
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

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 10.13

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Dotační program v rámci reformy psychiatrické péče pro rok 2022 – vyhlášení

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení 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.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.13-1 Název: bod 10.13 priloha 1.pdf Dopis Ministerstva zdravotnictví ČR U

10.13-2 Název: bod 10.13 priloha 2.pdf

Dotační program 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

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem se 
budou vztahovat na Dotační program 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 s ohledem na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,
2. o vyhlášení 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. 2 tohoto usnesení,



B) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění 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.

Termín: 7. 7. 2022



Důvodová zpráva:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky v souladu s § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů („rozpočtová pravidla“) ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech) zveřejnilo na svých webových stránkách dne 15. 10. 2021 výzvu 
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.

Ústecký kraj dne 18. 11 2021 podal prostřednictvím datové schránky pod č. j. KUUK/157668/2021, žádost o 
poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v 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 ve výši 15 619 000 Kč. Dne 22. 12. 2021 
obdržel Ústecký kraj prostřednictvím datové schránky pod č. j. KUUK/174998/2021 Výzvu k odstranění vad v 
žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v 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. U poskytovatelů CDZ Ústí nad 
Labem, Fokus Labe, z.ú., a Ambulance adiktologických služeb - Adiktologický multidisciplinární tým (Ústí nad 
Labem), DRUG-OUT Klub, z.s. byl chybně uvedený přepočtený úvazek pracovníků CDZ a MDT, a tím byla 
chybně vypočtená výše dotace. Ústecký kraj tedy dne 6. 1. 2022 zaslal prostřednictvím datové schránky pod 
č. j. KUUK/003194/2022, opravu žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v 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 ve výši 7 306 
000 Kč.

Vydání rozhodnutí o přidělení dotace bylo na začátku roku 2022 pozastaveno z důvodu rozpočtového 
provizoria, neboť realizace dotačního programu je vázána na obdržení finančních prostředků ze státního 
rozpočtu. Záměr dotačního programu byl znovu projednán vládou, a na základě usnesení vlády č. 357 ze 4. 
5. 2022 budou přiděleny prostředky žadatelům na poskytování služeb 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. V souladu s tímto usnesením nebude v rámci dotačního programu financován 
okruh činností uvedený v bodě 4. „Věcné zaměření výzvy k předkládání žádostí o dotaci“, písm. b), což 
znamená, že z programu nelze podpořit okruhy činností související s financováním, koordinací a 
zabezpečením sítě služeb v souladu s účelem tohoto programu jednotlivými kraji a hl. m. Prahou. Všechny 
ostatní podmínky stanovené ve Výzvě ze dne 15. 10. 2021 zůstaly i nadále v platnosti.

Dne 6. 6. 2022 obdržel Ústecký kraj z Ministerstva zdravotnictví dopis (příloha č. 1 předloženého materiálu), 
ve kterém byl informován o stavu dotačního řízení, a bylo mu sděleno, že obdrží finanční prostředky ze 
státního rozpočtu – kapitoly 335 – Ministerstva zdravotnictví ve výši 6 970 000 Kč. Dotace bude určena na 
činnosti související s poskytování služeb 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, 
přičemž podmínkou těchto služeb je, aby byla poskytována jak zdravotní část, tak část sociální.

Na základě těchto informací je možné vyhlásit dotační program. Dotace z programu je účelovou dotací ke 
krytí nejvýše 100 % celkových nákladů projektu, na jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Vyhlášením dotačního programu (využitím dotačního programu MZ) Ústecký kraj posílí zdroje financování 
sociálních služeb v roce 2022. Náklady určených sociálních služeb třech vybraných poskytovatelů sociálních 
služeb budou plně hrazeny z finančních prostředků poskytnutých MZ ČR.

Vyhlášení dotačního programu
Dotační program 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

V souladu s platnými Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 
(dále jen „Zásady“) schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje pod č. usnesením 007/13Z/2022 ze dne 28. 
2. 2022 je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládán ke schválení dotační program na rok 2022.

Cílem programu pro rok 2022 je zabezpečení poskytování sociální části již existujících zdravotně-sociálních 
služeb v oblasti duševního zdraví a podpora dalšího rozvoje sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním.

Dotace v programu je určena na rozvoj a zabezpečení sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním, které 



jsou poskytovány v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020-2030.

V dotačním programu budou podpořeny předem určené služby Ministerstvem zdravotnictví, které jsou 
zároveň součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 a jejich 
poskytovatelé obdrželi Pověření. V Ústeckém kraji jsou to:
1. Fokus Labe, z.ú. - CDZ Ústí nad Labem;
2. Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko z. ú. - MTDZ pro seniory (Litoměřice);
3. DRUG–OUT Klub, z.s. - Ambulantní adiktologické služby – Adiktologický multidisciplinární tým (Ústí nad 
Labem).

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
musí být dotační programy zveřejněny 30 dnů přede dnem, od něhož lze podávat žádosti o poskytnutí 
dotace. V souladu s tímto zákonem bude dotační program zveřejněn 5. 7. 2022 a žádosti o dotace budou 
podávány v období od 4. 8. 2022 do 7. 8. 2022. Poté bude odborem sociálních věcí provedeno vyhodnocení 
žádostí o dotace. Na jeho základě a s ohledem na objem finančních prostředků, který je v programu k 
dispozici na rok 2022, budou navrženy konkrétní dotace jednotlivým žadatelům. Vyhodnocení žádostí a návrh 
částek bude pak v nejbližším termínu předložen ke schválení příslušným orgánům kraje (předpokládaný je 
termín ZÚK 5. 9. 2022).

Výjimky ze Zásad o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem:

Výjimka se týká čl. VIII. odst. 5), kdy maximální výše Dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů 
Projektu. Program počítá s dotací až 100 % celkových uznaných nákladů Projektu, a to z důvodu, že takto je 
nastavena Metodika Ministerstva zdravotnictví, které poskytuje na Program finanční prostředky. Dále odst. 6), 
kdy lze činit změny druhového členění rozpočtu projektu po předchozím písemném souhlasu příslušného 
odboru za podmínek, že změny neovlivní celkové uznatelné náklady projektu a nebudou mít vliv na účel 
projektu. Do podmínek programu byla zapracována možnost poskytovatelů provádět bez omezení finanční 
úpravy jednotlivých nákladových položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu a 
vzájemnými finančními úpravami navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém 
rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že 
bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení. Tato 
výjimka je obdobně používána v dotačních programech na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Tento materiál byl projednán v Radě Ústeckého kraje dne 22. 6. 2022.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková, MPA
vedoucí odboru sociálních věcí PaedDr. Jiří Kulhánek

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 22. 6. 
2022

2 PaedDr. Jiří Kulhánek   PaedDr. Jiří Kulhánek 
22.6.2022

Podpis zpracovatele:  Olga Korndörferová 22. 6. 2022


