
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 71. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 19.06.2019 
od 10:05 hodin do 12:30 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/71R/2019
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 71. zasedání Rady Ústeckého kraje:
PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA
Jitku Sachetovou

Usnesení č. 002/71R/2019
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 71. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/71R/2019
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. 056/37R/2018 z 04.04.2018 Stanovení závazného ukazatele příspěvku na 
velkou údržbu pro rok 2018 - Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
2. Usnesení RÚK č. 146/50R/2018 z 03.10.2018 Nakládání s majetkem
3. Usnesení RÚK č. 097/55R/2018 z 12.12.2018 Nakládání s majetkem
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4. Usnesení RÚK č. 057/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
5. Usnesení RÚK č. 083/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
6. Usnesení RÚK č. 084/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
7. Usnesení RÚK č. 085/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
8. Usnesení RÚK č. 086/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
9. Usnesení RÚK č. 087/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
10. Usnesení RÚK č. 088/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
11. Usnesení RÚK č. 089/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
12. Usnesení RÚK č. 091/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
13. Usnesení RÚK č. 106/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
14. Usnesení RÚK č. 038/61R/2019 z 13.02.2019 D)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „ICT vybavení – IKAP B II.“ formou jednacího řízení bez 
uveřejnění v nadlimitním režimu
15. Usnesení RÚK č. 048/61R/2019 z 13.02.2019 Dotační program Ministerstva zemědělství 
129 710 Centra odborné přípravy – schválení učebních pomůcek
16. Usnesení RÚK č. 053/61R/2019 z 13.02.2019 F)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení 
výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení
17. Usnesení RÚK č. 061/61R/2019 z 13.02.2019 Knihovny Ústeckého kraje v novém 
miléniu – publikace
18. Usnesení RÚK č. 111/61R/2019 z 13.02.2019 Nakládání s majetkem
19. Usnesení RÚK č. 112/61R/2019 z 13.02.2019 Nakládání s majetkem
20. Usnesení RÚK č. 128/61R/2019 z 13.02.2019 Nakládání s majetkem
21. Usnesení RÚK č. 134/61R/2019 z 13.02.2019 Nakládání s majetkem
22. Usnesení RÚK č. 135/61R/2019 z 13.02.2019 Nakládání s majetkem
23. Usnesení RÚK č. 171/61R/2019 z 13.02.2019 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zámek Nový Hrad Jimlín – restaurování a 
oprava ostění dveří a větracích otvorů, finální oprava omítek V+J křídla, výměna oken v 
arkádové chodbě – 2.etapa“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
24. Usnesení RÚK č. 070/63R/2019 z 13.03.2019 Nakládání s majetkem
25. Usnesení RÚK č. 075/63R/2019 z 13.03.2019 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce 
elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního 
řízení
26. Usnesení RÚK č. 076/63R/2019 z 13.03.2019 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „VOŠE, OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce 
víceúčelového sportovního hřiště“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
27. Usnesení RÚK č. 011/64R/2019 z 27.03.2019 Informace o příjmech z úhrad klientů za 
poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v 
oblasti sociální
28. Usnesení RÚK č. 014/64R/2019 z 27.03.2019 Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 3. Výzva Ústeckého kraje – ukončení 
smlouvy a změna usnesení
29. Usnesení RÚK č. 141/64R/2019 z 27.03.2019 Nakládání s majetkem
30. Usnesení RÚK č. 144/64R/2019 z 27.03.2019 Nakládání s majetkem
31. Usnesení RÚK č. 186/64R/2019 z 27.03.2019 Nakládání s majetkem
32. Usnesení RÚK č. 187/64R/2019 z 27.03.2019 Nakládání s majetkem
33. Usnesení RÚK č. 192/64R/2019 z 27.03.2019 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „SŠZ a Z A. E. Komerse, Děčín - reko objektu a skleníků 
zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty“ PD zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení
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34. Usnesení RÚK č. 010/66R/2019 z 10.04.2019 Smlouva o zpracování osobních údajů a 
Smlouva o podmínkách Sdílení dat uzavřená mezi Ústeckým krajem a firmou Asseco 
Solution, a.s. Praha
35. Usnesení RÚK č. 011/66R/2019 z 10.04.2019 Zlatý erb 2019 - peněžité dary pro výherce
36. Usnesení RÚK č. 014/66R/2019 z 10.04.2019 Aktualizace odpisového plánu a navýšení 
závazného ukazatele objemu na platy pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci pro rok 
2019
37. Usnesení RÚK č. 016/66R/2019 z 10.04.2019 B)2. Uzavření smlouvy o centralizovaném 
zadávání veřejných zakázek na operativní leasing vozidel pro Ústecký a kraj a jeho 
příspěvkové organizace a uzavření dodatku k příkazní smlouvě č. 18/SML 1114/SOD/KR
38. Usnesení RÚK č. 036/66R/2019 z 10.04.2019 D)1. Dotační program „Podpora vybraných 
služeb zdravotní péče 2019“ – vyhodnocení
39. Usnesení RÚK č. 038/66R/2019 z 10.04.2019 Dotační program „Podpora lékařských a 
zdravotnických vzdělávacích akcí“ – vyhodnocení 2019, I. lhůta
40. Usnesení RÚK č. 045/66R/2019 z 10.04.2019 Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 3.Výzva Ústeckého kraje – ukončení 
smlouvy
41. Usnesení RÚK č. 055/66R/2019 z 10.04.2019 Stipendijní program Ústeckého kraje – 12. 
ročník 2015/2016 – odložení plnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do 
stipendijního programu Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace
42. Usnesení RÚK č. 072/66R/2019 z 10.04.2019 C)1. Dofinancování vědomostních, 
kulturních a sportovních soutěží v roce 2019
43. Usnesení RÚK č. 082/66R/2019 z 10.04.2019 Aktualizace pravidel k ocenění „Knihovník 
Ústeckého kraje“
44. Usnesení RÚK č. 089/66R/2019 z 10.04.2019 Dodatek č. 4 k Dohodě o spolupráci 
Ústeckého kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s
45. Usnesení RÚK č. 090/66R/2019 z 10.04.2019 Dodatek č. 9 k Dohodě o partnerství a 
vzájemné spolupráci Ústeckého kraje a společnosti ASEKOL a.s.
46. Usnesení RÚK č. 011/68R/2019 z 09.05.2019 Metodika předkládání finančních podkladů 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje
47. Usnesení RÚK č. 011/68R/2019 z 09.05.2019 Metodika předkládání finančních podkladů 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje
48. Usnesení RÚK č. 011/68R/2019 z 09.05.2019 Metodika předkládání finančních podkladů 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje
49. Usnesení RÚK č. 011/68R/2019 z 09.05.2019 Metodika předkládání finančních podkladů 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje
50. Usnesení RÚK č. 011/68R/2019 z 09.05.2019 Metodika předkládání finančních podkladů 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje
51. Usnesení RÚK č. 011/68R/2019 z 09.05.2019 Metodika předkládání finančních podkladů 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje
52. Usnesení RÚK č. 011/68R/2019 z 09.05.2019 Metodika předkládání finančních podkladů 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje
53. Usnesení RÚK č. 015/68R/2019 z 09.05.2019 Zastoupení Ústeckého kraje ve valné 
hromadě spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s.
54. Usnesení RÚK č. 017/68R/2019 z 09.05.2019 Prominutí odvodu penále za porušení 
rozpočtové kázně – Péxis – centrum psychosomatické péče, s. r. o.
55. Usnesení RÚK č. 030/68R/2019 z 09.05.2019 Dětský domov a Školní jídelna, Krásná 
Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace – personální záležitosti
56. Usnesení RÚK č. 034/68R/2019 z 09.05.2019 B)1. Celostátní přehlídka 42. ročníku 
Středoškolské odborné činnosti
57. Usnesení RÚK č. 038/68R/2019 z 09.05.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova výukových středisek IZS – 
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Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – Výukové modely pro školicí střediska 
ZZS ÚK“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
58. Usnesení RÚK č. 142/68R/2019 z 09.05.2019 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ 
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
59. Usnesení RÚK č. 026/69R/2019 z 22.05.2019 Aktualizace odpisového plánu a zvýšení 
příspěvku zřizovatele na provoz pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou 
organizaci pro rok 2019
60. Usnesení RÚK č. 039/69R/2019 z 22.05.2019 Zvýšení závazného ukazatele – objemu 
prostředků na platy a převod části finančních prostředků z rezervního fondu k posílení fondu 
investic u příspěvkových organizací odboru kultury a památkové péče pro rok 2019
61. Usnesení RÚK č. 054/69R/2019 z 22.05.2019 Pověření člena Rady Ústeckého kraje Mgr. 
Ing. Miroslava Andrta k podepisování dokumentů v oblasti sociální
62. Usnesení RÚK č. 061/69R/2019 z 22.05.2019 Výběr dohodce pro nákup el. energie a 
zemního plynu

B) schvaluje

změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:

1. Usnesení RÚK č. 077/63R/2019 z 13.03.2019 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ 
zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu na 30.6.2019
2. Usnesení RÚK č. 193/64R/2019 z 27.03.2019 Vyřazení a likvidace dlouhodobého 
hmotného majetku na 30.9.2019
3. Usnesení RÚK č. 104/66R/2019 z 10.04.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký 
Šenov“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu na 31.7.2019
4. Usnesení RÚK č. 119/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem na 31.10.2019
5. Usnesení RÚK č. 143/68R/2019 z 09.05.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem – TDS“ 
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na 15.7.2019
6. Usnesení RÚK č. 016/69R/2019 z 22.05.2019 Pověření 1. náměstka hejtmana Ústeckého 
kraje PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA a náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. 
Stanislava Rybáka k podepisování dokumentů na 30.6.2019
7. Usnesení RÚK č. 050/69R/2019 z 22.05.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední 
průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa (ul. Československých 
Dobrovolců 2865)“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na 30.6.2019

Usnesení č. 004/71R/2019
3.4 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Žádost o zařazení akce „ Pravidelná nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou" do programu 
Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020 - doplnění JID 94042 /2019/KUUK, č.j. 
KUUK/77278/2019

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, připravit na příští Radu 
Ústeckého kraje stanovisko k dopisu JID 94042 /2019/KUUK, č.j. KUUK/77278/2019.
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Termín: 10. 7. 2019

Usnesení č. 005/71R/2019
4.1 Služební cesta Bc. Pavla Csonky do Srbska v termínech 28. – 30. 7. 2019 a 4. - 6. 8. 
2019 v rámci zajištění udržitelnosti projektů rozvojové spolupráce

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

účast zástupce Ústeckého kraje na dvou zahraničních služebních cestách do Srbska v termínu 
28. 7. - 6. 8. 2019 ve složení delegace:

Bc. Pavel Csonka, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje a předseda výboru pro zdravotnictví

B) ukládá

Ing. Lubošovi Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit pracovní cestu dle 
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 27. 7. 2019

Usnesení č. 006/71R/2019
4.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem: Předtisková 
příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2020/2021 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Předtisková příprava, 
tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2020-2021“ 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 rozdělení veřejné zakázky podle § 35 a § 101 zákona na 3 části:
1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje,
2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje,
3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje,
přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části 
zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na každou 
část zakázky musí být podána samostatně.
3. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti 
nabídky:
pro 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje
- nejnižší nabídková cena, váha 100%, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH,
pro 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje a pro 3. část: Distribuce Krajských novin 
Ústeckého kraje
- nejnižší nabídková cena, váha 100%, přičemž hodnocena bude cena bez DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen účastníků na prvních dvou místech u příslušné části 
veřejné zakázky bude pořadí stanoveno náhodným výběrem losem, k němuž budou přizváni 
zástupci účastníků zadávacího řízení, jichž se losování týká.
4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
Společně pro všechny části zakázky
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
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- 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
Samostatně pro každou část zakázky:
1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu 3 významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájení zadávacího 
řízení, a to na služby obdobného charakteru jako je předmět této části veřejné zakázky (např. 
grafická úprava, grafické návrhy apod.), s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a 
identifikace objednatele s minimální hodnotou 150 tis. Kč bez DPH za každou z těchto 
služeb.
Pro účely prokázání technické kvalifikace se za rozhodný rozsah referenční zakázky považuje 
finanční objem zakázky za dobu posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení bez 
ohledu na to, zda je zakázka dokončena, nebo její realizace stále trvá.;
2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu 3 významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájení zadávacího 
řízení, a to na služby obdobného charakteru jako je předmět této části veřejné zakázky (tisk 
novin, letáků, knih apod.), s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele 
s minimální hodnotou 1,8 mil. Kč bez DPH za každou z těchto služeb.
Pro účely prokázání technické kvalifikace se za rozhodný rozsah referenční zakázky považuje 
finanční objem zakázky za dobu posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení bez 
ohledu na to, zda je zakázka dokončena, nebo její realizace stále trvá.;
3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu 3 významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájení zadávacího 
řízení, a to na služby obdobného charakteru jako je předmět této části veřejné zakázky 
(distribuce novin, letáků apod.), s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace 
objednatele s minimální hodnotou 1,25 mil. Kč bez DPH za každou z těchto služeb.
Pro účely prokázání technické kvalifikace se za rozhodný rozsah referenční zakázky považuje 
finanční objem zakázky za dobu posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení bez 
ohledu na to, zda je zakázka dokončena, nebo její realizace stále trvá.;
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 smluv.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením § 122 odst. 5 
zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel 
vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení výpisu z 
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních 
údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž 
vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 
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odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
5. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a 
posouzením nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s § 39 odst. 4 zákona a o pověření 
hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 122 odst. 3 
zákona;
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na první jednání komise.
7. 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. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 28. 6. 2019
2. Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, 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 každé části veřejné zakázky, jehož nabídka bude 
vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2019

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. Luboše Trojnu, vedoucího odboru kanceláře hejtmana, 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.

Usnesení č. 007/71R/2019
6.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování 
užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation, 
související služby a podpora“ zadávané Ústeckým krajem jako centrálním zadavatelem 
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování užívacích 
práv k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation, související služby a 
podpora“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b), § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami
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– nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 100 %
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný 
výběr losem, provedený za účasti zástupců dotčených účastníků.

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
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník výběrového řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
odborné způsobilosti, ze kterého vyplyne, že je držitelem současně:

o dokladu osvědčujícího, že dodavatel je autorizovaný partner LSP – Licensing Solution 
Partners (dříve LAR – Large Account Reseller) pro Českou republiku společnosti Microsoft 
s.r.o.
o Microsoft kompetence v úrovni Gold se zaměřením na Volume Licensing
o Microsoft kompetence v úrovni Gold se zaměřením na Software Asset Management

popř. potvrzení výrobce SW (nebo jiné certifikační autority) o složení nebo držení 
certifikace/autorizace – vše v platném znění.

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.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením § 122 odst. 5 
zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel 
vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení výpisu z 
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních 
údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž 
vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s § 39 odst. 4 zákona a o pověření 
hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 122 odst. 3 
zákona.
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek jistotu dle § 41 zákona. 
Výše jistoty je stanovena na částku 180.000,- Kč (slovy: stoosmdesáttisíc korun českých). 
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složením peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
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- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: číslo VZ ve VVZ, specifický symbol IČ účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní 
jistoty v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel doporučuje, aby účastníci složili peněžní jistotu v dostatečném předstihu před 
podáním nabídky tak, aby mohli do nabídky vložit doklad o jejím řádném složení.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání komisí.

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a hodnotící komise pro hodnocení a 
posouzení nabídek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 7. 2019
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, 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: 31. 10. 2019

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

Bc. Jana Jelínka, vedoucího odboru informatiky a organizačních věcí, 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.

Usnesení č. 008/71R/2019
6.2 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Provozní podpora a 
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rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, 
Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému 
spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní podpora 
elektronické spisovny ICZ DESA, edice KDS“ zadávaného formou otevřeného řízení v 
nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Provozní 
podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové 
organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického 
systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní 
podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice KDS“ dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Provozní 
podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové 
organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického 
systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní 
podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice KDS“ dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné 
zakázky na služby s názvem „Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové 
služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis 
LITE o multilicenci elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní 
podpory a rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice KDS“ dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“) o zrušení zadávacího řízení, neboť jediný účastník zadávacího řízení byl 
vyloučen.

C) ukládá

Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru INF, zabezpečit další nezbytné úkony této veřejné 
zakázky související se zrušením zadávacího řízení.
Termín: 31. 7. 2019

Usnesení č. 009/71R/2019
6.3 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „II. - Provozní 
podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové 
organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci 
elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a 
rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice KDS“ formou 
otevřeného řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby „II. - Provozní podpora 
a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, 
Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému 
spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní podpora 
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elektronické spisovny ICZ DESA, edice KDS“ 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 podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii 
hodnocení a jejich váhami:
- 1. celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky (bez DPH) - váha 90 %
- 2. cena za jednu konzultační/řešitelskou hodinu typu „vývoj“ poskytnutou nad rámec 100 
garantovaných konzultačních a řešitelských hodin ročně (bez DPH) pro e-Spis LITE a ESSL 
– váha 10 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich „celkové nabídkové ceny“ (hodnotící kritérium č. 1).
V případě, že dojde ke shodě i ve výši „celkových nabídkových cen“ (hodnotící kritérium č. 
1) těchto účastníků, bude o pořadí účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem 
provedený za účasti zástupců dotčených účastníků.
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;
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují a to živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
• technická způsobilost
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 3 
významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení v 
oblasti implementace spisového elektronického systému v rozsahu nejméně 500 uživatelů a 
nejméně 200.000 dokumentů/spisů včetně licenčních poplatků a/nebo zajištění servisní 
podpory pro spisový elektronický systém včetně licenčních poplatků, s uvedením jejich ceny, 
doby poskytnutí a identifikace objednatele přičemž každá musí být v hodnotě:
o minimálně 1.000.000,- Kč bez DPH v oblasti implementace spisového elektronického 
systému včetně licenčních poplatků,
o minimálně 500.000,- Kč bez DPH za jeden rok v oblasti servisní podpory pro spisový 
elektronický systém včetně licenčních poplatků.
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.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením § 122 odst. 5 
zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel 
vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení výpisu z 
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních 
údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž 
vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
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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.
4. 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 110.000,00 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. Složení jistoty účastník prokáže 
v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty v nabídce zároveň 
uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit 
zadavateli plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v 
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky a to tak, 
že v samostatném souboru bude předložen originál (originální soubor poskytnutý bankou 
včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo 
pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční 
listiny a písemného prohlášení pojistitele ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 zákona.
5. 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;
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání komisí pro hodnocení a 
posouzení nabídek.

