ode dne, kdy bylo
Příjemci dotace rozhodnutí doručeno. Jestliže Příjemce dotace ve stanoveném náhradním
termínu nepředloží úplnou závěrečnou zprávu Dotace, jedná se o porušení Smlouvy o
poskytnutí dotace a Poskytovatel postupuje dle Smlouvy o poskytnutí dotace.
Čl. 11
Závěrečné ustanovení
V odůvodněných případech může rozhodnout o výjimce z tohoto programu Rada nebo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje; výjimku může schválit ten orgán, který je oprávněn rozhodnout
o poskytnutí dotace podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2021 ze dne xx. xx.
2021.
Schválený Program bude zveřejněn na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím
dálkový přístup nejpozději 30 dní před počátkem lhůty pro podání žádostí. Program bude
zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
Dnem zveřejnění Programu je ………….
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Příloha A1
Specifikace k oblasti podpory vymezené v čl. 3 odst. 1) Programu pro rozvoj eko-agro oblastí
v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (dále jen „Program“)

Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje
Žadatelem (příjemcem) dle čl. 2 odst. 2 Programu je
1. obec v územním obvodu kraje,
2. subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem/trvalým bydlištěm na území kraje,
který splňuje následující kritéria vhodnosti:
•

je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,

•

má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,

•

je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti
odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Záměr poskytování dotace:
zvýšení biodiverzity a protierozní ochrany zemědělské půdy na území Ústeckého kraje
prostřednictvím opatření realizovaných mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí
Předmět dotace:
Dotační titul č. 1:
Zakládání, obnova, údržba, a péče o větrolamy, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další
dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.


zakládání větrolamů a protierozních vegetačních prvků, obnova a péče o ně



zakládání, obnova a péče o břehové porosty



péče o památné stromy a aleje



využívání geograficky původních vzácných a ohrožených druhů dřevin při zakládání
nelesních vegetačních prvků

Dotační titul č. 2:
Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a
ohrožených druhů rostlin a živočichů


likvidace invazních druhů rostlin



kosení travních porostů se zastoupením vzácných a ohrožených druhů



extensivní pastva travních porostů se zastoupením vzácných a ohrožených druhů



příprava a využití regionálních travních směsí pro zakládání a obnovu druhově bohatých
luk a pastvin



vytváření přírodních tůní, mokřadů a přírodě blízkých protipovodňových opatření



opatření pro zachování stepních biotopů



zakládání biopásů na orné půdě

Povaha dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Dotace bude poskytována jako podpora de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 u
zakládání větrolamů a protierozních vegetačních prvků, obnovy a péče o ně a zakládání biopásů na
orné půdě.
Ostatní části titulů DT 1 a DT 2 nenaplňují znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:
1. Čestné prohlášení o podpoře de minimis zpracované na předepsaném formuláři (pouze v případě
zakládání větrolamů a protierozních vegetačních prvků, obnovy a péče o ně a zakládání biopásů
na orné půdě).
2. Vyžaduje-li to povaha projektu:


doklad o vlastnictví či užívacím právu k pozemkům, objektům



souhlas vlastníka pozemků s realizací opatření, v případě výsadeb souhlas s trváním
projektu po dobu životnosti vysázených dřevin



vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny



vyjádření orgánů místní samosprávy

3. vyjádření orgánu územního plánování, kterým bude osvědčeno, že projekt bude realizován mimo
zastavěná území a zastavitelné plochy obcí
Udržitelnost projektu v případě DT č. 1 dle čl. 4 odst. 4 Programu
Příjemce dotace je povinen zajistit po dobu 3 let následujících po roce vyplacení dotace následnou
péči o výsadby založené v rámci realizace projektu, což dokládá předložením aktuální
fotodokumentace se zprávou o průběhu péče do jednoho měsíce od skončení období udržitelnosti.
V případě nedodržení této povinnosti, které je příčinou úhynu výsadby v plném rozsahu, je příjemce
povinen vrátit poskytovateli třetinu poskytnuté dotace za každé nedokončené vegetační období
výsadby. Povinnost vrácení dotace nevznikne, pokud příjemce prokáže, že nezanedbal řádnou péči
o výsadbu, učinil dostupná opatření proti možným příčinám úhynu výsadby (zálivka, ožin, ochrana
proti okusu zvěří, ochrana proti mrazovým škodám atd.).
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, při nedodržení druhového členění
plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých komponentů bude
dotace krácena o alikvotní část.

Příloha A2

Zařazení žádosti do programu
Program:
PROGRAM PRO ROZVOJ EKO-AGRO OBLASTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025
Podprogram:
Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 1) Programu)
Žadatel – základní údaje
Fyzická osoba
Datová schránka:

Právnická osoba

DIČ:

Podpora de minimis:

CZ

ANO

NE

Adresa:
Kraj:

Okres:

Ulice:

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

č.p.:

č.o.:

Číslo účtu:
/

R

Plátce DPH:
ANO

PSČ:

O

VZ

Obec:

Odpočet DPH:

NE

ANO

Informace o projektu
Název projektu:
Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu:

Termín ukončení projektu:

Přehled projektů realizovaných žadatelem za přispění Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let:
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NE

(Pokud žadatele v průběhu předchozích 3 let nerealizoval projekt za přispěním Ústeckého kraje, vyplní do políčka
názvu projektu „NE".)

Číslo smlouvy

Částka (v Kč)

Název projektu

Cíl projektu:
(Stručně popsaný účel, kvatifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou
skupinu a kraj)

Popis výchozího stavu:
(Stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování
a vyhodnocení)

Navrhovaný postup realizace projektu:

VZ

(Jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zamýšleného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový harmonogram projektu:

(Časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

Položka

Hodnota položky
(v Kč)

100,00

Náklady na materiál:

Dotace
z Ústeckého
kraje (v Kč)

Vlastní zdroje

Ostatní zdroje*

(v Kč)

(v Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R

Rozdělení (v %)

O

Položkový rozpočet

Náklady na práci a služby:

Ostatní náklady:

Celkem (v Kč):

0,00

Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
* (dary, leasing, ze státního rozpočtu, z jiných fondů – pokud je umožněno programem)
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Celkové náklady projektu (v Kč):

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):

0,00

Vlastní zdroje (v Kč):

0,00

0,00

Čestná prohlášení
Čestně prohlašuji, že:
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na majetek
nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;

VZ

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní
správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např. že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty;

O

žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, předložený
projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 3 let následujících obdržení dotace;

R

žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace/dotaci
(dle čl. 4, odst. 12 g)) ;

z jiných zdrojů

žadatel nebyl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či zemědělství, žadatel
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu prostřední ani mu nebylo ve správním řízení
uloženo opatření k nápravě na úseku životního prostředí či zemědělství.

Přehled příloh
–

čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis;

–

nedílné přílohy dle přílohy A1;

–

osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci;

–

doklady o ustanovení statutárního zástupce;

–

doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ;

–

doklad o zřízení běžného účtu;
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–

údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou
osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci
skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech
osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá
vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy – netýká se obcí

Prohlášení a podpis
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé. Souhlasí
se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace
a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje.
V .......................... dne ..........................

VZ

(razítko a podpis)

R

O
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Příloha A3
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého
kraje

Žadatel
Sídlo, bydliště
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Publicita projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) byla zajištěna formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále
opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.

Příloha č. 1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání (finanční vypořádání) dotace poskytnuté na základě
smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte

Příloha B1
Specifikace k oblasti podpory vymezené v čl. 3 odst. 2) Programu pro rozvoj eko-agro
oblastí v Ústeckém kraji na období let –2022 až 2025 (dále jen „Program“)

Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje
Žadatelem (příjemcem) dle čl. 2 odst. c) Programu je
Subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem/trvalým bydlištěm na území kraje,
který splňuje následující kritéria vhodnosti:


je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,



má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,



je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti
odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.



splňuje podmínky pro péči o handicapovaná zvířata dané zákonem č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Předmět dotace je zajištění péče o zraněné volně žijící druhy živočichů chráněných dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů na území Ústeckého kraje
v působnosti záchranné stanice:
Dotační titul č. 1:
Podpora na provoz záchranné stanice – finanční prostředky určené k realizaci péče o
handicapované zvláště chráněné živočichy podle § 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na území Ústeckého kraje. Dotace je
určena zejména na úhradu nákladů spojených s jejich odchytem, převzetím, veterinárním
vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a
náklady spojené s dopravou.
Dotační titul č. 2:
Investiční podpora záchranných stanic - finanční prostředky určené na rozšíření a údržbu
chovatelského zázemí spojené s péčí o handicapované zvláště chráněné živočichy podle
§ 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(např. výstavba voliér….).
Povaha dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:
 doklad o vlastnictví či nájmu k pozemkům, objektům,
 platné rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice dle § 5 odst. 9 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, při nedodržení druhového
členění plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých komponentů
bude dotace krácena o alikvotní část.

Příloha B2
Zařazení žádosti do programu
Program:
PROGRAM PRO ROZVOJ EKO-AGRO OBLASTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025
Podprogram:
Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 2) Programu)
Žadatel – základní údaje
Fyzická osoba
Datová schránka:

Právnická osoba

DIČ:

Podpora de minimis:

CZ

ANO

NE

Adresa:
Kraj:

Okres:

Ulice:

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

č.p.:

č.o.:

Číslo účtu:
/

R

Plátce DPH:
ANO

PSČ:

O

VZ

Obec:

Odpočet DPH:

NE

ANO

Informace o projektu
Název projektu:
Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu:

Termín ukončení projektu:

Přehled projektů realizovaných žadatelem za přispění Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let:
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NE

(Pokud žadatele v průběhu předchozích 3 let nerealizoval projekt za přispěním Ústeckého kraje, vyplní do políčka
názvu projektu „NE".)

Číslo smlouvy

Částka (v Kč)

Název projektu

Cíl projektu:
(Stručně popsaný účel, kvatifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou
skupinu a kraj)

Popis výchozího stavu:
(Stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování
a vyhodnocení)

Navrhovaný postup realizace projektu:

VZ

(Jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zamýšleného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový harmonogram projektu:

(Časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

Neinvestiční dotace

Rozdělení (v %)

Hodnota položky
(v Kč)

100,00

Náklady na materiál:

Dotace
z Ústeckého
kraje (v Kč)

Investiční dotace
Vlastní zdroje

Ostatní zdroje*

(v Kč)

(v Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R

Položka

O

Položkový rozpočet

Náklady na práci a služby:

Ostatní náklady:

Celkem (v Kč):

0,00

Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
* (dary, leasing, ze státního rozpočtu, z jiných fondů – pokud je umožněno programem)
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Celkové náklady projektu (v Kč):

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):

0,00

Vlastní zdroje (v Kč):

0,00

0,00

Čestná prohlášení
Čestně prohlašuji, že:
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na majetek
nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;

VZ

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní
správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např. že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty;

O

žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, předložený
projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;

R

žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace/dotaci
(dle čl. 4, odst. 12 g)) ;

z jiných zdrojů

žadatel nebyl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či zemědělství, žadatel
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu prostřední ani mu nebylo ve správním řízení
uloženo opatření k nápravě na úseku životního prostředí či zemědělství.

Přehled příloh
–

čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis;

–

nedílné přílohy dle přílohy B1;

–

osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci;

–

doklady o ustanovení statutárního zástupce;

–

doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ;

–

doklad o zřízení běžného účtu;
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–

údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou
osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci
skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech
osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá
vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu
na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Prohlášení a podpis
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé. Souhlasí
se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace
a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje.
V .......................... dne ..........................

VZ

(razítko a podpis)

R

O
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Příloha B3
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého
kraje

Žadatel
Sídlo, bydliště
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Publicita projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) byla zajištěna formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále
opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.

Příloha č. 1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte

Příloha C1
Specifikace k oblasti podpory vymezené v čl. 3 odst. 3) Programu pro rozvoj eko-agro oblastí
v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (dále jen „Program“)

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje
Žadatel (příjemce) dle čl. 2 odst. 2 Programu je vymezen podmínkami
Pouze fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm a včelstvy umístěnými na území
Ústeckého kraje, která:


je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník



má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit



je zkušená a schopná k demonstrování svých kapacit odpovídajících velikosti projektu,
na který žádá dotaci



dosáhla věkové hranice 15 let ke dni podání žádosti, v případě nezletilosti je
zastupována zákonným zástupcem,



má zajištěnu odbornou garanci ze strany spolku působícího v oblasti chovu včel
potvrzením na formuláři žádosti i vyúčtování a dohled odborného garanta po dobu
udržitelnosti projektu



vylučuje společné včelaření mezi manžely nebo přímými příbuznými (děti, rodiče)

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Záměr poskytování dotace:
zvrátit dlouhodobě nepříznivý vývoj, oživit zájmové včelaření podporou jak nových zájemců
o včelaření, tak i těch, kteří již včelaří, s cílem rovnoměrného zavčelení a ozdravění chovů
v jednotlivých katastrech Ústeckého kraje.
Předmět dotace
Dotační titul č. 1:
Založení chovu včel (žadatel dosud nevlastní žádná včelstva, úly a základní včelařské
vybavení)
Podaný projekt spočívá v pořízení:
a) minimálně tří a maximálně pěti včelstev podle platných veterinárních předpisů,
b) minimálně tří a maximálně pěti nových nástavkových úlů s oddělitelným monitorovacím
dnem a příslušenstvím,
c) základního včelařského vybavení (např. mezistěn, ochranného oděvu, kuřáku,
rozpěráku, odvíčkovací vidličky, rámků nebo přířezů).
Projekt musí vždy zahrnovat komponenty dle písm. a), b) i c) dotačního titulu č. 1.
Dotační titul č. 2:
Rozšíření chovu včel (žadatel je již registrován v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění)
Podaný projekt spočívá:
a) v pořízení dalších maximálně pěti nových nástavkových úlů s oddělitelným
monitorovacím dnem a příslušenstvím
b) v pořízení dalšího technického včelařského vybavení (např. vařák, manipulační
technika, elektronické zabezpečovací zařízení osazených úlů umožňující vzdálenou
lokalizaci polohy, fotopast na monitoring včelnice)
c) ve výměně tří maximálně pěti typově zastaralých úlů za nové dle písm. a) za
předpokladu prokazatelné likvidace původních potvrzené odborným garantem

Projekt může zahrnovat komponenty pod písm. a), b) nebo c) dotačního titulu č. 2.
Povaha dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
DT 1 – dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
DT 2 – dotace bude poskytována jako podpora de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013,
ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316.
Udržitelnost projektu dle čl. 4 odst. 4 Programu
Příjemce dotace je povinen věnovat se osobně včelařství po dobu 3 let následujících po roce
vyplacení dotace. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce povinen vrátit poskytovateli třetinu
poskytnuté dotace za každý nedokončený rok chovu včel. Povinnost vrácení dotace nevznikne,
pokud včelař prokáže, že nezanedbal řádnou péči o včelstva, chov včel nezanikl jeho vinou a včelař
učinil přiměřená preventivní opatření proti vnější příčině zániku chovu včel (mráz, choroby).
Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:
Pro žadatele u dotačního titulu DT 1:
Povinnou přílohu závěrečné zprávy a vyúčtování projektu dle přílohy D2 bude protokol o vyšetření
pořízených oddělků včelstev na mor včelího plodu.
Pro žadatele u dotačního titulu DT 2:
Čestné prohlášení o obdržení podpory de minimis zpracované na předepsaném formuláři.
Aktuální protokol o vyšetření včelstev na mor včelího plodu*.
Povinnosti nad rámec Programu
Příjemce dotace je povinen poskytnout pověřené osobě (ke dni vyhlášení tohoto Programu je
pověřenou osobou Českomoravská společnost chovatelů, a.s., se sídlem Hradištko 123, 252 09
Hradištko, IČ 26162539) v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, (plemenářský
zákon) a podle § 80 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování
zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem,
v platném znění, údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září
kalendářního roku. Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září
kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba.
Dle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 327/2012
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků
na ochranu rostlin je povinen každý včelař podávat Hlášení o trvalém stanovišti včelstev na příslušný
obecní úřad.
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, nedodržení druhového členění
plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých komponentů bude
dotace krácena o alikvotní část.
* protokol nesmí být starší více jak 5 měsíců od podání žádosti o dotaci a musí být vyšetřeno min. tolik
včelstev, kolik jich je uvedeno žadatelem v žádosti

Příloha C2
Zařazení žádosti do programu
Program:
PROGRAM PRO ROZVOJ EKO-AGRO OBLASTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025
Podprogram:
Podpora včelařů na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 3) Programu)
Založení chovu včel (žadatel dosud nevlastní žádná včelstva, úly a základní včelařské vybavení)
Rozšíření chovu včel (žadatel je již registrován v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění)

Žadatel – základní údaje
Fyzická osoba
Datová schránka:

Právnická osoba

DIČ:

Podpora de minimis:

CZ

ANO

Kraj:
Obec:
Ulice:

Bankovní a daňové údaje

PSČ:
č.p.:

Číslo účtu:

Plátce DPH:

/

Odpočet DPH:

NE

ANO

Informace o projektu
Název projektu:
Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu:

č.o.:

R

Peněžní ústav (banka):

ANO

Okres:

O

VZ

Adresa:

NE

Termín ukončení projektu:
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NE

Přehled projektů realizovaných žadatelem za přispění Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let:
(Pokud žadatele v průběhu předchozích 3 let nerealizoval projekt za přispěním Ústeckého kraje, vyplní do políčka
názvu projektu „NE".)