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 7. 2019
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru INF, ve spolupráci odborem investičním, 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 vybrána 
jako ekonomicky nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2019

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

12



Bc. Jana Jelínka, vedoucí odboru INF, 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.

Usnesení č. 010/71R/2019
9.1 Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podané žádosti, posouzení a hodnocení žádosti dle předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:

· žadatel č. 1: Společnost pro orbu České republiky
IČ: 17049954
sídlo: Těšnov 17, 110 00 Praha 1
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): 4. ročník mistrovství v orbě Ústeckého kraje

Usnesení č. 011/71R/2019
9.2 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“ 
– žádost o výjimku

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

výjimku z podmínek dotačního programu "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji 
pro rok 2018" (čl. XI, odst. 1) - maximální délka realizace projektu u příjemce dotace 
Rybářství Bohemia, s.r.o., IČO: 05746841, na projekt: Zřízení Rybárny v Ústí nad Labem

B) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 18/SML3987/SoPD/SPRP, kterým 
se stanoví závazný časový ukazatel nejdéle do 30. 6. 2020.

C) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace 
části B) tohoto usnesení.

Termín: 31. 7. 2019

Usnesení č. 012/71R/2019
9.3 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková 
dotace) – Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace (OPŽP 2014 – 2020, 117. výzva 
MŽP, výzva pro kraje č.3)

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje
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dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o přijetí dotace ve výši 167 738 589 Kč od Ministerstva životního prostředí v rámci 
Operačního programu Životní prostředí „Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů 
tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“, registrační číslo 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907, na základě schválené Registrace akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 usnesení.

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, zajistit 
veškeré náležitosti k zajištění realizace části A) tohoto usnesení.
Termín: 16. 09. 2019

Usnesení č. 013/71R/2019
9.4 „Nominace zástupců Ústeckého kraje v Pracovní skupině pro 3 uhelné regiony”

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

nominaci zástupců Ústeckého kraje do Pracovní skupiny 3 krajů pro uhelné regiony:
1. člen PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, náhradník PhDr. Ing. Zdeněk Matouš Ph.D. MBA;
2. člen Ing. Pavel Hajšman, náhradník Ing. Jan Kadraba;
3. člen Ing. Jaroslava Kuszniruková, náhradník Ing. Jana Nedrdová

Usnesení č. 014/71R/2019
9.5 „Náhrada škody Q PRO 7 a.s. (projekt OP VK)“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s návrhem ************* o způsobu náhrady škody v trestní věci vedené Policií ČR, KŘP 
Ústeckého kraje, SKPV, Odborem hospodářské kriminality KŘPU pod sp. zn.: 
KRPU-214488/TČ-2016-040080, tak, že zaplatí Ústeckému kraji na náhradě škody částku ve 
výši 85.320,- Kč

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, 
zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 7. 2019

Usnesení č. 015/71R/2019
9.6 Jmenování Pracovní skupiny Rady Ústeckého kraje 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

1. se zrušením Pracovní skupiny hejtmana Ústeckého kraje

2. se zřízením Pracovní skupiny Fondu Ústeckého kraje, jejíž členy jmenuje a odvolává Rada 
Ústeckého kraje, s účinností od 20. 6. 2019

B) jmenuje

členy Pracovní skupiny Fondu Ústeckého kraje:
- Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
- PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje
- Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
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- Drahomíra Miklošová, předsedkyně kontrolního výboru
- Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, členka ZÚK

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat jmenovací listy členů Pracovní 
skupiny Fondu Ústeckého kraje.
Termín: 24. 6. 2019

Usnesení č. 016/71R/2019
9.7 Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu testování 
autonomních systémů

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 uzavření Memoranda o partnerství a spolupráci mezi Ústeckým krajem a 
Statutárním městem Ústí nad Labem při přípravě projektu „U SMART ZONE - testování 
autonomních systémů” dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Memorandum dle návrhu bodu 
A) tohoto usnesení. Termín: 31. 07. 2019

Usnesení č. 017/71R/2019
10.3 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace - souhlas 
se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zajištění OOPP 
– vrchní oděv“ formou jednacího řízení bez uveřejnění

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

1. se zrušením VZ „Dodávka ochranných pracovních oděvů – část 2 – Vrchní oděv“ dle § 127 
odst. 2 písm. h zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), z důvodu, že v zadávacím řízení byl jediný účastník zadávacího 
řízení

2. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zajištění OOPP – 
vrchní oděv“, ev. č. VZ-24869/2019 formou jednacího řízení bez uveřejnění zadávané podle § 
3 písm. e) a § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „zákon“) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3. se způsobem hodnocení nabídek, kdy zadavatel hodnotí předložené nabídky podle 
ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení: nejnižší nabídková cena v Kč, 
včetně DPH, váha 100 %
Popis způsobu hodnocení:
Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny včetně DPH od nabídky s nejnižší 
celkovou nabídkovou cenou po nabídku s celkovou nejvyšší nabídkovou cenou a jako 
nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou.
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 3. místě rozhodne o pořadí náhodný 
výběr losem, provedený za účasti zástupců účastníků, jichž se losování týká.

4. s podmínkami prokázání kvalifikace
základní způsobilost
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podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona,
profesní způsobilost
podle § 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
V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předkládá dodavatel doklady o kvalifikaci v 
nabídce ve formě prostých kopií požadovaných dokumentů.
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 v souladu s § 86 odst. 5 zákona.
V souladu s ustanovením § 87 zákona může dodavatel prokázat splnění podmínek kvalifikace 
předložením jednotného evropského osvědčení.
V souladu s § 228 zákona je dodavatel oprávněn předložit pro prokázání splnění kvalifikace 
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
V souladu s § 233 a § 234 zákona je dodavatel oprávněn předložit pro prokázání splnění 
kvalifikace Certifikát dodavatele.
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti 
dodavatelů bude postupováno dle § 82 a § 83 zákona.

5. se zasláním výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu podle § 67 odst. 1 zákona dodavatelům dle upravené přílohy č. 3 předloženého 
materiálu

6. s pověřením 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 
pověřením hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

B) schvaluje

výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými 
příspěvkovými organizacemi vyjma příspěvkových organizací Dopravní společnost 
Ústeckého kraje a Správa a údržbu silnic Ústeckého kraje (dále také jen „Pravidla“) podle čl. 
12 odst. 12.3 Pravidel při zadávání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zajištění OOPP – 
vrchní oděv“ formou jednacího řízení bez uveřejnění z povinnosti dle čl. 3 odst. 3.3 Pravidel 
– návrh na zahájení zadávacího řízení podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky včetně 
zadávací, případně kvalifikační dokumentace, gestor vždy povinně konzultuje s odborem 
investičním

Usnesení č. 018/71R/2019
11.1 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce objektu dílen – stř. SÚS ÚK Louny“ zadavatele Správy a 
údržby silnic Ústeckého kraje, zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce objektu dílen - stř. SÚS ÚK Louny“ formou zjednodušeného podlimitního 
řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě 
rovnosti nabídkových cen účastníků
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3. na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti 
zástupců dotčených účastníků a notáře.
4. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
 základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oborech:
 Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
 Provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení
 Provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek plynových zařízení
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího 
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a 
to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo osoby 
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného 
ČKAIT v oboru:
 Pozemní stavby
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb poskytnutých dodavatelem v 
posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací 
a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, 
přičemž jedno osvědčení může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže 
uvedenými požadavky. Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v 
seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval a 
dokončil stavby s níže vymezeným předmětem plnění a minimální úrovní:
 2 zakázky, jejichž předmětem byla stavba nebo rekonstrukce objektu pro provozování výroby 
či služeb ve finančním objemu minimálně 6 mil Kč bez DPH u každé z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží seznam techniků, jež se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jejich vzdělání, a to minimálně 1 osobu 
stavbyvedoucího a 1 osobu způsobilou k prevenci rizik, přičemž
osoba v pozici ,,stavbyvedoucí“ musí splňovat:
 minimálně 5 let praxe v oboru pozemních staveb
 VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru
 autorizace v oboru pozemní stavby
 zkušenosti z realizace nejméně 2 dokončených stavebních prací, jejichž předmětem byla 
stavba či rekonstrukce objektu pro provozování výroby či služeb v minimálním finančním 
objemu 6 mil. Kč bez DPH u každé z nich a
osoba způsobilá k prevenci rizik:
 5 let praxe v oblasti BOZP, PO a prevence rizik
 VŠ nebo SŠ vzdělání
 doklad prokazující způsobilost podle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 přičemž jako bezpečnostní technik, požární technik, manažer jakosti nebo osoba způsobilá k 
prevenci rizik působil min. u 2 dokončených staveb či rekonstrukcí objektu pro provozování 
výroby či služeb;
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5. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
jejím pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením 
kvalifikace.

Usnesení č. 019/71R/2019
11.2 Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti dopravy a silničního 
hospodářství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

v souladu s § 59 odstavce 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů,

Ing. Liboru Tačnerovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, odměnu ve
výši uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu;

Ing. Milanu Šlejtrovi, řediteli Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, 
odměnu ve
výši uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu;

B) ukládá

Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, zabezpečit veškeré úkony potřebné k 
realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2019

Usnesení č. 020/71R/2019
11.4 Dopravní obslužnost – úprava parametrů smluv na zajištění autobusové dopravní 
obslužnosti pro rok 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

1. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu dopravních prostředků s IT global s.r.o.

2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření dodatku ke Smlouvě o podnájmu dopravních prostředků s Dopravní 
společností Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

3. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření dodatku ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných 
linkách s Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
dle příloh č. 1 až 3 tohoto usnesení.

Usnesení č. 021/71R/2019
11.5 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce dílen a sociálního zázemí SÚS ÚK – cestmistrovství 
Děčín“ zadavatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, zadávaného formou 
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zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce dílen a sociálního zázemí SÚS ÚK – cestmistrovství Děčín“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě 
rovnosti nabídkových cen účastníků
3. na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti 
zástupců dotčených účastníků a notáře.
4. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
 základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oborech:
 Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
 Provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení
 Provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek plynových zařízení
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího 
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a 
to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo osoby 
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného 
ČKAIT v oboru:
 Pozemní stavby
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb poskytnutých dodavatelem v 
posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto 
stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací 
a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, 
přičemž jedno osvědčení může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže 
uvedenými požadavky. Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v 
seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval a 
dokončil stavby s níže vymezeným předmětem plnění a minimální úrovní:
 2 zakázky, jejichž předmětem byla stavba nebo rekonstrukce objektu pro provozování výroby 
či služeb ve finančním objemu minimálně 7 mil Kč bez DPH u každé z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží seznam techniků, jež se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jejich vzdělání, a to minimálně 1 osobu 
stavbyvedoucího a 1 osobu způsobilou k prevenci rizik, přičemž
osoba v pozici ,,stavbyvedoucí“ musí splňovat:
 minimálně 5 let praxe v oboru pozemních staveb
 VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru
 autorizace v oboru pozemní stavby
 zkušenosti z realizace nejméně 2 dokončených stavebních prací, jejichž předmětem byla 
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stavba či rekonstrukce objektu pro provozování výroby či služeb v minimálním finančním 
objemu 7 mil. Kč bez DPH u každé z nich a
osoba způsobilá k prevenci rizik:
 5 let praxe v oblasti BOZP, PO a prevence rizik
 VŠ nebo SŠ vzdělání
 doklad prokazující způsobilost podle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 přičemž jako bezpečnostní technik, požární technik, manažer jakosti nebo osoba způsobilá k 
prevenci rizik působil min. u 2 dokončených staveb či rekonstrukcí objektu pro provozování 
výroby či služeb;
5. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
jejím pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením 
kvalifikace.

Usnesení č. 022/71R/2019
11.6 Veřejná zakázka na pojištění vozidel

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

 s přímým zadáním veřejné zakázky na služby s názvem „Veřejná zakázka na pojištění 
vozidel“ zadavatelem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a 
dodavatelem ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 
1458, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČO: 45534306 za podmínek uvedených v 
návrhu Pojistné smlouvy č. 8071597511 v příloze č. 2. předloženého materiálu.

Usnesení č. 023/71R/2019
11.8 Dar – poděkování za dlouhodobou spolupráci

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí věcného daru v hodnotě do 10.000 Kč panu Janu 
Pechoutovi, **************************************************************** 
krajskému koordinátoru BESIP pro Ústecký kraj, a o uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony související s realizací dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 24. 6. 2019

Usnesení č. 024/71R/2019
11.9 Postup vypořádání dopravních karet DÚK vydaných dopravcem BusLine a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informace o bezkontaktních čipových kartách Dopravy Ústeckého kraje, jejichž vydavatelem 
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je dopravce Witbystar a.s. (dříve TD BUS a.s., předtím BusLine a.s.) IČO 283 60 010, DIČ 
CZ28360010, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1;

B) souhlasí

s prováděným postupem vypořádání elektronických časových jízdenek na čipových kartách 
DÚK vydavatele Witbystar a.s. (dříve BusLine a. s.);

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vyhradit si

a) z důvodu jednoznačné právní jistoty, ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o vydání peněžních prostředků 
evidovaných v elektronické peněžence na bezkontaktních čipových kartách Dopravy 
Ústeckého kraje, jejichž vydavatelem je dopravce Witbystar a.s. (dříve BusLine a.s.) jejich 
uživatelům (cestujícím) jakožto plnění za dopravce Witbystar a.s.

b) z důvodu jednoznačné právní jistoty, ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o bezplatné úhradě (daru) ceny 
za vydání nové bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje Ústeckým krajem za 
uživatele původních bezkontaktních čipových karet Dopravy Ústeckého kraje, jejichž 
vydavatelem je dopravce Witbystar a.s. (dříve BusLine a.s.)

2. rozhodnout
a) o přistoupení k závazku a vydání peněžních prostředků evidovaných v elektronické 
peněžence na bezkontaktních čipových kartách Dopravy Ústeckého kraje, jejichž 
vydavatelem je dopravce Witbystar a.s. (dříve BusLine a.s.) jejich uživatelům (cestujícím) 
jakožto plnění za dopravce Witbystar a.s. v rozsahu a za podmínek uvedených ve veřejném 
příslibu dle bodu 3. tohoto usnesení
b) o bezplatné úhradě (daru) ceny za vydání nové bezkontaktní čipové karty Dopravy 
Ústeckého kraje Ústeckým krajem za uživatele původních bezkontaktních čipových karet 
Dopravy Ústeckého kraje, jejichž vydavatelem je dopravce Witbystar a.s. (dříve BusLine a.s.) 
v rozsahu a za podmínek uvedených ve veřejném příslibu dle bodu 3. tohoto usnesení

3. schválit
obsah veřejného příslibu, jeho podmínek včetně jeho přijetí dle přílohy č. 1- 2 k tomuto 
usnesení;

D) ukládá

Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje k rozhodnutí návrh dle části C) tohoto usnesení.

Termín: 24. 6. 2019

Usnesení č. 025/71R/2019
12.1 Výkon zřizovatelských funkcí ve Střední odborné škole technické a zahradnické, 
Lovosice, příspěvkové organizaci

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

vzdání se pracovního místa ředitelky Střední odborné školy technické a zahradnické, 
Lovosice, příspěvkové organizace, Mgr. Jaromíry Venclíčkové, ke dni 31. 5. 2019, dle přílohy 
č. 1 předloženého materiálu.
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B) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve 
znění pozdějších předpisů, o vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvkové 
organizace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019

Usnesení č. 026/71R/2019
12.2 Pravidla pro navrhování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných 
Ústeckým krajem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, Pravidla pro navrhování odměn ředitelům škol a školských zařízení 
zřizovaným Ústeckým krajem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 8. 2019

Usnesení č. 027/71R/2019
12.3 Stipendijní program Ústeckého kraje – 6. ročník 2009/2010 – výjimka ze Smlouvy o 
zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost ***********************************************, JID 81047/2019/KUUK, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

na základě žádosti *********************************************** o udělení 
výjimky z povinnosti vrátit poskytnuté stipendium Ústeckému kraji v jeho celkové výši 20. 
000,- Kč dané ustanovením čl. IV. bod 3. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu 
Ústeckého kraje č. 2628/2009/STIP2009/99 s tím, že je uznáno plnění jejího závazku vůči 
Ústeckému kraji v délce 643 dní. *********************************************** 
je povinna vrátit Ústeckému kraji pouze poměrnou část jí poskytnutého stipendia ve výši 
2.383,- Kč za nesplněný závazek v délce 87 dní.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 31. 7. 2019
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Usnesení č. 028/71R/2019
12.4 Stipendijní program Ústeckého kraje – 8. ročník 2011/2012 – odložení plnění 
závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého 
kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost ********************************************* JID 70667/2019/KUUK, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

B) rozhoduje

dle čl. VIII. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku daného 
čl. III. „Závazky studenta“ odst. 1. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého 
kraje č. 11/SML2786-07. ********************************************* je odloženo 
plnění závazku na základě uvedených a doložených skutečností pro období od 12. 6. 2015 do 
30. 4. 2016, tj. ode dne následujícího po dni ukončení jejího studia do dne před nástupem do 
práce od 1. 5. 2016.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 31. 7. 2019

Usnesení č. 029/71R/2019
12.5 Stipendijní program Ústeckého kraje – 12. ročník 2015/2016 – odložení plnění 
závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého 
kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost **************************, JID 88890/2019/KUUK, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle čl. IX. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku daného 
čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje a 
o poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/SML2735-04. **************************** je 
odloženo plnění závazku na základě uvedených skutečností pro období od 19. 5. 2019 do 31. 
5. 2019, tj. ode dne následujícího po dni ukončení jeho stáže v rámci grantu Erasmus+ pro 
absolventy do dne před zahájením výkonu obnovené živnosti od 1. 6. 2019.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenovaného o přijatém usnesení.
Termín: 31. 7. 2019

Usnesení č. 030/71R/2019
12.6 Stipendijní program Ústeckého kraje – 14. ročník 2017/2018 – odložení plnění 
závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého 
kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí

1. žádost ************************, JID 83895/2019/KUUK dle přílohy č. 1. 
předloženého materiálu.
2. žádost ***********************, JID 89118/2019/KUUK dle přílohy č. 2. předloženého 
materiálu.