Číslo smlouvy

Název projektu

Částka (v Kč)

Cíl projektu:
(Stručně popsaný účel, kvatifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou
skupinu a kraj)

Popis výchozího stavu:
(Stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování
a vyhodnocení)

VZ

Navrhovaný postup realizace projektu:

(Jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zamýšleného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový harmonogram projektu:

(Časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

Rozdělení (v %)

Hodnota položky
(v Kč)

100,00

Náklady na materiál:

Dotace
z Ústeckého
kraje (v Kč)

Vlastní zdroje

Ostatní zdroje*

(v Kč)

(v Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R

Položka

O

Položkový rozpočet

Náklady na práci a služby:

Ostatní náklady:

Celkem (v Kč):

0,00

Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
* (dary, leasing, ze státního rozpočtu, z jiných fondů – pokud je umožněno programem)
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Celkové náklady projektu (v Kč):

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):

0,00

Vlastní zdroje (v Kč):

0,00

0,00

Čestná prohlášení
Čestně prohlašuji, že:
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na majetek
nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;

VZ

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní
správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;

O

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např. že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty;
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, předložený
projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 3 let následujících obdržení dotace;

R

žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace/dotaci
(dle čl. 4, odst. 12 g)) ;

z jiných zdrojů

žadatel nebyl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či zemědělství, žadatel
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu prostřední ani mu nebylo ve správním řízení
uloženo opatření k nápravě na úseku životního prostředí či zemědělství.
žadatel vylučuje společné včelaření mezi manžely nebo přímými příbuznými (děti, rodiče);

Přehled příloh
–

čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis;

–

nedílné přílohy dle přílohy C1;

–

doklad o zřízení běžného účtu;

–

nedílné přílohy
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(vyžaduje-li to povaha projektu, např. doklad o vlastnictví či nájmu k pozemkům/projektům, souhlas vlastníka
pozemků, vyjádření orgánu ochrany a krajiny, platné rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice
dle § 5 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, splňovat podmínky
pro péči o handicapovaná zvířata dané zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, doklad o Schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství, detailní a věcné
a technické podrobnosti projektu, např. projektová dokumentace (inv. náklady programu zemědělství), doklad
o splnění předpokladu pro zajištění odbornosti projektu).

Prohlášení a podpis
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé. Souhlasí
se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace
a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje.
V .......................... dne ..........................

VZ

Garance projektu

(razítko a podpis)

Telefon:

R

Adresa sídla:

E-mail:

O

Odborný garant zastoupený (jméno, příjmení):

V .......................... dne ..........................

(Potvrzení žádosti odborným garantem)
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Příloha C3
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 3) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje

Žadatel
Sídlo, bydliště
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Publicita projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) bylo zajištěno formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále
opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.

Příloha č. 1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

V

dne

Potvrzení odborného garanta

*nehodící se škrtněte

Příloha D1
Specifikace k oblasti podpory vymezené v čl. 3 odst. 4) Programu pro rozvoj eko-agro oblastí
v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (dále jen „Program“)

Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje
Žadatel (příjemce) dle čl. 2 odst. 2 Programu je vymezen podmínkami
Subjekt, který je právnickou osobou se sídlem na území Ústeckého kraje, nebo fyzickou
osobou s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje, která splňuje následující kritéria
vhodnosti:


je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník



má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit



je zkušená a schopná k demonstrování svých kapacit odpovídajících velikosti projektu,
na který žádá dotaci



má zajištěnu odbornou garanci ze strany občanského sdružení působícího v oblasti
chovu ryb a dohled odborného garanta po dobu udržitelnosti projektu

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Záměr poskytování dotace:
zvrátit dlouhodobě nepříznivý stav výskytu původních druhů ryb, oživit zájmové rybaření
podporou jak nových zájemců o rybářství, tak i těch, kteří již rybaří, s cílem ozdravění chovů
v jednotlivých vodních tocích a nádržích Ústeckého kraje.
Předmět dotace
Rybářství a rybníkářství - Podaný projekt spočívá v pořízení:
a) rybářského vybavení (např. sítě, kádě, rukávy, kesery, rybářské holínky, váhy aj.),
b) násady původních druhů ryb (pstruh potoční, lipan podhorní aj.), vyjma druhů ryb
podporovaných Ministerstvem zemědělství,
c) vnitřní vybavení líhní (např. žlaby, filtrace aj.).
Povaha dotace dle čl. 4 odst. 3 Programu
Dotace bude poskytována jako podpora de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014, ve znění
nařízení Komise (EU) 2020/2008.
Udržitelnost projektu dle čl. 4 odst. 4 Programu
Příjemce dotace je povinen věnovat se rybářství/rybníkářství po dobu 3 let následujících po roce
vyplacení dotace. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce povinen vrátit poskytovateli třetinu
poskytnuté dotace za každý nedokončený rok.
Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:





čestné prohlášení o podpoře de minimis zpracované na předepsaném formuláři
Podle povahy projektu:
doklad o vlastnictví či užívacím právu k vodním plochám
doklad o Schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství
doklad o splnění předpokladu pro zajištění odbornosti projektu (např. funkce rybářského
hospodáře)

Povinnosti nad rámec Programu

Příjemce dotace je povinen poskytnout pověřené osobě (ke dni vyhlášení tohoto Programu je
pověřenou osobou Českomoravská společnost chovatelů, a.s., se sídlem Hradištko 123, 252 09
Hradištko, IČ 26162539, nebo regionální pracoviště České Budějovice) v souladu se zákonem č.
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, (plemenářský zákon) a podle § 72 - 75 vyhlášky č. 136/2004
Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a
osob stanovených plemenářským zákonem, v platném znění, údaje o vysazení původních druhů ryb
(pstruh obecný, lipan podhorní). Hlášení se provádí každý rok do 31. 7. a uvádí se stav k 30. 6.
kalendářního roku na formuláři, který chovateli ryb poskytuje pověřená osoba.
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, při nedodržení druhového členění
plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých komponentů bude
dotace krácena o alikvotní část.

Příloha D2
Zařazení žádosti do programu
Program:
PROGRAM PRO ROZVOJ EKO-AGRO OBLASTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025
Podprogram:
Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 4) Programu)
Žadatel – základní údaje
Fyzická osoba
Datová schránka:

Právnická osoba

DIČ:

Podpora de minimis:

CZ

ANO

NE

Adresa:
Kraj:

Okres:

Ulice:

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

č.p.:

č.o.:

Číslo účtu:
/

R

Plátce DPH:
ANO

PSČ:

O

VZ

Obec:

Odpočet DPH:

NE

ANO

Informace o projektu
Název projektu:
Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu:

Termín ukončení projektu:

Přehled projektů realizovaných žadatelem za přispění Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let:
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NE

(Pokud žadatele v průběhu předchozích 3 let nerealizoval projekt za přispěním Ústeckého kraje, vyplní do políčka
názvu projektu „NE".)

Číslo smlouvy

Částka (v Kč)

Název projektu

Cíl projektu:
(Stručně popsaný účel, kvatifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou
skupinu a kraj)

Popis výchozího stavu:
(Stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování
a vyhodnocení)

Navrhovaný postup realizace projektu:

VZ

(Jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zamýšleného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový harmonogram projektu:

(Časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

Položka

Hodnota položky
(v Kč)

100,00

Náklady na materiál:

Dotace
z Ústeckého
kraje (v Kč)

Vlastní zdroje

Ostatní zdroje*

(v Kč)

(v Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R

Rozdělení (v %)

O

Položkový rozpočet

Náklady na práci a služby:

Ostatní náklady:

Celkem (v Kč):

0,00

Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
* (dary, leasing, ze státního rozpočtu, z jiných fondů – pokud je umožněno programem)
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Celkové náklady projektu (v Kč):

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):

0,00

Vlastní zdroje (v Kč):

0,00

0,00

Čestná prohlášení
Čestně prohlašuji, že:
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na majetek
nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;

VZ

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní
správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např. že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty;

O

žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, předložený
projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 3 let následujících obdržení dotace;

R

žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace/dotaci
(dle čl. 4, odst. 12 g)) ;

z jiných zdrojů

žadatel nebyl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či zemědělství, žadatel
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu prostřední ani mu nebylo ve správním řízení
uloženo opatření k nápravě na úseku životního prostředí či zemědělství.

Přehled příloh
–

čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis;

–

nedílné přílohy dle přílohy D1;

–

osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci;

–

doklady o ustanovení statutárního zástupce;

–

doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ;

–

doklad o zřízení běžného účtu;
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–

údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou
osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci
skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech
osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá
vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu
na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Prohlášení a podpis
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé. Souhlasí
se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace
a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje.
V .......................... dne ..........................

VZ

(razítko a podpis)

R

O
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Příloha D3
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 4) Podpora rybářství a rybníkářství na území
Ústeckého kraje

Žadatel
Sídlo, bydliště
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Publicita projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) byla zajištěna formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále
opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.

Příloha č. 1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte

Příloha E1
Specifikace k oblasti podpory vymezené v čl. 3 odst. 5) Programu pro rozvoj eko-agro
oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 (dále jen „Program“)

Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje
Žadatel (příjemce) dle čl. 2 odst. 2 Programu je vymezen podmínkami
Subjekt, který je právnickou osobou se sídlem na území Ústeckého kraje, nebo fyzickou
osobou s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje, která splňuje následující kritéria
vhodnosti:


je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník



má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit


Jedná se o mysliveckou organizaci či školu, která může být pověřena
organizováním sokolnických zkoušek podle ustanovení § 13 vyhlášky č. 244/2002 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti či zkoušek
psů z výkonu podle ustanovení § 18 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (předmět dotace – sokolnické a
kynologické zkoušky a soutěže na okresní a celostátní úrovni)

Jedná se o uživatele honitby (subjekt podle ustanovení § 32 odst. 3 zákona č.
449/2001 Sb. o myslivosti), kterému byla honitba pronajata, nebo se jedná o držitele
honitby, který honitbu využívá sám (předmět dotace – technické vybavení bouráren)


zařízení určené pro zacházení se zvěřinou je registrováno Krajskou veterinární
správou

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Záměr poskytování dotace:
podpora mysliveckých akcí s účastí veřejnosti a podpora uvádění zvěřiny na trh v rámci
Ústeckého kraje.
Předmět dotace
Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje:
a) sokolnické a kynologické zkoušky a soutěže na okresní a celostátní úrovni
b) technické vybavení bouráren (např. pracovní stoly, sterilizátory, porcovací pily, vakuové
baličky).
Povaha dotace dle čl. 4 odst. 3 Programu
Dotace bude poskytována jako podpora de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013,
ve znění nařízení Komise (EU) 2020/972.
Udržitelnost projektu dle čl. 4 odst. 4 Programu
Příjemce dotace je povinen věnovat se myslivosti po dobu 3 let následujících po roce vyplacení
dotace. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce povinen vrátit poskytovateli třetinu
poskytnuté dotace za každý nedokončený rok.
Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:



čestné prohlášení o podpoře de minimis zpracované na předepsaném formuláři dle
přílohy G
doklad o vlastnictví či nájmu prostor, kde bude záměr umístěn (předmět dotace –
technické vybavení bouráren)



smlouva o nájmu honitby pokud je honitba pronajatá (předmět dotace – technické
vybavení bouráren)

Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, při nedodržení druhového
členění plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých
komponentů bude dotace krácena o alikvotní část.