B) rozhoduje

1. dle čl. IX. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku 
daného čl. III. „Závazky studenta“ odst. 1. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu 
Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML3795-43/SoPD/SMT. 
************************** je odloženo plnění závazku na základě uvedených a 
doložených skutečností pro období od 13. 6. 2018 do 31. 8. 2018.

2. dle čl. IX. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku 
daného čl. III. „Závazky studenta“ odst. 1. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu 
Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML3782-30/SoPD/SMT. 
*********************** je odloženo plnění závazku na základě uvedených a doložených 
skutečností pro období od 14. 6. 2018 do 30. 7. 2018.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenovaných dle bodu A) o přijatém usnesení.
Termín: 31. 7. 2019

Usnesení č. 031/71R/2019
12.7 Školské rady

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedené školské radě počet členů 6:
Školská rada Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické, 
Ústí nad Labem
s účinností od 1. 9. 2019.

B) schvaluje

dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny školské rady:
Školská rada Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické, 
Ústí nad Labem,
dodatkem č. 3 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
s účinností od 1. 9. 2019.

C) bere na vědomí

ukončení tříletého funkčního období členů školských rad jmenovaných za zřizovatele v 
souladu s § 167 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení.
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D) jmenuje

dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, členy školských rad dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s účinností od 1. 9. 
2019.

E) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci částí A), B), C) a D) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2019

Usnesení č. 032/71R/2019
12.8 Zřízení přípravné třídy základní školy 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zřízení přípravné třídy v 
období školního roku 2019/2020 s účinností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020 pro příspěvkovou 
organizaci Ústeckého kraje:

název: Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace, 
sídlo: Školní 624/1, 419 01 Duchcov, IČO: 61515582.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2019

Usnesení č. 033/71R/2019
12.9 Realizace projektu – Souhlas zřizovatele

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů s realizací projektu pro:

1. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkovou organizaci, IČO: 
46773673; sídlo: Svojsíkova 1015/1a, Předměstí, 412 01 Litoměřice, název výzvy: Podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II v 
rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)

2. Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou, Ústí nad Labem, 
Palachova 35, příspěvkovou organizaci, IČO: 00673358; sídlo: Palachova 700/35, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem, název výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 
02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání)

3. Střední školu řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvkovou organizaci, IČO: 
00556807; sídlo: Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, název výzvy: Podpora 

25



škol formou projektů zjednodušeného vykazování 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II v 
rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)

4. Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvkovou organizaci, IČO: 61357278; sídlo: 
Studentská 1075, 438 01 Žatec, název výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II v rámci OP VVV (Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání)

5. Střední průmyslovou školu stavební a Obchodní akademii, Kadaň, Komenského 562, 
příspěvkovou organizaci, IČO: 61342637; sídlo: Komenského 562, 432 01 Kadaň, název 
výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 02_18_065 Šablony pro SŠ 
a VOŠ II v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Usnesení č. 034/71R/2019
12.10 Stanovení závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku

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 
zřizovatele (UZ00209) pro rok 2019 pro:

1. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkovou organizaci, sídlo: 
Svojsíkova 1015/1a, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 ve výši 80 tis. Kč, na 
pokrytí nákladů spojených se zajištěním oslav výročí 100 let gymnázia a ve výši 16 tis. Kč, na 
uhrazení účastnického poplatku internacionálního setkání mládeže konaného ve městě Fulda.

2. Gymnázium a Střední průmyslovou školu, Duchcov, příspěvkovou organizaci, sídlo: 
Masarykova 909/12, 419 01 Duchcov, IČO: 61515477, ve výši 20 tis. Kč, na pokrytí nákladů 
spojených se zajištěním akce „Duxarch1“

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 2. 8. 2019

2. statutárnímu orgánu příspěvkových organizací dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazného ukazatele - účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele.
Termín: 30. 9. 2019

Usnesení č. 035/71R/2019
12.11 Memorandum o spolupráci

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 uzavření Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Ligou otevřených 
mužů, z. s., se sídlem: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČO: 27024491 dle přílohy 1 tohoto 
usnesení.

B) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít Memorandum dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení
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Termín: 31. 8. 2019

2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) a B) 1. tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2019

Usnesení č. 036/71R/2019
12.12 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 
usnesení.

Usnesení č. 037/71R/2019
12.13 Dotační program „Podpora talentovaných mladých sportovců 2019“ – schválení 
dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace, za podmínky předložení rozpočtu 
projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, na projekty právnickým osobám 
dle přílohy 1 tohoto usnesení, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s 
těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
014/18Z/2018 ze dne 4. 3. 2019.

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace žadatelům dle 
přílohy 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2019

Usnesení č. 038/71R/2019
12.14 Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR – rozdělení rezervy

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s poskytnutím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019, účelově určené na 
zabezpečení vědomostních soutěží na rok 2019, pro organizace zřizované Ústeckým krajem:

1. ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 25 000,- Kč, na rok 2019, účelově 
určené na zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT typu A, B pro: Dům dětí a mládeže, 
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Teplice, Masarykova 70, příspěvkovou organizaci, IČO: 46071253,

2. ve výši ONIV 25 000,- Kč,na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol 
soutěží MŠMT typu A, B pro: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvkovou 
organizaci, IČO:70226601.

B) souhlasí

s poskytnutím neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 na základě 
uzavřeného dodatku smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení, účelově 
určené na zabezpečení okresních a krajských kol vědomostních soutěží a přehlídek, 
vyhlášených MŠMT pro rok 2019, pro organizace zřizované obcí:

1. Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO: 72059419, 
ve výši ONIV 25 000,- Kč, na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží 
a přehlídek MŠMT typu A, B,

2. Středisku volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizaci, IČO: 71294147, ve 
výši ONIV 25 000,- Kč, na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží a 
přehlídek MŠMT typu A, B,

3. Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizaci, IČO: 75150131, ve výši ONIV 25 000,- Kč, na rok 2019, 
účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT – typ A, B a ve výši ONIV 4 
000,- Kč, na rok 2019 na zabezpečení krajských kol soutěží a přehlídek MŠMT,

4. Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkové organizaci, IČO: 70949565, 
ve výši ONIV 25 000,- Kč, na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží 
a přehlídek vyhlášených MŠMT- typ A, B,

5. Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693, ve výši 
ONIV 25 000,-Kč, na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží a 
přehlídek MŠMT – typ A, B,

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí přidělení finančních prostředků právnickým 
osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, dle rozpisu uvedeného v bodě A), 
B) tohoto usnesení.

D) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci částí A), B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2019

2. Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit doporučení dle 
části C) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 9. 2019

Usnesení č. 039/71R/2019
12.15 Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Dodávka vybavení do učeben a kabinetů ul. Cihlářská, Chomutov“ zadávané formou 
zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí

1. Protokol o zpřístupnění nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka 
vybavení do učeben
a kabinetů ul. Cihlářská, Chomutov“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka 
vybavení do učeben a kabinetů ul. Cihlářská, Chomutov“ dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu

3. Protokol o jednání hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka vybavení do učeben a kabinetů ul. 
Cihlářská, Chomutov“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

B) souhlasí

1. podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s výběrem dodavatele a k uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem, který v rámci hodnocení nabídek 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:
1. část – Dodávka nábytku do učeben: Alex - kovový a školní nábytek s.r.o., Jamborova 25, 
Brno, IČO: 26943344
- celková nabídková cena: 1.315.110,00 Kč bez DPH
- celková nabídková cena: 1.591.283,00 Kč včetně DPH
2. část – Dodávka výpočetní techniky: LOSAN s.r.o., Špitálské nám. 1044/4, Ústí nad Labem, 
IČO: 64053580
- celková nabídková cena: 1.120.806,83 Kč bez DPH
- celková nabídková cena: 1.356.176,26 Kč včetně DPH.

2. podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona s výběrem dodavatele Alex - kovový a školní 
nábytek s.r.o., Jamborova 25, Brno, IČO: 26943344 k uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, 
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro tuto část veřejné zakázky:
1. část – Dodávka nábytku do učeben, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce za 
předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel 
požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
- celková nabídková cena: 1.315.110,00 Kč bez DPH
- celková nabídková cena: 1.591.283,00 Kč včetně DPH.

3. podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona s výběrem dodavatele LOSAN s.r.o., Špitálské nám. 
1044/4, Ústí nad Labem IČO: 64053580 k uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro tuto část veřejné zakázky:
2. část – Dodávka výpočetní techniky, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce za 
předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel 
požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
- celková nabídková cena: 1.120.806,83 Kč bez DPH
- celková nabídková cena: 1.356.176,26 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 040/71R/2019
13.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádost o výjimku

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 
pro rok 2018 - druhá výzva.
Prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy 
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- "Oprava místních komunikací Chuderov" pro obec Chuderov do 30.04.2020

B) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D. MBA, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení udělení výjimky z Programu obnovy venkova pro 
rok 2018 - druhá výzva.

Termín: 24.06.2019

Usnesení č. 041/71R/2019
14.1 Souhlas zřizovatele s přijetím darů – Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková 
organizace

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 přijetím finančního příspěvku 
ve výši 5 000,- Kč a s nabytím majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Oblastní 
muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, formou finančního daru od:

- KOVEX – ARS, spol. s r.o., se sídlem Nechranická 239, 431 45 Březno,
IČ: 482 65 268 –na účel specifikovaný v příloze č. 1 předloženého materiálu.

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 přijetím finančního příspěvku 
ve výši 5 000,- Kč a s nabytím majetku do vlastnictví příspěvkové organizace Oblastní 
muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, formou finančního daru od:

- WEKUS spol. s r.o., se sídlem Lipská 4705, 430 03 Chomutov,
IČ: 250 13 831 –na účel specifikovaný v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 042/71R/2019
14.2 Změna členů dozorčí rady veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje Ústav 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

odstoupení Ing. Bc. Simony Marešové z funkce člena dozorčí rady Ústavu archeologické 
památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. se sídlem Jana Žižky 835/9, 434 01 Most, ze 
dne 25. 3. 2019

B) jmenuje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, § 15 písm. i) a § 19 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 
výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, PhDr. Adama Šrejbera, Ph.D., nar. 
**************, bytem **********************************, členem dozorčí rady 
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veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 
v.v.i. se sídlem Jana Žižky 835/9, 434 01 Most, s účinností ode dne 20. 6. 2019,

C) ukládá

PhDr. Adamovi Šrejberovi, Ph.D , vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zajistit 
veškeré potřebné kroky k realizaci bodu B) tohoto usnesení.

Termín: 31. 7. 2019

Usnesení č. 043/71R/2019
14.4 Účast na jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. konání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o. dne 27. 6. 2019 od 10:00 
hodin v budově Severočeského divadla s.r.o., Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem;
2. program jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.;
3. účast zástupce Ústeckého kraje na valné hromadě společnosti Severočeské divadlo s.r.o., 
který je delegován na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/4Z/2017.

B) ukládá

dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zástupci Ústeckého kraje na jednání valné hromady společnosti Severočeské 
divadlo s.r.o., hlasovat pro předložené návrhy na usnesení k jednotlivým bodům programu dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 27. 6. 2019

Usnesení č. 044/71R/2019
14.5 Předložení žádostí o dotaci k projektu podpory bilaterální spolupráce v rámci 
Fondů EHP a Norska v programovém období 2014-2021 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu podpory bilaterální spolupráce v rámci 2. 
výzvy Fondu pro bilaterální vztahy - Fondy EHP a Norska v programovém období 2014-2021 
a zajištění předfinancování ze strany Ústeckého kraje.

B) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit 
předložení žádostí o dotaci dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 30. 8. 2019

Usnesení č. 045/71R/2019
15.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Green Carbon – 
I. etapa“ oznamovatele STREBL Green Carbon s r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
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pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Green Carbon – I. etapa“ oznamovatele STREBL 
Green Carbon s r.o., TAKTO:

Rada Ústeckého kraje NESOUHLASÍ se záměrem. Vzhledem k tomu, že se nejedná o 
zavedenou technologii, požaduje v dokumentaci doplnit požadavky na jakost vstupů a 
výstupů, včetně způsobu jejich provozní kontroly.

Usnesení č. 046/71R/2019
15.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Nákupní park 
Chomutov FMZ3, k.ú. Otvice“ oznamovatele NewCo Immo GmbH CZ, odštěpný závod 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Průmyslový park Chomutov FMZ3, k.ú. Otvice“ 
oznamovatele NewCo Immo GmbH CZ, odštěpný závod, 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. 047/71R/2019
15.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „II/247 Přivaděč 
k průmyslové zóně Prosmyky, II. část“ oznamovatele Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky, II. 
část“ oznamovatele Ústecký kraj 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. 048/71R/2019
15.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k vydání podstatné změny integrovaného 
povolení pro zařízení „Skládka odpadů“ společnosti Skládka Tušimice a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 9 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti Skládka 
Tušimice a.s. o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro zařízení „Skládka 
odpadů“, takto:
K žádosti o vydání podstatné změny integrovaného povolení, která byla zpracována 
provozovatelem dle § 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci, není připomínek. Provozem 
musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 16 žádosti, ale i splněny 
připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje 
vycházející z platné legislativy a koncepčních a plánovacích dokumentů kraje, připomínky 
dalších dotčených orgánů veřejné správy.

Usnesení č. 049/71R/2019
15.5 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – 
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poskytnutí dotací 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů:
1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle 
příloh č. 1, 3 a 5 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s 
těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze č. 31 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.
2. o poskytnutí účelové investiční dotace příjemci, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy 
č. 5 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto 
příjemcem dle vzoru uvedeného v příloze č. 31 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.
3. o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům a z důvodů dle 
přílohy č. 7 tohoto usnesení.

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle 
předloženého materiálu.
2. rozhodnout:
a) o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle 
příloh č. 2 a 4 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s 
těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze č. 31 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.
b) o poskytnutí účelové investiční dotace příjemci, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy 
č. 6 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto 
příjemcem dle vzoru uvedeného v příloze č. 31 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016.

D) ukládá

1. Ing. Monice Zeman, MBA, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, v návaznosti 
na bod A) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí účelové dotace v 
kompetenci Rady Ústeckého kraje, s žadateli dle přílohy 1, 3 a 5 tohoto usnesení.

Termín: 31. 8. 2019

2. Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, 
zemědělství, životního prostředí a venkova, předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení k 
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 24. 6. 2019

Usnesení č. 050/71R/2019
15.6 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na 
období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí
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informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů:

1. o poskytnutí účelové investiční dotace příjemci, ve výši, k účelu a za podmínek dle 
upravené přílohy č. 1. tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace s tímto příjemcem dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 019/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019

2. o zamítnutí žadatelů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Monice Zeman, MBA, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, v návaznosti na 
bod B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí účelové investiční dotace v 
kompetenci Rady Ústeckého kraje, s žadateli dle přílohy č. 1 a informovat žadatele o 
neposkytnutí investiční dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Termín: 31. 7. 2019

Usnesení č. 051/71R/2019
15.8 Darovací smlouvy – poskytnutí finančního daru pro výherce v jednotlivých 
kategoriích soutěže „Skleněná popelnice“ za rok 2018

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření darovacích smluv s jednotlivými výherci soutěže „Skleněná 
popelnice“ za rok 2018, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B) ukládá

Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele KÚ pro výkon přenesené působnosti, vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit administraci jednotlivých darovacích smluv, 
dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 10. 2019

Usnesení č. 052/71R/2019
15.9 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – tisková oprava 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit tiskovou opravu usnesení 059/19Z/2019 ze dne 
29.4.2019, v části přílohy tak, že přílohu č. 10 usnesení č. 059/19Z/2019, nahrazuje přílohou 
č. 2 tohoto usnesení;

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, 
zemědělství, životního prostředí a venkova, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k 
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín. 24.6.2019
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Usnesení č. 053/71R/2019
15.10 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 
– výjimka z programu, podpora včelařů

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit výjimku z čl. 4 odst. 3) písm. c) Programu pro 
poskytování účelových finančních prostředků dle přílohy č. 1, tohoto materiálu;

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, 
zemědělství, životního prostředí a venkova, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k 
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 24. 6. 2019

Usnesení č. 054/71R/2019
17.1 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - VII/2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

Investiční záměr s názvem Gymnázium a SOŠ, Podbořany – rekonstrukce budovy gymnázia 
(Komenského 843) ve výši 11.858.328,-vč. DPH.

Usnesení č. 055/71R/2019
17.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SLŠ a 
SOŠ, Šluknov - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SLŠ a SOŠ, 
Šluknov - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) a ustanovení § 53 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 60 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště (minimálně však 35 týdnů) - váha 20 %
 délka poskytované záruky na dílo v měsících, nejméně 24 měsíců, nejvýše však 240 měsíců - 
váha 20 %
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 provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.
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 
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evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu objektů pozemního stavitelství, včetně osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční objem stavebních 
prací u každé z uvedených zakázek musí být vyšší jak 11 mil. Kč bez DPH, přičemž 
minimálně jedna z těchto předložených zakázek musí být na novostavbu, rekonstrukci nebo 
opravu objektu občanské vybavenosti charakteru budov např. pro školství, administrativu, 
zdravotnictví nebo kulturu.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.)
– dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie 
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3 
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, 
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem 
smlouvy.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení 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
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání komisí
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 220 000,00 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
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
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2141552/0800, variabilní symbol: 15692019, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla 
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty 
účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty 
v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů 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. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 19. 7. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2019

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. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, 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.

Usnesení č. 056/71R/2019
17.3 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OA a SOŠ 
zemědělská a ekologická, Žatec zateplení střechy a výměna střešní krytiny“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OA a SOŠ 
zemědělská a ekologická Žatec, zateplení střechy a výměna střešní krytiny“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
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kritérii hodnocení a jejich váhami
– celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
– termín realizace v týdnech od předání staveniště (minimálně však 40 týdnů) - váha 20 %
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 provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků.
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 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených 
zakázek musí být vyšší jak 7 mil. Kč bez DPH, přičemž součástí minimálně jedné z nich musí 
být zateplení střechy.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
– dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje 
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiné osoby je nutno doložit i doklady 
vyžadované v § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením.
Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 
písm. a) zákona a v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. b) zákona doklady nebo 
vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil 
podle ustanovení § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

38



5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení 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
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na první jednání komise
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 140.000,00 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
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 15682019, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla 
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty 
účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty 
v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů 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. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 7. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 10. 2019

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. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, 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 
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poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 057/71R/2019
17.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „SPZ Triangle – 
Spojovací komunikace Triangle City - Jih“ formou otevřeného řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPZ Triangle - 
Spojovací komunikace Triangle City - Jih“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu 
podle ustanovení § 3 písm. b), § 56 a § 57 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (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 80 %
– termín realizace v týdnech od předání staveniště- váha 20 %.

V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků zadávacího řízení 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 provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:

základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník způsobem dle ustanovení § 75 
zákona

profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“

technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením 
zadávacího řízení) se zaměřením na výstavbu pozemních komunikací, každá v hodnotě vyšší 
jak 2 500 tis. Kč bez DPH. Jako přílohu seznamu realizovaných stavebních prací účastník 
doloží osvědčení objednatelů o řádném plnění všech v seznamu uvedených zakázek. 
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.)

- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
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příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru dopravních staveb – 
nekolejová doprava, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. (Je 
třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, že jde o osobu či osoby 
odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací, a uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje 
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady 
vyžadované v § 83 zákona.)

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 ustanovením § 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 ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel 
před podpisem smluv.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením ustanovení § 122 
odst. 5 zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, 
zadavatel vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení 
výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení 
identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení 
dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní 
způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

4. o pověření komise podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a 
posouzením nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle 
ustanovení § 122 odst. 3 zákona

5. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání komisí.

B) jmenuje

členy a náhradníky komise dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 19. 7. 2019

2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v podlimitním 
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: 19. 12. 2019
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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. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, 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. 

Usnesení č. 058/71R/2019
17.5 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „PZ Triangle – PZ 
Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení“ formou 
otevřeného řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „PZ Triangle – 
Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení“ formou otevřeného řízení v 
podlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b), § 56 a § 57 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (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 80 %
– termín realizace v týdnech od předání staveniště- váha 20 %.
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků zadávacího řízení 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 provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník způsobem dle ustanovení § 75 
zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník doložením seznamu nejméně 3 
stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení se 
zaměřením na stavby pozemních komunikací, včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto zakázek každé v hodnotě vyšší jak 10 mil. Kč bez DPH, 
přičemž součástí minimálně 1 z nich musí být rekonstrukce nebo oprava inženýrských sítí 
(což musí být patrno z poskytnuté reference nebo ze smlouvy);
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(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny)
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením autorizovaného technika nebo inženýra 
nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) oboru dopravní stavby – nekolejová 
doprava, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. (Je třeba vždy u 
osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, že jde o osobu odpovědnou za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a uvést, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího 
řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance 
této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v ustanovení § 83 
zákona; tato osoba bude současně uvedena i v závazném textu smlouvy).
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 ustanovením § 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 ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel 
před podpisem smluv.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením ustanovení § 122 
odst. 5 zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, 
zadavatel vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení 
výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení 
identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení 
dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní 
způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4. o pověření hodnotící komise podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a 
posouzením nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle 
ustanovení § 122 odst. 3 zákona
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek jistotu dle ustanovení § 
41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 210 000,00 Kč (slovy: dvěstědesettisíc korun 
českých). Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složením peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 15602019, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla 
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty 
účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty 
v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v 
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do 
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elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru 
originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je 
povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení § 41 
odst. 6 zákona;
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání komisí.

B) jmenuje

členy a náhradníky komise dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 19. 7. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v podlimitním 
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: 19. 12. 2019

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. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, 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. 

Usnesení č. 059/71R/2019
17.6 Změna smlouvy č. 17/SML2671/SoD/INV ze dne 21. 7. 2017 na plnění veřejné 
zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“, PD,IČ+AD

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. žádost dodavatele o dodatek č. 2 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 17/SML2671/SoD/INV ze dne 21. 7. 2017 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B) rozhoduje

podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon“) o nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku na služby s názvem „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL - PD + IČ + AD“ 
dodavatele Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, 
Děčínská 717/21, 400 03, Ústí nad Labem, se kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a 
o uzavření dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 17/SML2671/SoD/INV ze dne 21. 7. 

44



2017, ve smyslu žádosti dodavatele o dodatek č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu:
Původní cena dle SoD bez DPH: 3.416.400,00 Kč
Původní cena dle SoD vč. DPH: 4.112.844,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH: 4.408.200,00 Kč
Cena díla po dodatků č. 1 včetně DPH: 5.312.922,00 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatečné služby dle dod. č. 2 bez DPH: 336.000,00 Kč
Dodatečné služby dle dod. č. 2 včetně DPH: 406.560,00 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 4.744.200,00 Kč
Konečná cena díla dle dodatků č. 2 včetně DPH: 5.740.482,00 Kč

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 2 k původní 
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 31. 7. 2019
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní 
smlouvě o dílo.
Termín: 15. 8. 2019

Usnesení č. 060/71R/2019
17.7 Změna smlouvy č. 18/SML3008/SoD/INV ze dne 27. 6. 2018 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny 
praktického vyučování“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. návrh dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 18/SML3008/SoD/INV ze dne 27. 6. 2018, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. změnový list vč. dílčích změnových listů č. 02, 16, 17, 19, 21-29, 31-33, 35-44, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu
3. prodloužení termínu plnění o 4 týdny na základě dodatečných stavebních prací dle § 222 
odst. 6 zákona, které by však neovlivnilo pořadí v původním zadávacím řízení. Nejde o 
nepovolenou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 písm. a) zákona. Dodatečné stavební práce 
vyvolaly nutnost změny termínu plnění a to z původních 70 týdnů na 74 týdnů od předání 
staveniště.

B) rozhoduje

1. o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce s 
názvem „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“ dodavatele 
HERKUL a.s., 735 21 Obrnice čp. 228, se kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a o 
uzavření dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 18/SML3008/SoD/INV ze dne 27. 6. 2018, 
ve smyslu změnového listu vč. dílčích změnových listů č. 02, 16, 17, 19, 21-29, 31-33, 35-44 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu předloženého materiálu:

Dodatek č. 2:
a) v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona:
- Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 1 648 384,39 Kč
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b) v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona:
- Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 4 498 493,90 Kč
- Odpočty (méněpráce) bez DPH: -4 869 949,65 Kč

c) v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona:
- Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 14 702 421,56 Kč
- Odpočty (méněpráce) bez DPH: -11 946 082,92 Kč

Rekapitulace:
Původní cena díla dle SoD bez DPH: 135 499 181,13 Kč
Původní cena díla dle SoD včetně DPH: 163 954 009,17 Kč
Konečná cena díla dle dod. č. 1 bez DPH: 136 966 801,09 Kč
Konečná cena díla dle dod. č. 1 včetně DPH: 165 729 829,32 Kč

Celkové dodatečné SP (vícepráce) dle dod. č. 2 bez DPH: 20 849 299,85 Kč
Celkové odpočty (méněpráce) dle dod. č. 2 bez DPH: -16 816 032,57 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 141 000 068,37 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 včetně 21% DPH: 170 610 082,73 Kč

2. o prodloužení termínu plnění na základě dodatečných stavebních prací dle § 222 odst. 6 
zákona, které by však neovlivnilo pořadí v původním zadávacím řízení. Nejde o nepovolenou 
změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 písm. a) zákona. Dodatečné stavební práce vyvolaly nutnost 
změny termínu plnění a to z původních 70 týdnů na 74 týdnů od předání staveniště.

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 2 k původní 
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 15. 7. 2019
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní 
smlouvě o dílo.
Termín: 30. 7. 2019

Usnesení č. 061/71R/2019
17.8 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní 
muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství – I. a II. etapa“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní 
muzeum v Lounech, p. o. - přebudování historické expozice husitství – I. a II. etapa“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (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 85 %
• termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 15 %
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 
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účastníků na 1.- 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.
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
-dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejích změn a 
odstraňování“
• technická kvalifikace:
-dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením 
zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na novostavbu, 
rekonstrukci nebo opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a 
dokončení těchto zakázek. Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených zakázek 
musí být vyšší jak 9,5 mil. Kč bez DPH, přičemž minimálně 1 z doložených realizovaných 
zakázek musí být na opravu nebo rekonstrukci památkově chráněného objektu.
V případě, že z názvu, nebo obsahu osvědčení nebude zcela zřejmé, zda zakázka obsahovala i 
práce na památkově chráněném objektu (viz požadavky výše), uvede toto účastník zadávacího 
řízení formou prohlášení v seznamu realizovaných stavebních prací, spolu s registračním 
číslem kulturní památky.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně
dokončeny);

- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie 
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3 
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, 
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem 
smlouvy.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
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posouzení 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.
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na první jednání komise.
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 197 000,00 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
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 15672019, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla 
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty 
účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty 
v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů 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. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu
Termín: 15. 7. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 15. 9. 2019

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. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, 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 
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údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 062/71R/2019
18.1 Žádost o převod finančních prostředků

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až 5 předloženého materiálu,

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 5 předloženého materiálu,

2. rozhodnout

a) o vrácení přiměřené části poskytnuté dotace ve výši 224 700,- Kč poskytnuté poskytovateli 
sociálních služeb MOSTY – sociálně psychologické centrum z. s. na sociální službu odborné 
sociální poradenství (ID 9761290) v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v 
Ústeckém kraji 2019, z důvodu ukončení poskytování sociální služby, v rámci kompetence 
dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

a) o poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb Diakonie ČCE – Středisko sociální 
pomoci v Mostě ve výši 224 700,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 
1988848) na základě zaslané žádosti, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

3. uložit

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření 
dodatků ke smlouvám s příjemci dotace dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu,
Termín: 15. 7. 2019

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 24. 6. 2019

Usnesení č. 063/71R/2019
18.2 Žádost o převod finančních prostředků mezi službami DRUG-OUT Klub, z.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 předloženého materiálu,

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí

informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 předloženého materiálu,
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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 vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb DRUG-OUT Klub, z.s. o převodu části 
poskytnuté dotace ve výši 120 000,- Kč ze sociální služby terénní programy (ID 7108907) na 
sociální službu odborné sociální poradenství (ID 9258026), v rámci kompetence § 101a 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

3. schválit

aktualizované znění nákladového rozpočtu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů,

4. uložit

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření 
dodatku ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu,
Termín: 31. 7. 2019

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 24. 6. 2019

Usnesení č. 064/71R/2019
18.3 Informace o uhrazených odvodech, krácení dotace a aktuální informace o stavu 
řešení neuhrazených odvodů a neakceptovaného krácení dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předloženou informaci o uhrazených odvodech, krácení dotace a aktuální informaci o stavu 
řešení neakceptovaného krácení dotace, dle důvodové zprávy a příloh předloženého 
materiálu.

B) ukládá

Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, činit veškeré nezbytné úkony související 
s vypořádáním platebních výměrů, krácením dotace a úkony související s porušením 
rozpočtové kázně.
Termín: 31. 12. 2019

Usnesení č. 065/71R/2019
18.4 Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ – 
vyhodnocení 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informace o hodnocení Žádostí o dotace v programu „Podpora vybraných sociálních služeb 
Ústeckého kraje 2019“ obsažené v příloze č. 1 až č. 3 tohoto usnesení
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B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí

informace o hodnocení Žádostí o dotace v programu „Podpora vybraných sociálních služeb 
Ústeckého kraje 2019“ obsažené v příloze č. 1 až č. 3 tohoto usnesení

2. rozhodnout

dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření smluv o 
poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb s poskytovateli sociálních služeb 
uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

3. uložit

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje zabezpečit potřebné úkony k 
realizaci bodu B) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2019

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 24. 6. 2019

Usnesení č. 066/71R/2019
18.5 SeneCura – vydání budoucího příslibu kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Předložené informace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1) vzít na vědomí
Předložené informace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu.
2) rozhodnout

O vydání nesouhlasného stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb SeneCura ve znění:

Ústecký kraj nezařadí po dokončení vhodných prostor a zaregistrování sociální služby domov 
se zvláštním režimem do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje kapacitu 25 lůžek 
nové sociální služby, nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky. Služba nezařazená do 
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje neobdrží Pověření Ústeckého kraje č. …. k 
zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje.

3) uložit
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, informovat žadatele o výsledku 

51



rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.
termín: 31. 7. 2019

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tento materiál na 
nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 24. 6. 2019

Usnesení č. 067/71R/2019
18.6 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a Základní 
sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platný od 1. 7. 2019, Základní a 
Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 - 2021 a Zápis z jednání 
Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro 
plánování, kvalitu a financování sociálních služeb ze dne 30. 4. 2019 dle příloh č. 1 – 3 tohoto 
usnesení.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. vzít na vědomí:

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platný od 1. 7. 2019 a Základní a 
Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 a Zápis z jednání 
Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje pro 
plánování, kvalitu a financování sociálních služeb ze dne 30. 4. 2019 dle příloh č. 1 – 3 tohoto 
usnesení.

2. schválit:

a) Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platný od 1. 7. 2019 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení;
b) Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení.

3. uložit Mgr., Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění:

a) schváleného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení;
b) schválené Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2019-2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
c) Zápisu z jednání Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb ze dne 30. 4. 2019 
přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Termín: 1. 7. 2019

C) ukládá

Mgr., Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) 
tohoto usnesení na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
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Termín: 24. 6. 2019

Usnesení č. 068/71R/2019
18.7 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 
finančního daru na volnočasové aktivity uživatelů od:
- Martin Blažek, Ruská 963, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov, IČO: 63122928, ve výši 5 000,- 
Kč
- Jaromír Tasáry, Sadová 663/11, 435 11 Lom, IČO: 44543166, ve výši 3 000,- Kč
- CHRISTEYNS s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČO: 26797283, ve výši 4 000,- Kč
- TERMO spol. s r.o., Podkrušnohorská 119, Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČO: 14868041, ve 
výši 8 000,- Kč
- POSMAYSPOL s.r.o., ČSA 1298, 434 01 Most, IČO: 27260674, ve výši 10 000,- Kč

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 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,
a) formou finančního daru od:
- GASTRO SIMI Servis s.r.o., Labské nábř. 35, Děčín XI-Horní Žleb, 405 02 Děčín, IČO: 
02200546, ve výši 2 000,- Kč na kulturní, sportovní a společenské akce uživatelů Centra 
sociální pomoci Litoměřice

- GUTRA s.r.o., Kostelní 1079, Starý Most, 434 01 Most, IČO: 27283739, ve výši 5 000,- Kč 
na kulturní, sportovní a společenské akce uživatelů Centra sociální pomoci Litoměřice

- Lenka Randáčková, Dlouhá 189, 410 02 Malé Žernoseky, IČO: 88239667, ve výši 5 000,- 
Kč na kulturní a sportovní akce uživatelů Domova U Trati Litoměřice, který je součástí 
příspěvkové organizace

- Libor Kaňka, Alfonse Muchy 421/8, 412 01 Litoměřice - Pokratice, IČO: 46771646, ve výši 
3 000,- Kč na kulturní, sportovní a společenské akce uživatelů Domova sociální péče 
Chotěšov, který je součástí příspěvkové organizace

b) formou věcného daru s využitím při kulturních, sportovních a společenských akcích 
uživatelů Centra sociální pomoci Litoměřice od:
- GASTROPLUS Louny s.r.o., Rybalkova 2128, 440 01 Louny, IČO: 28714857, potraviny v 
hodnotě 167,- Kč
- CITUS s.r.o., K výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311, potraviny v hodnotě 2 
187,- Kč
- Salutant s.r.o., Krupská 30/26, 415 01 Teplice, IČO: 28437292, zajištění ukázkového letu 
vrtulníku v rámci sportovních her v hodnotě 10 000,- Kč
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Usnesení č. 069/71R/2019
19.2 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění ostrahy 
objektů KÚÚK“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Odmítnutí zakázky dodavatelem BLESK Servis s.r.o., Ocelářská 1272/21, 19000 Praha – 
Libeň, IČO: 27607429 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. Rozhodnutí o vyloučení dodavatele BLESK Servis s.r.o., Ocelářská 1272/21, 19000 Praha 
– Libeň, IČO: 27607429 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

B) rozhoduje

podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „zákon“) o zrušení zadávacího řízení, jelikož zanikla účast v zadávacím řízení 
vybranému dodavateli po jeho vyloučení.

C) ukládá

Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, zabezpečit veškeré další 
úkony zadavatele u této veřejné zakázky týkající se zrušení zadávacího řízení
Termín: 30. 8. 2019

Usnesení č. 070/71R/2019
20.1 Komise Rady Ústeckého kraje – personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) odvolává

dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů,

1. Leo Dittricha, člena Investiční komise Rady Ústeckého kraje,
2. Bc. Jaroslava Bžocha, člena Dopravní komise Rady Ústeckého kraje,
3. Jiřího Drbala, člena Dopravní komise Rady Ústeckého kraje.