Příloha E2
Zařazení žádosti do programu
Program:
PROGRAM PRO ROZVOJ EKO-AGRO OBLASTÍ V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025
Podprogram:
Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 5) Programu)
Žadatel – základní údaje
Fyzická osoba
Datová schránka:

Právnická osoba

DIČ:

Podpora de minimis:

CZ

ANO

NE

Adresa:
Kraj:

Okres:

Ulice:

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

č.p.:

č.o.:

Číslo účtu:
/

R

Plátce DPH:
ANO

PSČ:

O

VZ

Obec:

Odpočet DPH:

NE

ANO

Informace o projektu
Název projektu:
Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu:

Termín ukončení projektu:

Přehled projektů realizovaných žadatelem za přispění Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let:
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NE

(Pokud žadatele v průběhu předchozích 3 let nerealizoval projekt za přispěním Ústeckého kraje, vyplní do políčka
názvu projektu „NE".)

Číslo smlouvy

Částka (v Kč)

Název projektu

Cíl projektu:
(Stručně popsaný účel, kvatifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou
skupinu a kraj)

Popis výchozího stavu:
(Stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací, způsob jejich zpracování
a vyhodnocení)

Navrhovaný postup realizace projektu:

VZ

(Jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zamýšleného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový harmonogram projektu:

(Časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

Položka

Hodnota položky
(v Kč)

100,00

Náklady na materiál:

Dotace
z Ústeckého
kraje (v Kč)

Vlastní zdroje

Ostatní zdroje*

(v Kč)

(v Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R

Rozdělení (v %)

O

Položkový rozpočet

Náklady na práci a služby:

Ostatní náklady:

Celkem (v Kč):

0,00

Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.
* (dary, leasing, ze státního rozpočtu, z jiných fondů – pokud je umožněno programem)
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Celkové náklady projektu (v Kč):

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):

0,00

Vlastní zdroje (v Kč):

0,00

0,00

Čestná prohlášení
Čestně prohlašuji, že:
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na majetek
nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen;

VZ

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní
správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např. že bylo ve stanoveném
termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty;

O

žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník, předložený
projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 3 let následujících obdržení dotace;

R

žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace/dotaci
(dle čl. 4, odst. 12 g)) ;

z jiných zdrojů

žadatel nebyl pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku životního prostředí či zemědělství, žadatel
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin proti životnímu prostřední ani mu nebylo ve správním řízení
uloženo opatření k nápravě na úseku životního prostředí či zemědělství.

Přehled příloh
–

čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis;

–

nedílné přílohy dle přílohy E1;

–

osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci;

–

doklady o ustanovení statutárního zástupce;

–

doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ;

–

doklad o zřízení běžného účtu;
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–

údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů
ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou
osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci
skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech
osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá
vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné
obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu
na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Prohlášení a podpis
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé. Souhlasí
se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace
a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje.
V .......................... dne ..........................

VZ

(razítko a podpis)

R

O
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Příloha E3
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 5 Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje

Žadatel
Sídlo, bydliště
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Publicita projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) bylo zajištěno formou:
V

dne

Zpracoval

Příloha č. 1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

Příloha F

Žádost o změnu projektu
z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji
na období let 2022 – 2025
Žádat o změnu lze pouze ve výjimečných případech a vždy musí být žádost podložena
relevantními důvody, které příjemci neumožnily dodržet smlouvou stanovené podmínky a povinnosti
(termín, závazný ukazatel, ostatní).
Obchodní firma/název/jméno:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Číslo smlouvy:
Výše poskytnuté dotace:
Název projektu:
Změna se týká:
Závazného ukazatele
Termínu realizace projektu
Ostatní
Závazný ukazatel

Termín realizace projektu

Ostatní

Ke změně závazného ukazatele
dochází v případě, že se celkové
náklady Projektu sníží oproti
nákladům stanoveným smlouvou.
Závazný ukazatel je podíl dotace na
celkových uznatelných nákladech
projektu a je pevně stanoven
smlouvou o poskytnutí dotace v čl.
I, odst. 7 smlouvy.

Ke změně termínu realizace
projektu dochází zpravidla v
případě, že se samotná realizace
projektu prodlouží.
Doba realizace je opět pevně
stanovena smlouvou o
poskytnutí dotace, čl. I odst. 4. a
5 smlouvy.

Tuto položku použijte v
případě, že se změna
netýká dvou předešlých
změn.

Ke změně dochází z důvodu:

Žadatel bere tímto na vědomí, že v rámci žádosti o změnu projektu mohou být odborem životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyžadovány další relevantní poklady.
V ……………….. dne ……...

………………………………………
Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha G
Vzor formuláře je možné přizpůsobit dle potřeb poskytovatele podpory de minimis, včetně uvedení
informace o nakládání s osobními údaji žadatele o podporu de minimis.

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Obchodní jméno / Jméno
žadatele
Sídlo / Adresa žadatele
IČO / Datum narození

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita
(např. 1. 4. 2020 - 31. 3. 2021; 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021):
………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou
mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní jméno podniku/Jméno a
příjmení

Sídlo/Adresa

1

IČO/Datum narození

Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost,
tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis.

1

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČO

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku

Sídlo

IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli)
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka v Kč

5. Žadatel níže svým podpisem
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách,
které u něj nastaly.

Datum a místo podpisu

3

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
4

2

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se
zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. uvedeny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
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Příloha H

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
JID smlouvy:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
referent odboru životního prostředí a zemědělství
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800

(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Adresa:
E-mail/telefon:
Datum narození:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 008/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu
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s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. … ze dne … poskytuje
příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022
až 2025 investiční/neinvestiční dotaci ve výši Kč (slovy: korun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ
(účelovým znakem) 00202, za podmínky, že příjemce stanoveným způsobem
realizuje projekt dle odst. 3. tohoto Článku nejpozději do ….

Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č.
….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci ve
výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb. prostřednictvím
bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým
znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................
2.

Dotace z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022
až 2025 (dále jen „Program“), … (oblast podpory) je poskytnuta na základě žádosti
o poskytnutí dotace ze dne….

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „…“ (dále jen „projekt“).

Varianta 1
Dotace je poskytována za využití režimu „de minimis“ ve smyslu nařízení
Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř.
věst. L 352 24. 12. 2013, s. 9). Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle
výše uvedeného nařízení Evropské komise.
Varianta 2
Dotace je poskytována za využití režimu „de minimis“ ve smyslu nařízení
Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, (Úř. věst. L 190, 28. 6. 2014,
s. 45). Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení
příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle
výše uvedeného nařízení Evropské komise.
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Varianta 3
Dotace je poskytována za využití režimu „de minimis“ ve smyslu nařízení
Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, (Úř. věst. L 352,
24. 12. 2013, s. 1). Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího
prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle
výše uvedeného nařízení Evropské komise.
Varianta 4
Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu č. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
4. Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU.

jiných

územních

Článek II.
Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a
výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet
včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady …:
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4. Programu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je …. Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
… (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po předložení závěrečné zprávy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši…. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného položkového rozpočtu projektu.
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Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Realizovat projekt, pro který byla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami
sjednanými v této smlouvě.
2. Mezi náklady projektu nezahrnout úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH
s nárokem na uplatnění odpočtu této daně.
3. Odpovídat za hospodárnou realizaci projektu v souladu se schváleným plánovaným
nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a sledovat řádně a
odděleně náklady projektu v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace)
musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu,
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6. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu realizace projektu
v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní
evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace
projektu.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí
a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
9. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.
10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
11. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
12. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. Příjemce rovněž informuje
poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku v rámci čestného prohlášení, a
dále informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku neprodleně po
této změně.
13. Příjemce podpory je povinen s jejím poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho
povinnosti vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, resp. Ministerstvu
zemědělství a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
Ke krácení dotace přistupuje poskytovatel v případě, kdy zjistí porušení smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou před vyplacením dotace.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně nebo mu bude dotace krácena až v případě, že nedoplní neúplnou
závěrečnou zprávu nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty
10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
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3. V případě zjištění porušení smluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo
porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude
vždy uložen odvod či krácena dotace za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše krácení činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše krácení činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
krácení činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
krácení činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu či krácení
činí 10 %.
f)

nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném
účetnictví – výše odvodu či krácení činí 20%.