B) jmenuje

dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů

1. Ing. Jakuba Komárka, člena Investiční komise Rady Ústeckého kraje,
2. Jana Schillera, člena Dopravní komise Rady Ústeckého kraje,
3. Pavla Kašpara, člena Dopravní komise Rady Ústeckého kraje.

Seznam příloh:

Bod 9.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 012/71R/2019 Registrace akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace (včetně příloh)

bod 9.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 016/71R/2019 Memorandum o partnerství a 
spolupráci při přípravě projektu „U 
SMART ZONE - testování 
autonomních systémů” - vzor
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bod 11.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 020/71R/2019 Dodatek ke Smlouvě o nájmu 
dopravních prostředků s IT global 
s.r.o.

bod 11.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 020/71R/2019 Dodatek ke Smlouvě o podnájmu 
dopravních prostředků s Dopravní 
společností Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace

bod 11.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 020/71R/2019 Dodatek ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti 
Ústeckého kraje na vybraných 
linkách

bod 11.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 023/71R/2019 Darovací smlouva

bod 11.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 024/71R/2019 Veřejný příslib – přistoupení k 
závazku, bezúplatná úhrada

bod 11.9 priloha 2.pdf k usnesení č. 024/71R/2019 Přijetí veřejného příslibu ve variantě: 
a) Přijetí peněžní hotovosti a přijetí 
daru b) Přijetí peněžní hotovosti c) 
Přijetí daru

bod 12.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 025/71R/2019 Náležitosti vyhlášení konkursního 
řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele Střední odborné školy 
technické a zahradnické, Lovosice, 
příspěvkové organizace

bod 12.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 031/71R/2019 Dodatek ZL školské rady

bod 12.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 031/71R/2019 Přehled členů ŠR končících ke dni 
31.8.2019

bod 12.7 priloha 3.pdf k usnesení č. 031/71R/2019 Návrh kandidátů ŠR s účinností 
jmenování od 1. 9. 2019

bod 12.11 priloha 1.pdf k usnesení č. 035/71R/2019 Memorandum o spolupráci

bod 12.12 priloha 1.pdf k usnesení č. 036/71R/2019 Přehled organizací žádajících o 
souhlas s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací

bod 12.13 priloha 1.pdf k usnesení č. 037/71R/2019 Seznam doporučených projektů – 
výše dotace do 200 tis. Kč

bod 12.13 priloha 2.pdf k usnesení č. 037/71R/2019 Seznam nedoporučených projektů

bod 12.14 priloha 3.pdf k usnesení č. 038/71R/2019 Vzor dodatku smlouvy

bod 14.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 043/71R/2019 Pozvánka na jednání valné hromady 
Severočeského divadla s.r.o. včetně 
příloh

Bod 15.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 049/71R/2019 Tabelární seznam žadatelů - obnova 
krajiny a biodiverzty - RÚK

Bod 15.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 049/71R/2019 Tabelární seznam žadatelů - obnova 
krajiny a biodiverzity - ZÚK

Bod 15.5 priloha 3.pdf k usnesení č. 049/71R/2019 Tabelární seznam žadatelů - EVVO - 
RÚK

Bod 15.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 049/71R/2019 Tabelární seznam žadatelů - EVVO - 
ZÚK
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Bod 15.5 priloha 5.pdf k usnesení č. 049/71R/2019 Tabelární seznam žadatelů - 
záchr.stanice - RÚK

Bod 15.5 priloha 6.pdf k usnesení č. 049/71R/2019 Tabelární seznam žadatelů - ZÚK

Bod 15.5 priloha 7.pdf k usnesení č. 049/71R/2019 Tabelární seznam žadatelů 
navržených k zamítnutí

bod 15.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 050/71R/2019 Tabelární přehled žadatelů 
navržených k podpoření

Bod 15.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 050/71R/2019 Tabelární přehled žadatelů 
navržených k zamítnutí

bod 15.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 051/71R/2019 Návrh darovací smlouvy

bod 15.9 priloha 2.pdf k usnesení č. 052/71R/2019 opravený Dodatek č. 3

Bod 18.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 065/71R/2019 Hodnocení žádosti o dotaci v 
programu "Podpora vybraných 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 
2019", včetně výše dotace

Bod 18.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 065/71R/2019 Redukční koeficienty

Bod 18.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 065/71R/2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace na podporu vybraných 
sociálních služeb - vzor

bod 18.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 067/71R/2019 Akční plán rozvoje sociálních služeb 
Ústeckého kraje platný od 1. 7. 2019

bod 18.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 067/71R/2019 Základní a Rozvojová síť sociálních 
služeb na období 2019-2021 platné 
od 1. 7. 2019

bod 18.6 priloha 3.pdf k usnesení č. 067/71R/2019 Zápis z jednání Odborné pracovní 
skupiny odboru sociálních věcí 
Krajského úřadu Ústeckého kraje pro 
plánování, kvalitu a financování 
sociálních služeb ze dne 30. 4. 2019
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Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace 

 
 

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D313010029 

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907 

Příjemce dotace: Ústecký kraj 

  

 

Část I.  
Obecná ustanovení 

 
1. Projekt 

 Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu „Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 
(dále jen „OPŽP“), prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 
2.1 – „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva 
koncentracím znečišťujících látek“ (dále jen „Projekt“). 

 Příjemce dotace je povinen realizovat Projekt v souladu se žádostí o podporu a jejími přílohami 
a tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v  části I. čl. 5 této přílohy, a to po dobu 
udržitelnosti Projektu uvedené v části II. čl. 1 této přílohy. 

 Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí 
dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OPŽP 2014-2020, zejména Pravidla pro 
žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, 
v aktuálním znění (dále jen „PrŽaP“). Příjemce dotace je současně povinen dodržovat pravidla 
stanovená v Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 Operačního programu 
Životní prostředí 2014 – 2020 – výzva pro kraje č. 3, v aktuálním znění (dále jen „ZP“)  
a Grafickým manuálem povinné publicity. 

 

2. Specifikace příjemce dotace 

             Ústecký kraj 

 Velká Hradební 3118/48 

 400 01 Ústí nad Labem 

 IČ: 70892156 

 Zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 

 (dále jen „Příjemce“) 
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3. Poskytovatel dotace/MŽP a zprostředkující subjekt/Fond 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) je zprostředkujícím subjektem, 
který vykonává úkony, delegované Ministerstvem životního prostředí (dále jen „Poskytovatel 
dotace“) na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního 
prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 
2014 – 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky ze dne 17. 6. 2015. 

  

4. Výše dotace 

4.1. Výše dotace 

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 167 738 589 Kč v následujícím členění.  

 

Zdroje financování Kč Procentní podíl z CZV 

Celkové výdaje 167 738 589,- Kč  

Způsobilé výdaje 167 738 589,- Kč 100 % 

Příspěvek Unie 167 738 589,- Kč 100 % 

Podpora celkem 167 738 589,- Kč 100 % 

 

4.2 Skutečná výše dotace  

  Skutečná výše dotace, která bude Příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně 
vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu.  

4.3 Výše dotace na administraci Projektu 

 V souladu se ZP bude v rámci dotace Příjemci poskytnuta podpora na výdaje spojené 
s administrací Projektu dle ZP, a to ve výši max. 4 % z celkové částky určené na podporu dílčích 
projektů konečných uživatelů – fyzických osob. Při dosažení výše indikátoru uvedené v části II, 
čl. 4, bod 4.2 či dosažení vyššího plnění dle části II, čl. 4, bodu 4.3 zůstane tato výše podpory 
zachována a nebude poměrně snížena. Výše podpory na administraci Projektu bude zachována 
a nebude snížena rovněž, bylo-li nedodržení způsobeno strukturou podaných žádostí ve vztahu 
k výši disponibilní finanční alokace a Příjemce tuto skutečnost řádně zdůvodní a vysvětlí 
nejpozději v poslední zprávě o realizaci projektu předcházející závěrečnému vyúčtování akce,       
či v případě, kdy dojde k zúžení rozsahu projektu v souladu s částí II., čl. 4, bodem 4.4. 

 Pokud bude Příjemci celková výše dotace poskytnutá na dílčí projekty konečným uživatelům – 
fyzickým osobám navýšena po roce 2020, jsou způsobilými výdaji na administraci projektu 
Příjemce max. 4 % z celkové navýšené částky poskytnuté na dílčí projekty konečným uživatelům 
– fyzickým osobám.  

 

5.      Účel dotace  

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu a dosažení účelu Projektu, kterým je poskytnutí 
finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu ZP na výměnu kotlů na pevná 
paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí               
na území kraje.  
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Příjemce je oprávněn dotaci použít pro účely poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům 
k financování výdajů poskytovaných v rámci specifického cíle 2.1, OPŽP 2014 – 2020 a pro účely 
použití dotace na výdaje týkající se administrace projektu Příjemce – osobní náklady a publicity 
a propagace tohoto Projektu Příjemcem dle ZP.  

 

6. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace a časový harmonogram realizace Projektu 

6.1.   Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2023 

6.2.  Harmonogram realizace Projektu  

6.2.1. Příjemce je povinen realizovat Projekt následujícím způsobem: 

− Příjemce je povinen do 30. 9. 2019 vyhlásit program ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „Program“), za účelem 
předkládání žádostí o poskytnutí prostředků konečným uživatelům k realizaci dílčích 
projektů;  

− Příjemce je povinen do 31. 10. 2019 zahájit příjem žádostí o poskytnutí prostředků 
konečným uživatelům k realizaci dílčích projektů; 

− Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2022 ukončit vyhlášený Program za účelem 
předkládání žádostí o poskytnutí prostředků konečným uživatelům k realizaci dílčích 
projektů (v průběhu roku 2023 již Příjemce pouze zajišťuje realizaci dílčích projektů 
konečných uživatelů). 

6.2.2. Podklady k závěrečnému vyhodnocení celého Projektu, tzv. ZVA (návrh dokumentace 
závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální PrŽaP, jiného 
právního předpisu nebo v rozsahu stanoveném Fondem, budou Fondu předloženy           
do  1. 4. 2024. 

 
7. Zákaz duplicitního financování Projektu 

K zamezení dvojího financování může Příjemce čerpat na poskytnutou dotaci Projektu pouze 
prostředky v rámci OPŽP. Příjemce není oprávněn na Projekt čerpat prostředky z jiných 
finančních nástrojů Evropských společenství či národních veřejných prostředků. 

 

Část II.  
Další povinnosti Příjemce  

 

1. Udržitelnost Projektu  

Příjemce je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, kterými 
jsou dosažené indikátory specifikované v části II. čl. 4 této Přílohy, byly zachovány po dobu  
5 let ode dne ukončení tohoto Projektu (viz definice v PrŽaP). Příjemce je rovněž v této lhůtě 
povinen zajistit, že bude zachována trvalost Projektu definovaná v čl. 71 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu                   
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES)  
č. 1083/2006 (dále jen „Obecné nařízení“). 
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2. Finanční plnění Projektu a časový harmonogram  

2.1.  Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje maximálně ve výši uvedené v části I. čl. 4 
bodu 4.1, za účelem definovaným v části I. čl. 5 této přílohy.  

2.2.   Příjemce je povinen při realizaci Projektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram 
realizace projektu dle části I. čl. 6 této přílohy. 

 

3. Způsobilé výdaje a žádosti o platbu 

3.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou definovány v ZP. 

3.2. Příjemce je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze takové výše způsobilých 
výdajů Projektu, aby nedisponoval více než 50 % nevyúčtovaných záloh. Veškeré způsobilé 
výdaje musí být doloženy způsobem definovaným v ZP. Postup pro předkládání žádostí  
o platbu je uveden v ZP. 

3.3. Příjemce je povinen provádět finanční kontroly všech dokladů Projektu, které zakládají finanční 
plnění. Podpisem a předložením žádosti o platbu příjemce potvrzuje provedení kontroly věcné, 
finanční a formální správnosti údajů příjemce i údajů konečných uživatelů. 

3.4. Pokud Fond zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo 
obsahuje formální nedostatky, je Příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě 
stanovené Fondem. 

3.5. Příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou 
dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výstupů Projektu), aby byl dodržen 
účel poskytnutí dotace na daný Projekt a udržitelnost Projektu. 

 

4. Plnění indikátorů a monitorování Projektu 

4.1. Příjemce je povinen naplnit závazné indikátory a uchovat jejich plnění po stanovenou dobu. 

4.2. Indikátory  

Příjemce Min. počet stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší, u kterých má být provedeno opatření ke 
snížení emisí 

Ústecký kraj 1 610 ks 

 

4.3. Indikátor je uveden jako minimální. Pokud Příjemce dotace v rámci výše poskytnutých 
prostředků realizuje více opatření vedoucích ke snížení emisí, nejedná se o porušení podmínek 
poskytnutí dotace. 

4.4. Pro účely vyhodnocení schopnosti naplnění indikátoru u jednotlivých krajů v roce 2020 předloží 
Příjemce monitorovací zprávu s údaji ke dni 31. 12. 2020 s uvedením počtu žádostí schválených 
orgány kraje (včetně žádostí schválených Radou kraje v zásobníku). Počet žádostí schválených 
orgány kraje v rámci 3. výzvy bude doložen usneseními orgánů kraje. Tuto monitorovací 
zprávu  předloží Příjemce ke zhodnocení Fondu, a to nejpozději do 1. 2. 2021. V návaznosti         
na data vycházející z této zprávy dojde k hodnocení absorpční kapacity kraje a na základě 
žádosti Příjemce může dojít k navýšení i ponížení poskytnuté dotace a uvedených závazných 
indikátorů prostřednictvím změny Rozhodnutí v souladu se ZP. 
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4.5. Příjemce je povinen zajistit zpracování a předkládání monitorovacích zpráv Projektu Fondu 
v termínech, formě a způsobem popsaným v  ZP. Příjemce je pak povinen předložit první 
monitorovací zprávu Projektu za období, ve kterém bude vyhlášen Program. Vzor monitorovací 
zprávy Projektu včetně všech jejích náležitostí bude uveden v ZP jako jejich Příloha č. 4.  

4.6. Příjemce je povinen zpracovávat všechny monitorovací zprávy Projektu s využitím pravdivých  
a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu. 

4.7. Příjemce je povinen vypracovat na výzvu Fondu monitorovací zprávu Projektu v mimořádném 
termínu a v rozsahu stanoveném Fondem. 

4.8. Kromě pravidelných monitorovacích zpráv vyplňuje Příjemce zprávy o realizaci Projektu. Tyto 
jsou podávány přes elektronický portál IS KP14+ zpravidla současně s podáním žádosti  
o platbu. Bližší pokyny a náležitosti těchto zpráv (včetně formuláře) jsou k dispozici                          
na elektronickém portálu IS KP14+  (přístupném přes internetovou stránku 
„http://mseu.mssf.cz“) a v dokumentech aktuálně zveřejňovaných na internetové stránce 
www.opzp.cz (PrŽaP a Jak správně vyplnit zprávu o realizaci, žádost o platbu, žádost o změnu       
a zprávu o udržitelnosti). 

 

5.      Vedení účetnictví 

5.1. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech  
a nákladech Projektu. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s  předpisy České republiky, 
zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o účetnictví“).  

5.2. Příjemce je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti 
účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona  
o účetnictví), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. 

5.3. Příjemce je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních 
položek ke konkrétnímu Projektu, tj. účtování na rozvahových a výsledkových účtech a zařazení 
majetku do evidence majetku a v souladu s čl. 125 odst. 4 Obecného nařízení. 

5.4. Příjemce je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách 
a auditech kontrolních orgánů dle uvedeného v části II. čl. 7 této přílohy. 

5.5. Příjemce je dále povinen zajistit, aby jeho dodavatelé v souvislosti s Projektem předkládali 
k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo Projektu. 

 

6. Veřejné zakázky  

Příjemce je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, resp. 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího 
řízení, a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném  
v době zahájení výběrového/zadávacího řízení, resp. dokumentem Zadávání veřejných zakázek 
v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.  

 

7. Kontrola/audit 

7.1. Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí 
vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, 
poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
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údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem  
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění 
kontroly/auditu. Těmito kontrolními orgány jsou Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, 
orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, 
případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Tuto povinnost je povinen Příjemce přenést 
na konečné uživatele prostřednictví právního aktu o poskytnutí dotace ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

7.2. Příjemce je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto 
kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditu na základě 
provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu 
plnění kontrolami/audity navržených opatření je Příjemce povinen zahrnovat do pravidelných 
zpráv o realizaci Projektu, resp. o udržitelnosti Projektu. 

7.3. Příjemce je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany 
jiných subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.  

7.4. Příjemce je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektu a činností s ní přímo 
souvisejících ze strany orgánů specifikovaných v čl. 7 bod 7.1 této přílohy č. 1 Rozhodnutí 
i u dodavatelů Projektu.  

 

8. Publicita a propagace 

8.1. Příjemce je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII. Obecného nařízení  
a Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování 
Obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků  
z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních  
a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů.  

8.2. Příjemce je dále povinen postupovat podle vlastní propagační strategie pro realizaci publicity 
Projektu, předložené v rámci projektové žádosti. Změny propagační strategie je Příjemce 
povinen předložit poskytovateli dotace ke schválení.  

8.3. K realizaci propagačních aktivit je Příjemce povinen využívat podklady dodané Poskytovatelem 
včetně dodržování grafického manuálu. V případě využití jiných podkladů Příjemcem, jejichž 
příprava a realizace bude nárokována jako způsobilý výdaj z Projektu, je nezbytné tyto podklady 
předložit ke schválení Poskytovateli za účelem koordinace propagačních aktivit OPŽP 2014-2020 
– PO 2. 

8.4. Příjemce je povinen při zahájení programu za účelem předkládání žádostí o poskytnutí 
prostředků konečným uživatelům k realizaci dílčích projektů uspořádat tiskovou konferenci,       
na kterou přizve zástupce Poskytovatele. 

 

9. Poskytování údajů o realizaci projektu 

Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele dotace nebo Fondu poskytnout jakékoliv doplňující 
informace související s realizací Projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve Fondem                      
nebo Poskytovatelem dotace požadované formě, rozsahu a termínu. 
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10. Oznamování změn 

10.1. Příjemce je povinen Fondu neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv           
na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících z tohoto 
Rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu. Informací (povinností 
informovat) se rozumí podání informace prostřednictví IS MS2014+. 

10.2.   Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím 
Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm 
předpokládaných, které by Příjemci znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto 
Rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín v přiměřené lhůtě před uplynutím 
příslušného termínu tak, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit). Žádost o provedení 
takové změny příjemce podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+. 

10.3.  Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektu jsou uvedeny  
v PrŽaP a Jak správně vyplnit zprávu o realizaci, žádost o platbu, žádost o změnu a zprávu  
o udržitelnosti. 

  

11. Vypořádání Projektu 

Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a s vyhláškou č. 435/2017Sb., kterou         
se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními 
finančními aktivy a Národním fondem. Povinné údaje dle vyhlášky č. 435/2017 Sb. je Příjemce 
povinen Poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou a pokyny 
Poskytovatele dotace. 

 

12. Uchovávání dokumentů  

12.1. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu  
s platnými právními předpisy EU a České republiky, zejména v souladu s čl. 140 Obecného 
nařízení. 

12.2. Příjemce je povinen uchovávat doklady ve formě kopií originálů, případně na běžných nosičích 
dat, včetně elektronické verze originálních dokladů, popř. v elektronické podobě, pokud se jedná 
o jedinou existující formu dokladu. 

 

13. Příjmy Projektu 

Příjmy projektu nejsou relevantní. 

 

14.       Kontrolní činnost dílčích projektů 

Příjemce je povinen realizovat kontrolní činnost v rámci realizace dílčích projektů konečných 
uživatelů, a to z pohledu dodržování podmínek poskytnutí podpory ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě zjištění porušení podmínek poskytnutí podpory konečným uživatelem ve smyslu 
citovaného zákona, které příjemce dle tohoto zákona považuje za podezření na porušení 
rozpočtové kázně, je povinen provést příslušné šetření vedoucí k prošetření podezření na 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu citovaného zákona. 
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Podrobný postup Příjemce vůči Poskytovateli dotace v případě uvedených zjištění včetně dalšího 
postupu vůči Poskytovateli dotace je podrobně upraven v čl. 8 ZP. 

 

 
Část III.  

Platební podmínky 

 

1. Financování Projektu Příjemcem   

Dotace bude Příjemci poskytována formou ex-ante (zálohových) plateb. První zálohová platba 
ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů Projektu bude Příjemci poskytnuta na základě žádosti 
o platbu, kterou je Příjemce povinen podat do třiceti kalendářních dnů od doručení tohoto 
Rozhodnutí Příjemci dle postupu stanoveného v ZP. Příjemce je povinen poskytnutou zálohu 
vyúčtovat, tedy doložit, že výdaje obsažené v tomto vyúčtování odpovídají podmínkám 
stanoveným v tomto Rozhodnutí. Další záloha bude Příjemci poskytnuta na základě další žádosti 
o platbu.  

 

2. Žádost o platbu  

Příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit Fondu řádně vyplněnou 
zálohovou žádost o platbu, ke které následně dokládá zúčtovací žádost o platbu podloženou 
příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými Fondem v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZP.  

 

3. Převod prostředků dotace  

Dotace bude Příjemci poskytována bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet 
Příjemce v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.  

 

 

Část IV.   
Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí 

 

1. Pozastavení proplácení dotace  

Pokud Fond, Poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce nesplnil 
nebo neplní některou z podmínek uvedených v Rozhodnutí, je Fond nebo Poskytovatel dotace 
oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, 
zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 36 Obecného nařízení, popř. k podezření                 
na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech. 

  

2. Diferenciace sankcí za porušení povinností  

2.1. Není-li dále uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí 
porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona o rozpočtových 
pravidlech a povede k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla 
rozpočtová kázeň porušena. 
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2.2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II. čl. 6, bude odvod za porušení 
rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven 
procentním rozmezím podle přílohy č. 2 část A tohoto Rozhodnutí. 

 V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I čl. 6 bod 6.2.1 odrážky první  
a druhá, část I čl. 6 bod 6.2.2, část II čl. 3 bod 3.4, část II. čl. 4 bod 4.2, část II čl. 4 bod 4.4, 4.5  
a 4.7, část II. čl 5. Bod 5.1 – 5.5, část II. čl. 7 bod 7.1, 7.2 a 7.4, část II. čl. 8, část II. čl. 9, část II čl. 
10 bod 10.1, část II. čl. 12 bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 
písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami uvedenými v Příloze 
č. 2, část B tohoto Rozhodnutí. 

2.3. Porušení povinností stanovených v části I čl. 6 bod 6.2.1 odrážky první a druhá v případě 
nedodržení termínu do 30 dní; v části I čl. 6 bod 6.2.2 v případě nedodržení termínu do 30 dní; 
v části II čl. 3 bod 3.4 v případě nedodržení lhůty do 10 dní; v části II čl. 4 bod 4.2 do 5 %                
či v případě nedodržení splnění indikátoru, dojde-li následně z podnětu Příjemce k úpravě 
rozsahu projektů a poskytnutých prostředků dle části II. čl. 4, bodu 4.4 a ZP, případně bylo-li 
nedodržení způsobeno strukturou podaných žádostí ve vztahu k výši disponibilní finanční 
alokace a příjemce dotace tuto skutečnost řádně zdůvodní a vysvětlí nejpozději v poslední ZoR; 
v části II. čl. 4 bod 4.5 a 4.7 v případě nedodržení termínu do 30 dní, nepředstavuje neoprávněné 
použití této dotace ve smyslu § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech.   
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Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

 

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D313010029 
 

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907  

Příjemce dotace: Ústecký kraj 

  
 

ČÁST A. 

Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z OPŽP v případě 

porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek. 

I.  OBECNÁ USTANOVENÍ 

I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše finanční opravy      

za porušení rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností 

stanovených v části II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky 

poskytnutí dotace, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (dále souhrnně jen „veřejné 

zakázky“), zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, případně zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen 

„zákon“) a/nebo nedodržení postupu stanoveného v Pokynech pro zadávání veřejných zakázek 

v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen 

„Pokyny OPŽP“), případně v dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020,            

ve znění účinném v době zahájení výběrového/ zadávacího řízení (dále jen „Zadávání VZ 

v OPŽP“). 

II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se 

za něj žádná finanční oprava. 

III.  Pokud je možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného porušení, bude finanční oprava 

stanovena ve výši vyčísleného finančního dopadu. V případě, že není možné přesně vyčíslit 

finanční dopad identifikovaného porušení, bude finanční oprava stanovena dle kapitoly II. – Typy 

porušení a sazby finančních oprav této části A. 

IV. Výše finanční opravy se vypočte z částky, která byla nebo má být z prostředků OPŽP poskytnuta 

v souvislosti s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo. 

V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše finančních oprav 

stanovených za jednotlivá porušení se nesčítají a výsledná finanční oprava je stanovena 

s ohledem na nejzávažnější porušení. 

VI. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu      

na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání 

veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti          

při vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především 

v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti 

ve výběrovém/zadávacím řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než kterému 
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měla být zadána. 

 

VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení 

uvedený v kapitole II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A, bude stanovena 

finanční oprava dle zásady přiměřenosti. 

II. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 

 

Č. Typ porušení Popis porušení Sazba finanční opravy 

1 Nedodržení požadovaného 

způsobu zahájení řízení 

Zadavatel zadal veřejnou 

zakázku, aniž by zahájil 

zadávací řízení v souladu se 

zákonem nebo výběrové 

řízení v souladu s Pokyny 

OPŽP, příp. s dokumentem 

Zadávání VZ v OPŽP. 

100 % 

25 %, pokud byla dodržena 

určitá míra uveřejnění, která 

umožnila potenciálním 

dodavatelům přístup 

k zadávané veřejné zakázce 

2 Neoprávněné rozdělení 

předmětu veřejné zakázky 

Zadavatel rozdělil předmět 

veřejné zakázky tak, že tím 

došlo ke snížení 

předpokládané hodnoty pod 

finanční limity stanovené 

v zákoně nebo v Pokynech 

OPŽP, příp. v dokumentu 

Zadávání VZ v OPŽP. 

100 % 

25 %, pokud byla dodržena 

určitá míra uveřejnění, která 

umožnila potenciálním 

dodavatelům přístup 

k zadávané veřejné zakázce 

3 Nedodržení minimální délky 

lhůty pro podání nabídek, 

předběžných nabídek nebo 

žádostí o účast 

Zadavatel stanovil lhůtu pro 

podání nabídek, 

předběžných nabídek nebo 

žádostí o účast tak, že jejich 

délka nedosahovala 

minimálních lhůt 

stanovených v zákoně nebo 

v  Pokynech OPŽP, příp. v 

dokumentu Zadávání VZ 

v OPŽP. 

25 %, pokud je zkrácení vyšší 

nebo rovno 50 % délky 

minimální lhůty 

10 %, pokud je zkrácení vyšší 

nebo rovno 30 % délky 

minimální lhůty 

2 % až 5 % dle závažnosti 

porušení v případě jiného 

zkrácení 

4 Nedostatečná doba pro 

opatření zadávací 

dokumentace 

Jestliže zadávací 

dokumentace není volně, 

přímo a úplně dostupná, 

přičemž doba, ve které si ji 

mohou potenciální 

25 %, pokud po zkrácení činí 

délka lhůty pro doručení 

nabídek alespoň 50 % 

stanovené lhůty pro doručení 

nabídek 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba finanční opravy 

dodavatelé opatřit, je příliš 

krátká a vytváří 

neodůvodněnou překážku 

pro řádnou hospodářskou 

soutěž. 

10 %, pokud po zkrácení činí 

délka lhůty pro doručení 

nabídek alespoň 60 % 

stanovené lhůty pro doručení 

nabídek 

5 %, pokud po zkrácení činí 

délka lhůty pro doručení 

nabídek alespoň 80 % 

stanovené lhůty pro doručení 

nabídek 

5 Neuveřejnění prodloužení 

lhůty pro podání nabídek, 

předběžných nabídek nebo 

žádostí o účast 

Zadavatel v průběhu 

výběrového/zadávacího 

řízení prodloužil lhůtu pro 

podání nabídek, 

předběžných nabídek nebo 

žádostí o účast, aniž by tuto 

skutečnost uveřejnil 

způsobem stanoveným 

v zákoně nebo v Pokynech 

OPŽP, příp. v dokumentu 

Zadávání VZ v OPŽP, 

resp. způsobem, jakým bylo 

zahájeno výběrové/zadávací 

řízení. 

10 % 

5 % v případě menší 

závažnosti porušení 

6 Použití jednacího řízení 

s uveřejněním v rozporu se 

zákonem 

Zadavatel zadal veřejnou 

zakázku v jednacím řízení 

s uveřejněním, aniž by byly 

splněny zákonné podmínky 

pro takový postup, nebo 

v průběhu jednacího řízení 

s uveřejněním podstatně 

změnil zadávací podmínky. 

25 % 

5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení  

7 Neuvedení nebo 

nedostatečné vymezení 

požadavků na kvalifikaci 

Zadavatel neuvedl 

v oznámení o zahájení 

výběrového/zadávacího 

řízení požadavky na 

kvalifikaci, případně tyto 

požadavky nevymezil 

dostatečně určitě. 

25 % 

5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení a 

v případě, že požadavky na 

kvalifikaci sice byly uvedené, 

avšak nedostatečně určitě 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba finanční opravy 

8 Neuvedení nebo 

nedostatečné vymezení 

pravidel pro hodnocení 

nabídek 

Zadavatel neuvedl 

v oznámení o zahájení 

výběrového/zadávacího 

řízení nebo v zadávací 

dokumentaci pravidla pro 

hodnocení nabídek, případně 

pravidla pro hodnocení 

nabídek nevymezil 

dostatečně určitě. 

25 % 

5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení a 

v případě, že pravidla pro 

hodnocení sice byly uvedené, 

avšak nedostatečně určitě 

9 Stanovení požadavků 

na kvalifikaci v rozporu se 

zákonem nebo s Pokyny 

OPŽP, příp. s dokumentem 

Zadávání VZ v OPŽP 

Zadavatel stanovil 

diskriminační nebo jiné 

protiprávní požadavky na 

kvalifikaci, včetně případů, 

kdy tyto požadavky 

bezprostředně nesouvisely 

s předmětem veřejné 

zakázky. 

25 % 

5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení 

10 Stanovení pravidel pro 

hodnocení nabídek 

v rozporu se zákonem nebo 

s Pokyny OPŽP, příp. 

s dokumentem Zadávání VZ 

v OPŽP 

Zadavatel stanovil 

diskriminační nebo jiná 

protiprávní pravidla pro 

hodnocení nabídek, včetně 

případů, kdy hodnotící 

kritéria nevyjadřují vztah 

užitné hodnoty a ceny, resp. 

kvalitativní, environmentální 

nebo sociální hlediska 

spojená s předmětem 

veřejné zakázky. 

25 % 

5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení 

11 Stanovení technických 

podmínek nebo jiných 

podmínek účasti v řízení 

v rozporu se zákonem nebo 

s Pokyny OPŽP, příp. 

s dokumentem Zadávání VZ 

v OPŽP 

Zadavatel stanovil podmínky 

účasti, zejména technické 

podmínky, obchodní 

podmínky nebo jiné výše 

neuvedené podmínky účasti 

ve 

výběrovém/zadávacím  řízení 

diskriminačním způsobem 

nebo jiným způsobem 

v rozporu se zákonem nebo 

s Pokyny OPŽP, příp. 

s dokumentem Zadávání VZ 

25 % 

5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení 

25 % v případě značkové 

specifikace v míře vyšší než 

30 % z finančního objemu 

veřejné zakázky 

10 % v případě značkové 

specifikace v míře 20 – 30 % 

z finančního objemu veřejné 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba finanční opravy 

v OPŽP. zakázky 

5 % v případě značkové 

specifikace v míře 10 < 20 % 

z finančního objemu veřejné 

zakázky 

12 Nedostatečné vymezení 

předmětu veřejné zakázky 

Zadavatel nevymezil 

předmět veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných 

pro zpracování nabídky. 

10 % 

5 % dle závažnosti porušení 

13 Nedodržení zadávacích 

podmínek při zadávání 

veřejné zakázky 

Zadavatel při zadávání 

veřejné zakázky nedodržel 

stanovené zadávací 

podmínky, zejména 

technické podmínky, 

požadavky na kvalifikaci, 

pravidla pro hodnocení, 

obchodní podmínky nebo 

jiné podmínky účasti ve 

výběrovém/zadávacím řízení 

nebo podmínky průběhu 

výběrového/zadávacího 

řízení. 

25 % 

5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení 

14 Nedodržení základních zásad 

zadávání veřejných zakázek 

při posouzení nebo 

hodnocení nabídek 

Zadavatel porušil základní 

zásady zadávání veřejných 

zakázek při posouzení nebo 

hodnocení nabídek, včetně 

případů, kdy v rozporu se 

zákonem či s Pokyny OPŽP, 

příp. s dokumentem 

Zadávání VZ v OPŽP, jednal o 

nabídce, umožnil dodatečné 

změny nabídky nebo 

nezajistil nezbytnou auditní 

stopu posouzení nebo 

hodnocení nabídek. 

25 % 

5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení 

15 Neoprávněné vyřazení 

nabídky z důvodu 

mimořádně nízké nabídkové 

ceny 

Zadavatel vyřadil nabídku 

z důvodu mimořádně nízké 

nabídkové ceny, aniž by 

požádal účastníka 

25 % 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba finanční opravy 

výběrového/zadávacího 

řízení o odpovídající 

zdůvodnění. 

16 Zvýhodnění určitého 

dodavatele 

Zadavatel v průběhu lhůty 

pro podání nabídek nebo 

žádosti pro účast nebo při 

jednání s dodavateli poskytl 

některému dodavateli nebo 

některým dodavatelům 

informace, které neposkytl 

ostatním dodavatelům, nebo 

zvýhodnil některého 

dodavatele nebo některé 

dodavatelé jiným než výše 

uvedeným způsobem, 

přičemž tento postup měl 

nebo mohl mít vliv na výběr 

dodavatele. 

25 % 

5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení 

17 Střet zájmů  Příslušný soud nebo jiný 

kompetentní orgán 

pravomocně rozhodl, že při 

zadávání veřejné zakázky 

došlo ke střetu zájmů, včetně 

případů, kdy příslušný soud 

pravomocně rozhodl, že byl 

při zadávání veřejné zakázky 

spáchán trestný čin. 

100 % 

18 Podstatná změna smlouvy  Zadavatel umožnil 

podstatnou změnu závazku 

ze smlouvy na veřejnou 

zakázku nebo práv 

a povinností vyplývajících ze 

smlouvy na veřejnou zakázku 

v rozporu se zákonem nebo 

s Pokyny OPŽP, příp. 

s dokumentem Zadávání VZ 

v OPŽP. 

25 % z ceny původní veřejné 

zakázky 

 

a dále 

 

100 % částky, o kterou byla 

případně zvýšena cena 

veřejné zakázky 

19 Podstatného zúžení rozsahu 

plnění veřejné zakázky 

Zadavatel umožnil podstatné 

zúžení rozsahu plnění 

veřejné zakázky v rozporu se 

25 % z ceny veřejné zakázky 

po zúžení rozsahu plnění 
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Č. Typ porušení Popis porušení Sazba finanční opravy 

zákonem nebo s Pokyny 

OPŽP, příp. s dokumentem 

Zadávání VZ v OPŽP, přičemž 

toto zúžení mohlo ovlivnit 

výběr dodavatele. 

a dále 

 

100 % částky, o kterou byla 

snížena cena veřejné zakázky 

20 Neoprávněné zadání 

dodatečných stavebních 

prací, dodávek nebo služeb 

Zadavatel zadal veřejnou 

zakázku, jejímž předmětem 

byly dodatečné stavební 

práce, služby nebo dodávky, 

nebo umožnil podstatnou 

změnu závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku vedoucí 

k provedení dodatečných 

stavebních prací, služeb nebo 

dodávek, aniž by pro to byly 

splněny podmínky dle 

zákona nebo Pokynů OPŽP, 

příp. dokumentu Zadávání 

VZ v OPŽP. 