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu či krácení činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše
odvodu či krácení činí 5%.
i)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu či krácení činí 5 %.

j)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů, sponzorským vzkazem“ – výše odvodu či krácení činí 5 %.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží,
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
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Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu udržitelnosti projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
d) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu), umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových
stránkách souvisejících s konáním akce (realizací projektu).

5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
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Článek VII.
Ostatní ujednání
1.
Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na
úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3
let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
(Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, která
je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv,
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky
ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je
uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U
smluv do 50 000,- Kč)
2. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou
tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů
postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné
na webových stránkách poskytovatele www.kr-ustecky.cz.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
Tato smlouva je vyhotovena ve … vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží … vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č….ze dne….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj

Příjemce
xxx
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Plánovaný nákladový rozpočet
Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

referent ekonomického odboru

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

usnesení č.:
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Podpis

bod 19. 1 priloha 1.pdf k usnesení č. 176/31R/2021

Příloha č. 1

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2022
Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………….. ze dne …………….
Program obnovy venkova nezakládá veřejnou podporu ani podporu malého rozsahu (de minimis).
1. Cíl programu
Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodářství, jmenovitě o:





rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku
pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského
života jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení,
zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního
přírodního prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní
rekreace pro obyvatele i návštěvníky,
koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a
realizací vzájemně provázaných a navazujících akcí.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Cíl ÚK 6 Zvýšit životaschopnost venkova, Dílčí cíle ÚK 6.2 Stabilizovaná vybavenost
venkovských a periferních území a ÚK 6.3 Zlepšené předpoklady pro ekonomický a společenský
rozvoj venkovských a periferních území zajištěním dostupnosti a zvýšením kvality veřejných služeb
a zlepšením životního prostředí v obci.
2. Vymezení oblastí podpory a zaměření projektů
Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných
budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pamětihodností.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví
obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2022 budou podporovány:
Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:


střediska volného času (vnitřní prostory, klubovny apod.),

1






venkovní prostory (pergoly nebo přístřeší, lavičky, grilovací prostory),
obecní úřady,
požární nádrže,
hřbitovy.

2. Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti
provozu na nich. V rámci této oblasti podpory budou podporovány:




opravy a výstavba chodníků a místních komunikací vyjma nových rozvojových ploch,
opravy mostků a propustků na místních komunikacích,
veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů
NN (součástí žádosti bude potvrzení od ČEZ o realizaci rozvodů NN v roce 2022, realizace
do konce roku 2023).

Žádost na komunikaci může být podána, jen pokud není v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací a pozemek je v majetku obce (pokud je pozemek jiného vlastníka je nutnost
doložit list pasportu místních komunikací nebo smlouvu o pronájmu minimálně do konce roku
2026).
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny
Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 600 obyvatel. V rámci
opatření bude podpořena údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v zastavitelném a
v zastavěném území obce.


údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v zastavitelném a v zastavěném území
obce.

4. Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
Cílem této oblasti podpory je administrace projektových žádostí do evropských a národních
fondů v obcích do 1000 obyvatel, přednost budou mít obce do 600 obyvatel. V rámci opatření
bude podpořeno zpracování projektových žádostí pro získání dotace.
5. Soutěž Vesnice roku 2022
Cílem této oblasti podpory je odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2022
v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů: Zlatá stuha – pro vítěze
krajského kola, Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha – za péči o
společenský život v obci, Bílá stuha – za činnost mládeže, Oranžová stuha – za spolupráci obce
a zemědělského subjektu. Předmětem podpory jsou aktivity podporující všestranný rozvoj obce
– obnova, zlepšení či pořízení majetku obce, rozvoj kulturních, společenských či sportovních
příležitostí v obci.
3. Monitorovací ukazatele programu
Na základě následujících kritérií bude program následně zhodnocen.
Výstupy programu:
Oblasti podpory 1–4: - počet podpořených objektů občanské vybavenosti
- počet m² opravených komunikací

20
13 000
2

- počet veřejných osvětlení
- počet projektů pro zlepšení životního prostředí
- počet podaných projektů

15
10
20

4. Finanční rámec programu
Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro
realizaci podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje (dále jen fondu). Na přidělení podpory není právní nárok.
Celkový finanční rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 bude vycházet ze
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022. Finanční rámec je rozdělen mezi 5 oblastí
podpory (dále jen OP).
Indikativní
alokací

rozdělení Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5

16 000 000,- Kč
16 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč

Toto rozdělení je pouze indikativní a může být upraveno podle počtu podaných žádostí
v jednotlivých oblastech podpory.
5. Druh a výše podpory
Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených
s realizací projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat
s podporou z jiných programů Ústeckého kraje. Spoluúčast musí být uhrazena z vlastních
prostředků žadatele. Získaná dotace může být použita jako spoluúčast financování dotačního titulu
z jiného dotačního titulu z jiné instituce (např. MMR, SZIF …).
Minimální výše dotace

Oblast podpory 1-4
Oblast podpory 5
Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5

Maximální výše dotace

Zlatá stuha
Další stuha
Diplom

20 000,- Kč
10 000,- Kč
300 000,- Kč
350 000,- Kč
100 000,- Kč
50 000,- Kč
300 000,- Kč
125 000,- Kč
50 000,- Kč

6. Intenzita podpory
Oblast podpory
1-2
3

Intenzita podpory
u obcí do 500 obyvatel
501 - 1000 obyvatel
1 001 a více obyvatel
u obcí do 600 obyvatel

max.
70 %
60 %
40 %
70 %

3

u obcí do 1000 obyvatel

4
5

50 %
90 %

7. Časový rámec programu
vyhlášení programu
předkládání projektů
výběr projektů Pracovní skupinou pro výběr projektů
projednání Radou Ústeckého kraje
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí podpory
zveřejnění výsledků
dokončení projektů do:

hodnocení programu do:

20. 12. 2021
20. 1. – 21. 2. 2022
Březen 2022
Duben 2022
Duben 2022
Květen 2022
OP 1 - 3 30. 12. 2022
OP 2 VO 30. 12. 2023
OP 4
30. 12. 2023
OP 5
30. 12. 2023
30. 6. 2024

8. Příjemci podpory a lokalizace projektů
Příjemcem dotace může být pouze obec (veřejnoprávní korporace) v Ústeckém kraji.
Omezení příjemců
dotace dle počtu
obyvatel

Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5

obce do 3 000 obyvatel
obce do 3 000 obyvatel
obce do 600 obyvatel
obce do 1 000 obyvatel
dle pravidel soutěže

Každá obec může podat maximálně jednu žádost v rámci oblastí do každé OP s tím, že nesmí
kombinovat OP 1 a 2 (to znamená, že lze podat varianta OP 1, 3, 4, 5 nebo OP 2, 3, 4, 5).

Územní vymezení
Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje.
9. Vymezení vhodných nákladů
Z prostředků programu lze uhradit pouze náklady nutné pro realizaci projektu. Náklady projektu
musí být uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace a musí vzniknout a být hrazeny během realizace
projektu, a to nejdříve od 1. 1. 2022 do termínu ukončení projektu (bude doloženo protokolem o
předání a převzetí díla).
Realizací projektu může vzniknout pouze majetek obce.
Náklady projektu musí být skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví na účetních dokladech
příjemce podpory pod účelovým znakem stanoveným administrátorem programu (UZ 101), být
identifikovatelné a ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady. Všechny doklady budou
označeny větou: Podpořeno Ústeckým krajem + číslo smlouvy.
Z prostředků programu lze hradit a do celkových nákladů projektu lze zahrnout pouze náklady:
OP 1 - 4,
Investiční náklady
Neinvestiční náklady
– náklady stavební části
– náklady údržby a oprav stavební části
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– náklady technologické části
– nehmotný investiční majetek
– stroje a zařízení

– náklady materiální povahy a služby
– náklady technologické části
– náklady na drobný hmotný dlouhodobý
majetek

Definice typů nákladů:
 nákup nového vybavení a zařízení, které je nezbytné pro realizaci projektu např.
počítačové vybavení a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s
účelem projektu, jak je dohodnuto ve schváleném projektu,
 náklady na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku
60 000 Kč,
 nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný,
 náklady na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako
uznatelné nákladové položky ve schválené žádosti a v rámci životnosti projektu:
o opravou se rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo
poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu
o uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím
jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím
nedojde k technickému zhodnocení,
 náklady vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli za dodržení následujících
podmínek s dodavateli bude uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány aktivity a
jejich rozsah včetně přehledu uznatelných nákladů. Postup pro uzavírání dodavatelských
smluv se bude řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Z prostředků programu nelze hradit:
 osobní náklady,
 cestovné,
 náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní a správní poplatky, kursové ztráty,
 provozní náklady příjemce vč. nákladů na administraci, údržbu, půjčovné, nájem,
telefonní poplatky,
 dovozní přirážky,
 celní a správní poplatky,
 pokuty a penále,
 DPH, pokud má příjemce nárok na uplatnění vrácení této daně (DPH jasně stanovit
již v žádosti),
 práce svépomocí.
10.