100 % hodnoty dodatečných 

stavebních prací, dodávek 

nebo služeb 

25 % hodnoty dodatečných 

stavebních prací, dodávek 

nebo služeb, pokud jejich 

celková hodnota 

nepřesahuje 50 % hodnoty 

původní veřejné zakázky 

a zároveň nedosahuje 

finančních limitů pro 

nadlimitní veřejné zakázky 

21 Jiné porušení Zadavatel se dopustil jiného 

než výše uvedeného 

porušení, které mělo nebo 

mohlo mít vliv na výběr 

dodavatele, nebo které 

znemožnilo ověření souladu 

jeho postupu s částí II. bod 6 

Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace – 

Podmínky poskytnutí dotace, 

včetně neuchování 

dokumentace o veřejné 

zakázce nebo nezajištění 

nezbytné auditní stopy. 

25 % 

2 % nebo 5 % nebo 10 % dle 

závažnosti porušení 
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ČÁST B.  

Tabulka postihů za porušení povinností specifikovaných v Příloze č. 1, části IV. čl. 2. bodu 2.2. 

tohoto Rozhodnutí sankcionované nižším postihem než činí celková částka dotace 

 

Č. Podmínka 

Rozhodnutí 

Popis porušení Sazba postihu 

1 Část I. čl. 6. 

bod 6.2.1. 

odrážky 

první a 

druhá 

Nedodržení termínů realizace 

Projektu 

 

Do 1 měsíce bez postihu 

Postih 0,1 % za každý započatý měsíc z celkové 

částky dotace, max. 1 % z celkové částky 

dotace  

2 Část I. čl. 6. 

bod 6.2.2., a 

část II. čl. 3. 

bod 3.4. 

a) Nedodržení termínu předání 

podkladů k závěrečnému 

vyhodnocení akce. 

  

b) Nedodržení lhůty k doplnění 

či opravě žádosti o platbu.   

 

a) Do 1 měsíce bez postihu 

Postih ve výši 0,1 % za každý započatý měsíc 

zpoždění, max. 1 % celkové částky dotace. 

 

b) Do 10 dní bez postihu 

- dále výzva opatření k nápravě, nesplní-li 

výzvu: 30 dní, pak: 

Postih ve výši 0,25 % za každý započatý měsíc 

3 Část II. čl. 4 

bod 4.2. 

Nesplnění závazných indikátorů 

v případě, že nedojde ke změně 

Rozhodnutí dle bodu 4.4 téhož 

článku. 

Splnění 95 % a více – bez postihu. 

Splnění 50-94,99 % postih z celkové částky 

dotace ve výši odpovídající nesplnění 

závazného indikátoru do výše 95 %.  

4 Část II. čl. 4 

bod 4.4 

Nepředložení monitorovací 

zprávy zafixované ke dni  

31. 12. 2020 

Postih 2 % z celkové částky dotace za každý 

měsíc po termínu 

5 Část II. čl. 4 

bod 4.5 a 

bod 4.7 

Nesplnění povinnosti předkládat 

Fondu monitorovací zprávy 

Postih 1 % z celkové částky dotace za každou 

nepředloženou zprávu či za zprávu podanou 

se zpožděním více než 30 dní  

6 Část II. čl. 5. 

body 5.1.-

5.5. 

Nevedení účetnictví v souladu 

s Přílohou č. 1 Rozhodnutí   

Postih 0,1 %-25 % z celkové části dotace 

dle závažnosti pochybení 

7 Část II. čl. 7, 

bod 7.1., 7.2. 

a 7.4. 

Nesplnění povinností spojených 

s  kontrolou 

Postih 0,1-5 % z celkové částky dotace 
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8 Část II. čl. 8. Nesplnění některých z 

povinností souvisejících 

s publicitou a propagací 

Projektu 

Postih 0,1 %, pokud z provedených opatření 

vyplývá vazba na financování projektu ze 

zdrojů EU. 

Postih 25 % z celkové částky dotace, pokud 

přijaté propagační opatření nesplňuje žádný 

z požadavků předepsaných Grafickým 

manuálem povinné publicity OPŽP.  

9 Část II. čl. 9. Neposkytnutí požadované 

informace v požadované formě, 

rozsahu a termínu 

Postih 0,1-25 % z celkové částky dotace dle 

závažnosti dopadu na administraci Projektu a 

splnění účelu akce 

10 Část II. čl. 10. 

bod 10.1. 

Nesplnění povinnosti informovat 

Fond o všech okolnostech, které 

mají nebo by mohly mít vliv na 

plnění povinností příjemce, 

s výjimkou informace o rozsahu 

prací (vícepráce), které bude 

postiženo v souladu částí IV. 

bodu 2.1. Rozhodnutí 

Postih 0,1-25 % z celkové částky dotace dle 

závažnosti dopadu na administraci Projektu a 

splnění účelu akce 

11 Část II. čl. 12. Neplnění některých z povinností 

spojených s uchováváním 

dokumentů 

Postih 0,1-25 % z celkové částky dotace dle 

závažnosti dopadu na administraci Projektu a 

splnění účelu akce 
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Memorandum o partnerství a spolupráci 

při přípravě projektu „U SMART ZONE -  testování autonomních systémů” 

(dále také jen „Memorandum“) 

 

 

Smluvní strany: 

1. Ústecký kraj 

zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

IČO: 70892156 

 

2. Statutární město Ústí nad Labem 

zastoupené Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

Velká Hradební 2336/8  

400 01  Ústí nad Labem, Ústí nad Labem - centrum  

IČO:  00081531 

 

(dále také společně jen „účastníci Memoranda“) 

 

 

 

PREAMBULE 

Účastníci Memoranda deklarují tímto svůj zájem společného postupu na přípravě projektu „U SMART 
ZONE – testování autonomních systémů“. Zájem o partnerství a spolupráci vychází zejména z těchto 

skutečností: 

- testování autonomních systémů bylo identifikováno jako jeden ze strategických projektů Ústeckého 

kraje v rámci naplňování Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského 

a Karlovarského kraje (RE:START) a zařazení projektu mezi 5 klíčových strategických projektů pro 
území Ústeckého kraje bylo konsensem schváleno na společném jednání Regionální stálé konference 

Ústeckého kraje a tripartity 26. 3. 2019; 
- Statutární město Ústí nad Labem má zpracovanou Studii proveditelnosti „U SMART ZONE“ (KPMG 

Česká republika s.r.o., leden 2019) - (dále jen „studie proveditelnosti“);  

- testování autonomních systémů je plánováno na komunikacích ve vlastnictví Ústeckého kraje 
i  Statutárního města Ústí nad Labem; 

- spolupráce účastníků Memoranda podpoří lepší pozici při vyjednávání podpory projektu a finančních 
zdrojů na národní i evropské úrovni. 
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Článek I. 

Cílem spolupráce je ve smyslu preambule příprava projektu pro vybudování zóny pro testování 
autonomních silničních vozidel v reálném silničním provozu ve městě Ústí nad Labem, na základě studie 

proveditelnosti.  Zřízením testovací zóny se předpokládá zlepšení image města i regionu pro současné 
i případné budoucí obyvatele a s tím spojený růst dalších příležitostí rozvoje regionu. S ohledem na 

výzkumný potenciál projektu a strategickou polohu Ústí nad Labem zejména ve vztahu ke Spolkové 

republice Německo lze očekávat i úspěšný rozvoj a navazování další mezinárodní spolupráce. 

 

 

Článek II. 

 

Účastníci Memoranda vyjadřují tímto svou vůli a připravenost spolupracovat na přípravě projektu dle 

kroků a činností definovaných ve studii proveditelnosti, zejména v následujících bodech: 

 vyjednávání projektového rámce na vládní úrovni (Ministerstvo dopravy – legislativa, dotační 

programy, atd.),  
 vytvoření detailního projektového záměru -  rozpracování do aktivit, zpracování rozpočtu, 

harmonogramu, zdroje financování, personální kapacity, atd.,  

 příprava a podání projektových žádostí do příslušných programů, 

 zpracování informační kampaně a marketingové strategie, 

 vytvoření pravidel pro užívání zóny a testování. 

 
 

 

Účastníci Memoranda prohlašují, že koordinátorem aktivit bude Ústecký kraj.  Úkolem koordinátora bude 
zejména koordinace postupů při realizaci společných aktivit, distribuce informací, svolávání jednání, 

řízení jednání, pořizování zápisů, zajištění jednotné publicity a prezentace aktivit. Při této činnosti si 
účastníci Memoranda poskytnou maximální vzájemnou součinnost.    

        

Článek III. 

 

Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.  

Memorandum lze ukončit dohodou účastníků Memoranda nebo písemnou výpovědí jednoho z účastníků; 
výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhému účastníkovi Memoranda.  

Změnit nebo doplnit toto Memorandum je možné pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek tohoto Memoranda a podepsány oprávněnými 

zástupci účastníků Memoranda.  

Účastníci Memoranda se nezavazují k poskytnutí majetkových hodnot. Veškeré náklady na činnost 

související s naplňováním cílů Memoranda nesou jednotliví účastnící na základě svého dobrovolného 

rozhodnutí a nemají nárok na jejich úhradu ze strany druhého účastníka. Pokud při této činnosti vzniknou 
majetkové hodnoty, jejich vlastníky se stávají ti, kteří se na jejich vzniku podíleli. Případné společné 

financování aktivit bude řešeno samostatnou dohodou.  

Účastníci Memoranda shodně prohlašují, že si toto Memorandum před jeho podpisem přečetli, že bylo 

uzavřeno po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.   

Toto Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci účastníků 

Memoranda, přičemž každý z účastníků Memoranda obdrží po jednom vyhotovení. 



Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Memorandum bylo schváleno Radou Ústeckého kraje na jeho zasedání konaném dne ……………., 

usnesením č. .. /… 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Memorandum bylo schváleno Radou Statutárního města Ústí nad Labem na jeho zasedání konaném dne 
……………., usnesením č. .. /… 

 

 

Za Ústecký kraj 

 

___________________________ 

Jméno: Oldřich Bubeníček 
Funkce: hejtman Ústeckého kraje 
 

 

Za Statutární město Ústí nad Labem 

 

___________________________ 

Jméno: Mgr. Ing. Petr Nedvědický 
Funkce: primátor Statutárního města Ústí nad Labem 
 

 



1 
 
 
 
 

DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUV Ě O NÁJMU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 
  
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

IT global s.r.o.  
IČO: 28314239 
se sídlem: Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 58732 
DIČ (DPH): CZ28314239 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 60689, vedenou u Krajského soudu v Brně  
bankovní spojení: účet v EUR: č. 43-3912710287/0100 vedený u pobočky Komerční banky 
a.s.; účet v CZK: č. 43-3601530297/0100 vedený u pobočky Komerční banky a.s. 
zastoupena Zdeňkem Kratochvílem, jednatelem  
(dále jen jako „pronajímatel“) 
 
a 
 
Ústecký kraj 
IČO: 70892156 
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
DIČ: CZ70892156 
bankovní spojení: účet č. 882733379/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., 
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
(dále jen jako „nájemce“) 
  
(pronajímatel a nájemce dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „strana“) 
 
 

Preambule 
 

Smluvní strany dne 31. 8. 2018 uzavřely smlouvu o nájmu dopravních prostředků (dále jen 
„Smlouva“), která byla dne 11. 9. 2018 zveřejněna v registru smluv pod ID: 6095783, a na 
jejímž základě nájemce dočasně užívá dopravní prostředky uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.  
 
Dle čl. V.2 Smlouvy platí, že „nájem jednotlivého vozidla skončí okamžikem zániku / zničení 
jednotlivého vozidla; za zničení či zánik vozidla se považuje situace, kdy vozidlo nelze užívat ke 
sjednanému účelu, a náklady na jeho opravu by přesáhly obvyklou cenu vozidla před jeho 
poškozením; tím není dotčena odpovědnost nájemce a práva pronajímatele se zánikem / 
zničením vozidla související“. 
 
Smluvní strany konstatují, že předmětem nájmu dle Smlouvy bylo mj. následující vozidlo: 
Mercedes – Benz Intouro RZ : 6J3 3310, VIN WEB63372313281104, jež bylo ve Smlouvě 
kategorizováno jako vozidlo kategorie A (dále jen „Vozidlo“).  Smluvní strany dále vzájemně 
prohlašují a potvrzují si, že Vozidlo bylo dne 9. 1. 2019 při autonehodě zničeno, tj. bylo 
poškozeno do té míry, že by náklady na jeho opravu přesáhly jeho obvyklou cenu. 
 
V souladu s čl. VI. odst. 9 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke 
Smlouvě: 
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I. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany si výslovně potvrzují, že ke dni 9. 1. 2019 došlo v souladu s čl. V.2 Smlouvy 

ke skončení nájmu předmětného Vozidla. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 
prohlašují, že ode dne 9. 1. 2019 nevzniká pronajímateli právo na nájemné za uvedené 
Vozidlo. 

 
2. Smluvní strany si též vzájemně potvrzují, že zánik nájmu ve vztahu k Vozidlu nemá vliv na 

trvání nájmu ostatních vozidel dle Smlouvy. 
 

 
II. 

Ostatní ustanovení 

1. Vzhledem k tomu, že ve vztahu k Vozidlu došlo dle čl. V. odst. 2 Smlouvy k zániku nájmu, 
nahrazuje se tímto v celém rozsahu dosavadní znění přílohy č. 1 Smlouvy novým zněním 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku, zobrazujícím rozsah předmětu nájmu ode dne 9. 1. 
2019. 
 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále 
v platnosti. 
 

3. Tento dodatek Smlouvy je platný ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
nabývá účinnosti datem zveřejnění v registru smluv v souladu s čl. VI. odst. 10 smlouvy.  
 

4. Strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, že byl sepsán na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
5. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každému 

z účastníků naleží jedno (1) vyhotovení. 
 

6. Nájemce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku Smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje usnesením č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno].  

 
Přílohy:  
- Příloha č. 1: specifikace vozidel 
 
V Jihlavě dne …………………… V Ústí nad Labem dne ……………………
  

 Pronajímatel:  Nájemce: 
 za IT global s.r.o. za Ústecký kraj 
 
 
 ....................................... ............................................. 
 Zdeněk Kratochvíl Jaroslav Komínek 
 jednatel náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
  na základě pověření dle usnesení  
  Rady Ústeckého kraje č. 038/21R/2017 
  ze dne 16.8.2017 



PŘÍLOHA Č. 1

Kategorie vozidel A

VIN Typ Tovární značka Výrobce Vlastník Den předání vozidla nájemci

WEB63372013278992 Intouro 12,3m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372013278993 Intouro 12,3m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281059 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281060 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281061 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63374313281313 Intouro L 13,3m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63374313281315 Intouro L 13,3m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281101 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281103 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281105 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281106 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281107 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281108 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281109 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281110 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281111 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281112 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281113 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281114 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281116 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281118 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281119 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281121 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281122 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281123 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281124 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WKK63339113801035 Setra 415 LE SETRA Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

Kategorie vozidel B

VIN Typ Výrobní značka Výrobce Vlastník

WEB63305113263529 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH ČSAD Slaný s.r.o. 31.8.2018

WEB63305113263528 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH TRADO-BUS s.r.o. 31.8.2018

WKK63312113114561 415 H SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 15.9.2018

WKK63312113114556 415 H SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 15.9.2018

WKK62878713114374 S 415 NF SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 15.9.2018

WEB63305113263523 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63305113263916 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH ČSAD Benešov s.r.o. 31.8.2018

WEB63305113264094 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63305113265113 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH TRADO-BUS s.r.o. 31.8.2018

Kategorie vozidel C

VIN Typ Výrobní značka Výrobce Vlastník

WKK62878713113832 S 415 NF SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 15.9.2018

WKK62878713108538 S 415 NF SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 31.8.2018

WKK62878713108541 S 415 NF SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 31.8.2018

WKK62878713108995 S 415 NF SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 31.8.2018

WEB63325213257954 Intouro M Optimum light Mercedes-Benz Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 31.8.2018

Některé základní podmínky záruky na vozidla kategorie A poskytnuté dodavatelem (jako prodávajícím) vozidel kategorie A pronajímateli (jako kupujícímu); rozhodující je však dle dohody stran ujednání smlouvy mezi dodavatelem vozidel jako prodávajícím a pronajímatelem jako kupujícím:

Délka záruční doby činí 12 měsíců od 24.8.2018.

Délka záruční doby na motor, převodovku, kloubové hřídele a hnací nápravy činí 24 měsíců od 24.8.2018 / do ujetí 200.000 km, podle toho, co nastane dříve.

Záruka na jakost se nevztahuje na vozidlo kategorie A, na kterém byl realizován jakýkoli zásah jinak než v autorizovaném servisu.

Záruka na jakost se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení a na vady a opotřebení, které vznikne v důsledku takového užívání vozidla, které není v souladu s obvyklým účelem a/nebo určením užití vozidla. Stejně tak se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu nedodržení veškerých pokynů 

obsažených v návodu k obsluze nebo autorizovaného servisu. Provozovatel je současně pro uplatnění záruky povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby se předešlo vzniku další škody v důsledku vzniku vady, tedy zejména vozidlo odstavit a vyžádat si pokynů autorizovaného servisu.
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DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUV Ě O PODNÁJMU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 
  
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
Ústecký kraj 
IČO: 70892156 
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
DIČ: CZ70892156 
bankovní spojení: účet č. 882733379/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., 
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
 
 (dále jen jako „Ústecký kraj“) 
 
a 
 
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
IČO: 06231292 
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
DIČ: CZ06231292 
bankovní spojení: účet č. 7475762/0800 vedený u České spořitelny, a.s., 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka Pr, 
vložka 1129 
zastoupená Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem organizace  
 
(dále jen „podnájemce“, nebo „DSÚK“) 
  
(Ústecký kraj a DSÚK dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „strana“) 
 
 

Preambule 
 

Ústecký kraj uzavřel dne 31. 8. 2018 se společností IT global s.r.o. smlouvu o nájmu dopravních 
prostředků, která byla dne 11. 9. 2018 zveřejněna v registru smluv pod ID: 609578. V návaznosti na 
uzavření uvedené nájemní smlouvy Ústecký kraj a DSÚK uzavřely ohledně vozidel pronajatých od 
společnosti IT global s.r.o. dne 13. 9. 2018 smlouvu o podnájmu dopravních prostředků (dále jen 
„Smlouva“), která byla dne 14. 9. 2018 zveřejněna v registru smluv pod ID: 6200531, a na jejímž 
základě DSÚK dočasně užívá dopravní prostředky uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.  
 