Žádost o podporu

Žadatel o podporu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje vypíše v elektronické žádosti v
systému „formflow“ a současně předloží kompletně vyplněnou a statutárním zástupcem podepsanou
žádost včetně případné přílohy (dle požadavků jednotlivých OP).
Podmínkou zařazení projektu do hodnocení je vyplnění elektronické žádosti v systému „formflow“
a zaslání podepsané žádosti dle možnosti podání žádosti na Krajský úřad Ústeckého kraje.
Možnost podání žádosti:
 analogově (papírově) prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, osobně (klasický
papírový dokument podepsaný rukou a doplněný razítkem obce)


elektronicky prostřednictvím datové schránky, podepsané platným elektronickým
podpisem (podepsaný pouze platným kvalifikovaným elektronickým podpisem – První
certifikační autorita a.s.) – NEPODEPISOVAT RUČNĚ!
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elektronicky prostřednictvím datové schránky poslaná autorizovaná konverze dokumentu,
tzn. převod analogového dokumentu na elektronický s ověřovací doložkou ze systému
Czech POINT (papírový dokument podepsaný ručně se přes Czech POINT převede do
elektronické podoby, doložka potvrzuje shodu papírového a elektronického dokumentu
poslaného datovou schránkou)

Místo doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
Datová schránka: t9zbsva
11.

Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu

Základním předpokladem pro další hodnocení žádosti o podporu projektu je splnění základních
podmínek programu.
Splnění základních podmínek programu bude zkontrolováno před vlastním hodnocením žádostí. Při
jejich nedodržení je žádost o podporu vyřazena z dalšího hodnocení. Žádosti podané 14 dnů před
ukončením příjmu žádostí, u kterých bude zjištěno nedodržení základních podmínek programu,
mohou být, na základě výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7
kalendářních dnů od doručení výzvy.
Obec s touto komparativní výhodou nebude z těchto důvodů, v žádném případě, ze seznamu
žadatelů vyškrtnuta.
Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doručení žádosti požadovaným způsobem
Soulad žadatele s vymezením příjemců podpory
Požadovaná výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele
Místo realizace projektu
Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výběr projektů podle následujících
kritérií, která jsou seřazena sestupně dle důležitosti:
Oblast podpory 1 - 2: obce v předchozích 3 letech byly méně úspěšné při obdržení dotace v rámci
POV ÚK, při hodnocení nebude brán zřetel na úspěšnost v OP 3 a 4.
Oblast podpory 1 - 4: pokud bude mít obec v letech 2017 - 2021 každoroční příjmy z plateb
z činnosti skládek umístěných na katastru dané obce nebo z důlní činnosti vyšší než 30 % RUD.
Bude její žádost upozaděna v případě, že se vyskytne obsahově a kvalitativně žádost obce stejné
kvality, která tuto komparativní výhodu nemá. Každá obec doloží čestným prohlášením spolu se
žádostí.
Oblast podpory 2: veřejné osvětlení pouze v případě rozvodu NN a spolupráce ČEZ naléhavost
realizace (doloží potvrzení od společnosti ČEZ)
Oblast podpory 3 - 4: podle počtu obyvatel obce s preferováním obcí s menším počtem obyvatel
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Oblast podpory 5: - budou převzaty výsledky Soutěže Vesnice roku 2022 v Ústeckém kraji

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se řídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (dále Fond) a
ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí dotace dle obecně platných předpisů. Smlouvu za kraj
podepíše hejtman.
Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel předloží nejpozději do 15. 7. 2022
administrátorovi:
 ověřenou kopii stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo prohlášení
stavebního úřadu, že stavební povolení ani ohlášení dílo nevyžaduje,
 kladné vyjádření orgánu státní památkové péče (pokud je objekt nemovitou kulturní
památkou zapsanou v ÚSKP),
 usnesení Zastupitelstva obce o zajištěném spolufinancování
 fotodokumentaci původního stavu (2 - 3 fotky)
Pokud nebudou žadatelem předloženy doklady potřebné pro uzavření smlouvy do 15. 7. 2022
(u OP 1 - 4) nebude dotace poskytnuta.
Podpora bude poskytována formou účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících s realizací
projektu. Čerpání prostředků z fondu je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a
prokázání vložení vlastních prostředků žadatele do realizace projektu. Peněžní prostředky se
převádějí bezhotovostně na účet příjemce.
Dotace bude převedena na účet příjemce na základě závěrečné zprávy a prokázání úhrady celého
podílu příjemce účetním dokladem.
Po ukončení projektu předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní
hodnocení projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na splnění cílů rozvojového
programu. Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení
projektu na odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje na předepsaném formuláři.
Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z fondu použít v souladu se smlouvou a k
účelu, na který mu byly poskytnuty. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole
orgánů Ústeckého kraje.
12.

Odpovědnost za realizaci podpory-garant programu

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.
13.

Pracovní skupina pro výběr projektů

Pracovní skupina pro výběr projektů na společném jednání hodnotí podané žádosti podle
hodnotících kritérií dle čl. 9 a doporučuje Radě Ústeckého kraje žádosti pro přiznání dotace k
projednání. Výsledky hodnocení pracovní skupiny budou zveřejněny na webu kraje.
14.

Administrace programu

Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajišťuje odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem.
Kontakty: Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
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Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz
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bod 19. 1 priloha 2.pdf k usnesení č. 176/31R/2021

PROGRAM OBNOVY VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE
Oblast podpory

Žadatel - identifikační údaje
Počet obyvatel:

IČO:

Bankovní údaje
Peněžní ústav
(banka):

Číslo účtu:

/

Statutární orgán – kontaktní údaje
Telefon:

Jméno a příjmení :
E-mail:

Funkce:

Jiná zodpovědná osoba:
Identifikace a informace o projektu
Název projektu:
Místo realizace (adresa, parcelní číslo):

Popis projektu (účel projektu):

Odůvodnění projektu (výchozí stav):

Výstupy projektu (cíl projektu):

1/3

Ano

Ne

Přehled projektů realizovaných žadatelem z Programu obnovy venkova v průběhu předchozích 3 let
Číslo smlouvy:

Název projektu:

Částka:
0,00

Nákladový rozpočet projektu
Investiční náklady:
0,00

Kč

Položka:

Paragraf:

Kč

Položka:

Paragraf:

Neinvestiční náklady:
0,00

Celkové náklady projektu (v Kč):
0,00

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):

Předpokládaný podíl dotace (v %):

0,00

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů
- INVESTIČNÍ VÝDAJE.
Opravou dochází k odstranění účinků částečného fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení
do předchozího nebo provozuschopného stavu. Jinak řečeno, při opravě se majetek uvádí do původního stavu
nebo dochází k výměně opotřebovaných předmětů za nové – NEINVESTIČNÍ VÝDAJE.

Žádost je možné mít investiční i neinvestiční dle Vašeho výstupu projektu.
Dlouhodobý hmotný majetek:
Vybavení do 40 tis.Kč => drobný majetek, položka 5137 => neinvestiční výdaj.
Vybavení nad 40 tis.Kč => dlouhodobý majetek, položka 6122 =>investiční výdaj.
(Např. u nábytku – záleží na jednotkové ceně pořízení, měla by se posuzovat cena za kus.)

Soubor movitých věcí – lze použít ve výjimečných případech.

Prohlášení a podpis
Prohlašuji, že obec má v rozpočtu zajištěny finanční prostředky na spolufinancování tohoto projektu.
V .......................... dne ..........................

(razítko a podpis)

2/3

Zpracování formuláře
E-mail:

E-mail:
(kontrola)

@

Na tento email Vám, po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, přijde vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.
Do tohoto políčka, které slouží pro kontrolu správného zadání e-mailové
adresy, napište znovu e-mailovou adresu, na kterou chcete zaslat vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: hajsman.p@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název obce):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/8Z/2017 byly schváleny Zásady
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
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uzavírá v souladu s těmito Zásadami a v souladu s „Programem obnovy venkova
Ústeckého kraje 2022“ schváleným usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…………………… ze dne …………………. na základě žádosti ze dne ……………..
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………….
ze dne ……………….. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta na…………….
(vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.

5.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor
nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen „projekt“), dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na
úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a
plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí žádosti.
2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu je ……. Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1. 1.
2022 do …… (termín realizace projektu).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:

strana 2 / 9

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu realizace
projektu,
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví
příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek)
k) svépomocné práce.
5. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po předložení závěrečné zprávy a kontrole
finančního vypořádání poskytovatelem.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných
nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve
vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to
jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových
uznatelných nákladů projektu.
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5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály účetních
dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být
termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od
uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) musí
obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu,

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor regionálního rozvoje
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II
odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o které byl dohodnutý
podíl dotace překročen.
10. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.
11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
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12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
13. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve
výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční
vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy
poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté
dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou či
dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou či
dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3
%.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6
%.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f)

nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném
účetnictví – výše odvodu činí 20%.
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g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše
odvodu činí 5%.
i)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše
odvodu činí 5 %.

j)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb.
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze
uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové
kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit
poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud
krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z
uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým
odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení
rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne
pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
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1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt,
že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně
prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude na ní
nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“ v
provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“
ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek poskytovatele
a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce
poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu)

6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb.
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
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smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode
dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. …………….. ze dne ………………..

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

Příjemce
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Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
PROGRAM OBNOVY VENKOVA ÚSTECKÉHO KRAJE
Identifikace žádosti
Název projektu:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Rok schválení dotace:

Oblast podpory:
IČO:

Žadatel:

Financování projektu dle uzavřené smlouvy
Výše celkových nákladů projektu dle smlouvy:

Kč

Výše investičních nákladů dle smlouvy:

Kč

Výše neinvestičních nákladů dle smlouvy:

Kč

Výše přidělené dotace dle smlouvy:

Kč

Závazný ukazatel dle smlouvy:
Podrobnosti projektu
Popis postupu realizace projektu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

Realizace veřejné zakázky:
Ano

Ne

1/3

%

Celkový přehled skutečných výdajů projektu
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel

Účel platby

Investice /
Neinvestice Položka

Paragraf

Celkem

2/3

Částka (v Kč)

Celkový přehled financování
Investiční náklady:

Kč

Neinvestiční náklady:

Kč

Skutečné celkové náklady:

Kč

Požadovaná částka k proplacení:

Kč

Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

%

Povinné přílohy
1.

Smlouva s dodavatelem (smlouva o dílo, objednávka).

2.

Protokol o předání a převzetí projektu.

3.

Kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu včetně dokladů o provedených platbách
(kopie výpisu z účtu nebo výdajový pokladní doklad).

4.

Výpis z oddělené účetní evidence UZ 00101.

5.

Jednoduchá fotodokumentace projektu (po realizaci 2-3 fotky).

Zpracování formuláře
E-mail:

E-mail:
(kontrola)

@

Na tento email Vám, po kliknutí na tlačítko „Odeslat“, přijde vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.
Do tohoto políčka, které slouží pro kontrolu správného zadání e-mailové
adresy, napište znovu e-mailovou adresu, na kterou chcete zaslat vyplněný
formulář ve formátu PDF k tisku.

3/3

bod 19.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 178/31R/2021

Příloha č. 1

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021
Vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 106/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021
Program obnovy venkova nezakládá veřejnou podporu ani podporu malého rozsahu (de minimis).
1. Cíl programu
Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodářství, jmenovitě o:





rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku
pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského
života jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení,
zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního
přírodního prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní
rekreace pro obyvatele i návštěvníky,
koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a
realizací vzájemně provázaných a navazujících akcí.

Program obnovy venkova Ústeckého kraje naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Cíl ÚK 6 Zvýšit životaschopnost venkova, Dílčí cíle ÚK 6.2 Stabilizovaná vybavenost venkovských
a periferních území a ÚK 6.3 Zlepšené předpoklady pro ekonomický a společenský rozvoj
venkovských a periferních území zajištěním dostupnosti a zvýšením kvality veřejných služeb a
zlepšením životního prostředí v obci.
2. Vymezení oblastí podpory a zaměření projektů
Program obnovy venkova Ústeckého kraje je zaměřen na oblasti podpory:
1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných
budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních
pamětihodností.
Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví
obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2021 budou podporovány:
Úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti a jejich vybavení:
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střediska volného času (v žádosti budou uvedeny pravidelné volnočasové aktivity, které se
zde odehrávají),
obecní úřady,
požární nádrže.

2. Chodníky a místní komunikace
Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti
provozu na nich. V rámci této oblasti podpory budou podporovány:




opravy a výstavba chodníků a místních komunikací vyjma nových rozvojových ploch,
opravy mostků a propustků na místních komunikacích,
veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů
NN (součástí žádosti bude potvrzení od ČEZ o realizaci rozvodů NN v roce 2021, realizace
do konce roku 2022).

Žádost na komunikaci může být podána, jen pokud není v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací a pozemek je v majetku obce (pokud je pozemek jiného vlastníka je nutnost doložit
list pasportu místních komunikací nebo smlouvu o pronájmu minimálně do konce roku 2025).
3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady
Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 600 obyvatel. V rámci opatření
bude podpořena údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce.


údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce.

4. Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace
Cílem této oblasti podpory je administrace projektových žádostí do evropských a národních
fondů v obcích do 1000 obyvatel, přednost budou mít obce do 600 obyvatel. V rámci opatření
bude podpořeno zpracování projektových žádostí pro získání dotace.
5. Soutěž „Moje obec – můj domov“
Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit činnost malých obcí v Ústeckém kraji při řešení vzhledu
obce (intravilánu) za období od 01/2020 do 10/2021. Nominace do soutěže proběhne
vyplněním elektronického formuláře.
3. Monitorovací ukazatele programu
Na základě následujících kritérií bude program následně zhodnocen.
Výstupy programu:
Oblasti podpory 1–4: - počet podpořených objektů občanské vybavenosti
- počet m² opravených komunikací
- počet projektů pro zlepšení životního prostředí
- počet podaných projektů

30
13 000
20
-10 p
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4. Finanční rámec programu
Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro realizaci
podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Regionálního podpůrného
fondu Ústeckého kraje (dále jen fondu). Na přidělení podpory není právní nárok.
Celkový finanční rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 bude vycházet ze
schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021. Finanční rámec je rozdělen mezi 5 oblastí
podpory (dále jen OP).
Indikativní
alokací

rozdělení Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5

12 000 000,- Kč
12 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč
1 000 000,- Kč
500 000,- Kč

Toto rozdělení je pouze indikativní a může být upraveno podle počtu podaných žádostí v jednotlivých
oblastech podpory.
5. Druh a výše podpory
Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených s realizací
projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat s podporou
z jiných programů Ústeckého kraje. Majetek, na který byla přidělena podpora, nesmí být převeden
minimálně po dobu 3 roky od ukončení realizace projektu. Spoluúčast musí být uhrazena z vlastních
prostředků žadatele.
Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

20 000,- Kč,
250 000,- Kč
350 000,- Kč
100 000,- Kč
50 000,- Kč

Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5 - 19. místo

100 000,- Kč
80 000,- Kč
60 000,- Kč
40 000,- Kč
20 000,- Kč

6. Intenzita podpory

Oblast podpory
1-2
3
4
5

Intenzita podpory
u obcí do 500 obyvatel
501 - 1000 obyvatel
1 001 a více obyvatel
u obcí do 600 obyvatel
u obcí do 1000 obyvatel
do 2000 tisíc obyvatel

max.
70 %
60 %
40 %
70 %
50 %
100 %
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7. Časový rámec programu
vyhlášení programu
předkládání projektů
přihlášky do soutěže
výběr projektů pracovní skupinou pro výběr projektů
hodnocení odborné poroty OP 5
projednání Radou Ústeckého kraje
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí podpory
zveřejnění výsledků
zveřejnění výsledků OP 5
dokončení projektů do:

hodnocení programu do:

Duben 2021
Květen - Červen 2021
Květen - Říjen 2021
Červenec 2021
Říjen - Listopad 2021
Srpen 2021
Září 2021
Září 2021
Prosinec 2021
OP 1 - 3 30. 06. 2022
OP 2 VO 30. 12. 2022
OP 4
30. 12. 2022
OP 5
30. 12. 2022
30. 6. 2023

8. Příjemci podpory a lokalizace projektů
Příjemcem dotace může být pouze obec (veřejnoprávní korporace) v Ústeckém kraji.
Omezení příjemců
dotace dle počtu
obyvatel

Oblast podpory 1
Oblast podpory 2
Oblast podpory 3
Oblast podpory 4
Oblast podpory 5

obce do 2 000 obyvatel
obce do 2 000 obyvatel
obce do 600 obyvatel
obce do 1 000 obyvatel
obce do 2 000 obyvatel

Každá obec může podat maximálně jednu žádost v rámci oblastí do každé OP s tím, že nesmí
kombinovat OP 1 a 2 (to znamená, že lze podat varianta OP 1, 3, 4, 5 nebo OP 2, 3, 4, 5).

Územní vymezení
Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje.
9. Vymezení vhodných nákladů
Z prostředků programu lze uhradit pouze náklady nutné pro realizaci projektu. Náklady projektu
musí být uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace a musí vzniknout a být hrazeny během realizace
projektu, a to nejdříve od 1. 1. 2021 do termínu ukončení projektu (bude doloženo protokolem o
předání a převzetí díla).
Realizací projektu může vzniknout pouze majetek obce.
Náklady projektu musí být skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví na účetních dokladech
příjemce podpory pod účelovým znakem stanoveným administrátorem programu (UZ 101), být
identifikovatelné a ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady. Všechny doklady budou
označeny větou: Podpořeno Ústeckým krajem + číslo smlouvy.
Z prostředků programu lze hradit a do celkových nákladů projektu lze zahrnout pouze náklady:
OP 1 - 4,
Investiční náklady
Neinvestiční náklady
– náklady stavební části
– náklady údržby a oprav stavební části
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– náklady technologické části
– nehmotný investiční majetek
– stroje a zařízení

– náklady materiální povahy a služby
– náklady technologické části
– náklady na drobný hmotný dlouhodobý
majetek

Definice typů nákladů:
 nákup nového vybavení a zařízení, které je nezbytné pro realizaci projektu např. počítačové
vybavení a dále nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu,
jak je dohodnuto ve schváleném projektu,
 náklady na nákup jedné položky nehmotného majetku nesmí přesáhnout částku
60 000 Kč,
 nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný,
 náklady na opravu a údržbu pouze pokud souvisejí s položkami, které jsou uvedeny jako
uznatelné nákladové položky ve schválené žádosti a v rámci životnosti projektu:
o opravou se rozumí odstranění účinku částečného fyzického opotřebení nebo
poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu
o uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím
jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde
k technickému zhodnocení,
 náklady vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli za dodržení následujících podmínek
s dodavateli bude uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány aktivity a jejich rozsah
včetně přehledu uznatelných nákladů. Postup pro uzavírání dodavatelských smluv se bude
řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Z prostředků programu nelze hradit:
 osobní náklady,
 cestovné,
 náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní a správní poplatky, kursové ztráty,
 provozní náklady příjemce vč. nákladů na administraci, údržbu, půjčovné, nájem,
telefonní poplatky,
 dovozní přirážky,
 celní a správní poplatky,
 pokuty a penále,
 DPH, pokud má příjemce nárok na uplatnění vrácení této daně (DPH jasně stanovit již
v žádosti),
 práce svépomocí.
10.

Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu

Základním předpokladem pro další hodnocení žádosti o podporu projektu je splnění základních
podmínek programu.
Splnění základních podmínek programu bude zkontrolováno před vlastním hodnocením žádostí. Při
jejich nedodržení je žádost o podporu vyřazena z dalšího hodnocení. Žádosti podané 14 dnů před
ukončením příjmu žádostí, u kterých bude zjištěno nedodržení základních podmínek programu,
mohou být, na základě výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7
kalendářních dnů od doručení výzvy.
Obec s touto komparativní výhodou nebude z těchto důvodů, v žádném případě, ze seznamu žadatelů
vyškrtnuta.
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Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doručení žádosti požadovaným způsobem
Soulad žadatele s vymezením příjemců podpory
Požadovaná výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele
Místo realizace projektu
Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výběr projektů podle následujících
kritérií, která jsou seřazena sestupně dle důležitosti:
Oblast podpory 1 - 2: obce v předchozích 3 letech byly méně úspěšné při obdržení dotace v rámci
POV ÚK, při hodnocení nebude brán zřetel na úspěšnost v OP 3 a 4.
Oblast podpory 1 - 4: pokud bude mít obec v letech 2016-2020 každoroční příjmy z plateb z činnosti
skládek umístěných na katastru dané obce a z důlní činnosti vyšší než 30 % RUD. Bude její žádost
upozaděna v případě, že se vyskytne obsahově a kvalitativně žádost obce stejné kvality, která tuto
komparativní výhodu nemá. Každá obec doloží čestným prohlášením spolu se žádostí.
Oblast podpory 2: veřejné osvětlení pouze v případě rozvodu NN a spolupráce ČEZ naléhavost
realizace (doloží potvrzení od společnosti ČEZ)
Oblast podpory 3 - 4: podle počtu obyvatel obce s preferováním obcí s menším počtem obyvatel
Oblast podpory 5: soutěž bude vyhodnocena podle množství a vzhled realizovaných aktivit, zapojení
obyvatel a spolků v obci, inovativního přístupu a přenositelnosti dobré praxe. Odborná porota bude
jmenována Radou Ústeckého kraje.

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se řídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (dále Fond) a ustanoveními
smlouvy o poskytnutí dotace.
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí dotace dle obecně platných předpisů. Smlouvu za kraj
podepíše hejtman.
Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel předloží nejpozději do 22. 10. 2021
administrátorovi:
 ověřenou kopii stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo prohlášení
stavebního úřadu, že stavební povolení ani ohlášení dílo nevyžaduje,
 kladné vyjádření orgánu státní památkové péče (pokud je objekt nemovitou kulturní památkou
zapsanou v ÚSKP),
 usnesení Zastupitelstva obce o zajištěném spolufinancování
 fotodokumentaci původního stavu (2 - 3 fotky)
Pokud nebudou žadatelem předloženy doklady potřebné pro uzavření smlouvy do 22. 10. 2021
(u OP 1 - 4) nebude dotace poskytnuta.
Podpora bude poskytována formou účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících s realizací
projektu. Čerpání prostředků z fondu je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a
prokázání vložení vlastních prostředků žadatele do realizace projektu. Peněžní prostředky se
převádějí bezhotovostně na účet příjemce.
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Dotace bude převedena na účet příjemce na základě závěrečné zprávy a prokázání úhrady celého
podílu příjemce účetním dokladem.
Po ukončení projektu předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní hodnocení
projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na splnění cílů rozvojového programu.
Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení projektu na odbor
regionálního rozvoje Ústeckého kraje na předepsaném formuláři.
Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z fondu použít v souladu se smlouvou a k účelu,
na který mu byly poskytnuty. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole orgánů
Ústeckého kraje.

11.

Odpovědnost za realizaci podpory-garant programu

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.
12.

Pracovní skupina pro výběr projektů

Pracovní skupina pro výběr projektů na společném jednání hodnotí podané žádosti podle hodnotících
kritérií dle čl. 9 a doporučuje Radě Ústeckého kraje žádosti pro přiznání dotace k projednání.
Výsledky hodnocení pracovní skupiny budou zveřejněny na webu kraje.
13.

Administrace programu

Administraci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje zajišťuje odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem.
Kontakty: Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz
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Pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo
5. - 19. místo

Název obce
Lukavec
Srbská Kamenice
Rybniště
Chotiměř
Janov
Hora Svatého Šebestiána
Výsluní
Hlinná
Jimlín
Dolní Poustevna
Světec
Brandov
Velemyšleves
Všestudy
Přestanov
Jiřetín pod Jedlovou
Velemín
Koštice
Řehlovice

IČO
00526134
00831387
00524212
00556211
00556025
00261866
00262251
00526142
00556327
00261289
00266612
00265837
00556467
00673331
44227531
00261416
00264601
00265055
00266981

Adresa
Lukavec 24, 410 02 Lukavec
Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice
Rybniště 33, 407 51 Rybniště
Chotiměř 66, 410 02 Lovosice
Janov 235, 402 02 Děčín
Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 Hora Sv. Šebestiána
Výsluní 14, 431 83 Výsluní
Hlinná 53, 412 01 Hlinná
Jimlín 7, 440 01 Jimlín
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Zámek 1, 417 53 Světec
Rudé armády 251, 435 47 Brandov
Velemyšleves 100, 438 01 Velemyšleves
Všestudy 40, 431 11 Všestudy
Přestanov 18, 403 17 Chabařovice
Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Velemín 96, 411 31 Velemín
Koštice 26, 439 21 Koštice
Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice

Ocenění v Kč
100000
80000
60000
40000
80000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
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Zpráva o činnosti komise RÚK Transformace a péče o krajinu
2021

Rekapitulace:
•
•
•
•
•
•
•

V období listopad 2020 – září 2021 proběhlo 8 řádných a 1 mimořádné zasedání komise
Jednání probíhala každý měsíc vyjma letních prázdnin (3. úterý v měsíci)
Komise vždy byla usnášeníschopná (průměrná účast 72%)
7 jednáních probíhalo v hybridní či online formátu
Ve sledovaném období došlo ke změně 1 člena komise (místo p. Ozaňáka p. Paroha)
Veškerá jednání byla řádně administrována a byla pracovně-konstruktivní
Poptávka ze strany Rady ÚK směrem ke komisi byla pouze jedna, a to ve věci vyhodnocení
návrhů strategických projektů Ústeckého kraje

Hlavní projednávaná témata:
•
•
•
•
•
•
•

Představení přislušných útvarů KÚÚK (ORR, SPRP, ŽP)
Informace o dotačních příležitostech v novém program. Období
Diskuse nad potencionálními strat. projekty v rámci FST
Příprava OP ST (PSÚT, výběr strat. projektů v ÚK)
Nová aktivita v oblasti ochrany přírody – záměr CHKO Krušné hory
Hydrorekultivace a další možnosti
Transformační centrum ÚK

Závěr a doporučení:
•
•
•

Více aktivit v terénu – výjezdní zasedání (viz. Plán činnosti v r. 2022)
Osvědčilo se hybridní forma jednání
Nedostatečné využití potencionálu tohoto poradenského orgánu Rady ÚK (pouze 1 zakázka
od RÚK)
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Roční plán činnosti komise RÚK pro transformaci a obnovu krajiny
pro rok 2022

Datum

Program

26.01.2022

1. Administrativně-organizační činnosti:
 novinky
2. Aktuální stav příprav dotačních příležitostí v novém
program. Období v oblasti transformace a péče o krajinu
(vyjma OP ST)
1. Administrativně-organizační činnosti:
 Novinky
2. Výjezdní zasedání Karlovarský kraj
3. CHKO Krušné hor

29.03.2022

24.05.2022

1. Administrativně-organizační činnosti:
 Novinky
2. Představení/aktuality v Operačním programu spravedlivá
transformace
3. Představení Paktu zaměstnanosti ÚK

28.06.2022

1. Administrativně-organizační činnosti:
 Novinky
2. Výjezdní zasedání Komořany - ZEVO

27.09.2022

1. Administrativně-organizační činnosti
2. Výjezdní zasedání – Doly Bílina/PKÚ s.p.
3. Rekultivace a resocializace

22.11.2022

1. Administrativně-organizační činnosti:
 Novinky
 Vyhodnocení činnosti a plán na r. 2023
2. Transformační centrum ÚK – příprava na zahájení
činnosti

Poznámka