Dle čl. V.2 Smlouvy platí, že „nájem jednotlivého vozidla skončí okamžikem zániku / zničení 
jednotlivého vozidla; za zničení či zánik vozidla se považuje situace, kdy vozidlo nelze užívat ke 
sjednanému účelu, a náklady na jeho opravu by přesáhly obvyklou cenu vozidla před jeho poškozením; 
tím není dotčena odpovědnost podnájemce a práva Ústeckého kraje se zánikem / zničením vozidla 
související“. 
 
Smluvní strany konstatují, že předmětem nájmu dle Smlouvy bylo mj. následující vozidlo: Mercedes – 
Benz Intouro RZ : 6J3 3310, VIN WEB63372313281104, jež bylo ve Smlouvě kategorizováno jako 
vozidlo kategorie A (dále jen „Vozidlo“).  Smluvní strany dále vzájemně prohlašují a potvrzují si, že 
Vozidlo bylo dne 9. 1. 2019 při autonehodě zničeno, tj. bylo poškozeno do té míry, že by náklady na 
jeho opravu přesáhly jeho obvyklou cenu. 
 
V souladu s čl. VI. odst. 9 Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě: 
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I. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany si výslovně potvrzují, že ke dni 9. 1. 2019 došlo v souladu s čl. V.2 Smlouvy ke 

skončení nájmu předmětného Vozidla. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že ode 
dne 9. 1. 2019 nevzniká Ústeckému kraji právo na nájemné za uvedené Vozidlo. 

 
2. Smluvní strany si též vzájemně potvrzují, že zánik nájmu ve vztahu k Vozidlu nemá vliv na trvání 

nájmu ostatních vozidel dle Smlouvy. 
 

 
II. 

Ostatní ustanovení 

1. Vzhledem k tomu, že ve vztahu k Vozidlu došlo dle čl. V. odst. 2 Smlouvy k zániku nájmu, 
nahrazuje se tímto v celém rozsahu dosavadní znění přílohy č. 1 Smlouvy novým zněním uvedeným 
v příloze č. 1 tohoto dodatku, zobrazujícím rozsah předmětu nájmu ode dne 9. 1. 2019. 
 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti. 
 

3. Tento dodatek Smlouvy je platný ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá 
účinnosti datem zveřejnění v registru smluv v souladu s čl. VI. odst. 10 smlouvy.  
 

4. Strany prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
5. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každému 

z účastníků naleží jedno (1) vyhotovení. 
 

6. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku Smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje usnesením č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno].  

 
Přílohy:  
- Příloha č. 1: specifikace vozidel 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………………… V Ústí nad Labem dne ……………………
  
 
 

   
 za Ústecký kraj    za Dopravní společnost Ústeckého kraje 
 
 

 
 ....................................... ............................................. 

Jaroslav Komínek 

náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje na základě pověření dle 

usnesení Rady Ústeckého kraje  
č. 038/21R/2017 ze dne 16. 8. 

2017 

     Milan Šlejtr 
         ředitel 
 
 
 
 



PŘÍLOHA Č. 1

Kategorie vozidel A

VIN Typ Tovární značka Výrobce Vlastník Den předání vozidla nájemci

WEB63372013278992 Intouro 12,3m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372013278993 Intouro 12,3m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281059 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281060 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281061 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63374313281313 Intouro L 13,3m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63374313281315 Intouro L 13,3m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281101 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281103 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281105 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281106 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281107 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281108 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281109 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281110 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281111 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281112 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281113 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281114 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281116 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281118 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281119 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281121 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281122 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281123 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63372313281124 Intouro M 12,6 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WKK63339113801035 Setra 415 LE SETRA Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

Kategorie vozidel B

VIN Typ Výrobní značka Výrobce Vlastník

WEB63305113263529 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH ČSAD Slaný s.r.o. 31.8.2018

WEB63305113263528 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH TRADO-BUS s.r.o. 31.8.2018

WKK63312113114561 415 H SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 15.9.2018

WKK63312113114556 415 H SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 15.9.2018

WKK62878713114374 S 415 NF SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 15.9.2018

WEB63305113263523 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63305113263916 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH ČSAD Benešov s.r.o. 31.8.2018

WEB63305113264094 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH IT Global s.r.o. 31.8.2018

WEB63305113265113 Intouro 12,2 m Mercedes-Benz Evobus GMBH TRADO-BUS s.r.o. 31.8.2018

Kategorie vozidel C

VIN Typ Výrobní značka Výrobce Vlastník

WKK62878713113832 S 415 NF SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 15.9.2018

WKK62878713108538 S 415 NF SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 31.8.2018

WKK62878713108541 S 415 NF SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 31.8.2018

WKK62878713108995 S 415 NF SETRA Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 31.8.2018

WEB63325213257954 Intouro M Optimum light Mercedes-Benz Evobus GMBH EvoBus Česká republika s.r.o. 31.8.2018

Některé základní podmínky záruky na vozidla kategorie A poskytnuté dodavatelem (jako prodávajícím) vozidel kategorie A pronajímateli (jako kupujícímu); rozhodující je však dle dohody stran ujednání smlouvy mezi dodavatelem vozidel jako prodávajícím a pronajímatelem jako kupujícím:

Délka záruční doby činí 12 měsíců od 24.8.2018.

Délka záruční doby na motor, převodovku, kloubové hřídele a hnací nápravy činí 24 měsíců od 24.8.2018 / do ujetí 200.000 km, podle toho, co nastane dříve.

Záruka na jakost se nevztahuje na vozidlo kategorie A, na kterém byl realizován jakýkoli zásah jinak než v autorizovaném servisu.

Záruka na jakost se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení a na vady a opotřebení, které vznikne v důsledku takového užívání vozidla, které není v souladu s obvyklým účelem a/nebo určením užití vozidla. Stejně tak se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu nedodržení veškerých pokynů 

obsažených v návodu k obsluze nebo autorizovaného servisu. Provozovatel je současně pro uplatnění záruky povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby se předešlo vzniku další škody v důsledku vzniku vady, tedy zejména vozidlo odstavit a vyžádat si pokynů autorizovaného servisu.



 

 

 
Krajský úřad 
 

Číslo objednatele: 19/SML0660/SoVS/DS 

Číslo dopravce: ______________ 
 

 
DODATEK Č. 2  

KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH 
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

ÚSTECKÉHO KRAJE NA VYBRANÝCH LINKÁCH 
 

 
uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: 
Ústecký kraj,  
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
IČ:    70892156 
DIČ:    CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a společnost 
 
Dopravce: 
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem organizace 
IČ:    06231292 
DIČ: CZ06231292 
Bankovní spojení: účet č. 7475762/0800 vedený u České spořitelny, a.s., 
Zapsaný:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, spisová značka Pr, vložka 1129 
 
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 

PREAMBULE 
 
1. Smluvní strany spolu dne 27. 2. 2019 uzavřely smlouvu o veřejných službách 

v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti 
Ústeckého kraje na vybraných linkách (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě 
Dopravce bude provozovat pro Objednatele veřejnou linkovou dopravu k zajištění 
základní dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 
2029. 
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ČLÁNEK 1 
ZMĚNY SMLOUVY 

 
1. Článek 5. Smlouvy se v rozsahu odstavců 4 a 5 mění tak, že tyto odstavce nově 

zní: 

 

„4. Objednatel bude počínaje červencem roku 2019 Dopravci v každém příslušném 
kalendářním měsíci Doby plnění poskytovat jednu měsíční zálohovou platbu ve 
výši 25.000.000 Kč, a to vždy nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního 
měsíce; jiné zálohové platby nebudou poskytovány. Objednatel není povinen 
vyplatit Dopravci zmíněnou zálohovou platbu, pokud Dopravce v rozporu se svými 
povinnostmi přeruší, omezí či ke stanovenému termínu nezahájí provoz dle 
přílohy č. 1 této smlouvy. V případě, že Dopravce zjedná nápravu svého porušení 
smluvních povinností dle předchozí věty, vznikne Objednateli povinnost příslušnou 
zálohu uhradit, a to ve lhůtě 5 dnů od zjednání takové nápravy Dopravcem.  

 

5. V průběhu trvání této smlouvy je Dopravce povinen ve vztahu ke každému 
kalendářnímu měsíci plnění této Smlouvy předložit Objednateli měsíční 
vyúčtování, jehož součástí bude „měsíční výkaz výkonů a tržeb“ dle závazného 
vzoru uvedeného v příloze č. 5 této smlouvy (dále jen „Měsíční vyúčtování“), za 
příslušný kalendářní měsíc do 20. dne bezprostředně následujícího kalendářního 
měsíce. Po ukončení smlouvy je Dopravce povinen předložit Měsíční vyúčtování 
nejpozději ve lhůtě 20 kalendářních dnů po ukončení smlouvy, a to ve vztahu 
k uplynulému období příslušného kalendářního měsíce. V Měsíčním vyúčtování 
Dopravce pravdivě a úplně uvede:  

a) vyčíslení Objednaného dopravního výkonu v příslušném kalendářním 
měsíci,  

b) vyčíslení Neuplatnitelného dopravního výkonu v příslušném kalendářním 
měsíci,  

c) vyčíslení Výnosů pro výpočet kompenzace dle této smlouvy v příslušném 
kalendářním měsíci, 

d) výpočet kompenzace postupem dle této Smlouvy,  

e) v návaznosti na uvedené shora pod písm. a) až d) vyčíslení odpovídající 
částky kompenzace za příslušný kalendářní měsíc. 

V Měsíčním vyúčtování bude rovněž provedeno zúčtování měsíční zálohové 
platby, kterou Dopravce obdržel pro příslušný kalendářní měsíc. Bude-li 
v důsledku zúčtování zmíněné měsíční zálohy kompenzace vycházet jako 
záporné číslo, smluvní strany budou postupovat dle odst. 7 níže.“  

 

 

ČLÁNEK 2 
DALŠÍ USTANOVENÍ 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 

okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

2. Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Ústecký kraj obdrží 1 vyhotovení 
a Dopravce obdrží 2 vyhotovení. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje 
č. …../….R/2019 ze dne 19. 6. 2019. 

4. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s předmětem tohoto 
dodatku, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými a 
zejména za účelem zajištění transparentnosti vynakládání veřejných prostředků je 
oprávněn je i bez souhlasu Dopravce zveřejnit na svých internetových stránkách 
či jiným vhodným způsobem. Dodatek bude 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. Dopravce 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 Objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Dopravci do datové schránky ID 
dqtu9y9, popř. na e-mail: info@ds-úk.cz. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl přijat v souladu se Smlouvou a po 
nabytí účinnosti se stává nedílnou součástí Smlouvy, přičemž ostatní práva a 
povinnosti Objednatele a Dopravce ze Smlouvy tím nejsou nijak dotčena. 

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. 

 

 

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

za Objednatele: 
 
 
 
 

………………………………………. 

 
 

za Dopravce: 
 
 
 
 

………………………………………. 
 

Ústecký kraj 
 
 

Jaroslav Komínek 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení 
Rady Ústeckého kraje 

č. 038/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017 

 
Dopravní společnost Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace 

 
Ing. Milan Šlejtr 

ředitel organizace 

 

 



 

strana 1 / 2 

Krajský úřad 

Číslo dárce:  
Číslo obdarovaného:  
 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

   
Dárce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru DS 
E-mail/telefon: franek.j@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 525 
(dále jen „dárce“)  

 

a 

Obdarovaný:  
Jméno: Jan Pechout 
Bydliště: 
Datum narození: 
(dále jen „obdarovaný“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

DAROVACÍ SMLOUVU: 
 

I. 
Předmět daru 

Předmětem daru je sběratelský model vozu zn. Škoda na podstavci z masivního dřeva (dále 
jako „předmět daru“). 

 
II. 

Projevy vůle 

Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu daru na obdarovaného, 
který je vynikajícím odborníkem na problematiku BESIP, skvěle a dlouhodobě v této oblasti 
spolupracuje s Ústeckým krajem a tím velkou měrou přispívá ke zvyšování bezpečnosti 
silničního provozu a snižování nehodovosti. Obdarovaný tento dar přijímá. 
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III.  
Ostatní ujednání 

 
1. Obdarovaný byl seznámen s tím, že Ústecký kraj jako správce osobních údajů bude 

evidovat veškeré osobní údaje obsažené v této smlouvě pouze pro účely zpracování, 
evidence a archivace této darovací smlouvy a nebude je poskytovat třetím osobám. 

2. Na základě písemné žádosti poskytne dárce obdarovanému podrobný výčet o způsobu 
zpracování, evidence a době uložení osobních údajů obsažených v této smlouvě. 

 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 

usnesením č. ……………. ze dne 19. 6. 2019. 

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, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření 
územních samosprávných celků. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

 

V. 
Podpisy smluvních stran 

 
Dárce i obdarovaný 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 Ústí nad Labem dne …………………… 

 

 

V Ústí nad Labem dne …………………… 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Dárce 
Ústecký kraj 

 

Obdarovaný 
Jan Pechout 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

- mezi základní úkoly kraje patří zajištění dopravní obslužnost území kraje, čímž se rozumí 
zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, 
především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících 
základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, což přispívající k trvale 
únosnému rozvoji územního obvodu kraje, 

- úroveň dopravní obslužnosti je jednou ze základních podmínek výše životní úrovně 
obyvatel, 

- zvyšování úrovně dopravní obslužnosti v územním obvodu Ústeckého kraje a její snadná 
dostupnost je prioritou kraje. Zvyšování úrovně se vytváří prostřednictvím poskytování 
inteligentního dopravního systému pro efektivní dopravu a lepší mobilitu přepravovaných 
osob. Skrze tyto systémy se dosahuje rychlejší, efektivnější, snazší a spolehlivější 
přeprava. 

- Ústecký kraj při zajišťování dopravní obslužnosti provozuje prostřednictvím třetích osob 
elektronický systém plateb a odbavení cestujících, kdy zároveň musí zajistit propojitelnost 
určených zařízení a technologií s elektronickým systémem plateb a odbavením 
cestujících, 

- dne 14. 1. 2019 došlo k odstoupení od smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje pro oblast 
Lounsko-západ (číslo smlouvy objednatele – 11/SML2483), Vejprtsko (číslo smlouvy 
objednatele 14/SML0056) a Podbořansko (číslo smlouvy objednatele 15/SML2584), které 
bylo učiněno v souladu s čl. 13 odst. 4 písm. c) předmětných smluv pro podstatné 
porušení povinností dopravce Witbystar, a.s. (dříve TD BUS a.s.) plynoucí ze Smlouvy o  
veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Ústeckého kraje. Tímto odstoupením od uvedených smluv došlo 
k předčasnému ukončení smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, které byly uzavřeny 
mezi společností Witbystar, a.s., (dříve BusLine a.s.) a Ústeckým krajem. 

- dopravce Witbystar, a.s. nesplnil svou povinnost a nepřevedl na Ústecký kraj veškerou 
hotovost ve výši celkového zůstatku elektronických platebních prostředků vložených na  
čipové karty Dopravy Ústeckého kraje, jejichž je vydavatelem, čímž ohrozil funkčnost 
systém integrované dopravy Ústeckého kraje (dále jen „IDS“) ohledně spravedlivé 
distribuce plateb mezi jednotlivými dopravci zapojenými do IDS. 

- vyřazením dopravce Witbystar, a.s. z IDS dojde k přímému dopadu následků 
způsobenému nesplněním jeho smluvních povinností na cestující, kteří jsou uživateli 
bezkontaktní čipových karet vydavatele Witbystar, a.s. (dříve BusLine a.s.) 

 

 

 

vyhlašuje Ústecký kraj, IČO 70892156, sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem -
centrum  tento 
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V E Ř E J N Ý   P Ř Í S L I B: 

 

Ústecký kraj  se  zavazuje, 

 

že každému uživateli bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje vydavatele 
Witbystar, a.s. (dříve BusLine a.s.), IČO 28360010, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 
110 00  Praha 1, kterému vznikne nárok na vydání peněžních prostředků evidovaných 
v elektronické peněžence na bezkontaktních čipových kartách Dopravy Ústeckého kraje, 
jejichž vydavatelem je dopravce Witbystar a.s. nebo měl na této kartě nahranou 
elektronickou časovou jízdenku a řádně a včas splní veškeré podmínky stanovené 
pod bodem 1. tohoto veřejného příslibu, poskytne plnění stanovené pod bodem 2. tohoto 
veřejného příslibu. 

 

1. Podmínky 

- příjemce plnění je fyzická osoba 

- příjemce je oprávněným uživatelem bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje 
vydavatele Witbystar, a.s. (dříve BusLine a.s.), IČO 28360010, sídlem Kaprova 42/14, 
Staré Město, 110 00  Praha 1 

- neskončila platnost bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje vydavatele 
Witbystar, a.s. 

- bezkontaktní čipová karta Dopravy Ústeckého kraje vydavatele Witbystar, a.s. byla plně 
funkční ke dni 30. 6. 2019 

- peněžní hotovost za elektronické peněžní prostředky evidované v elektronické peněžence 
na bezkontaktní čipové kartě Dopravy Ústeckého kraje, jejichž vydavatelem je dopravce 
Witbystar a.s. nebyla příjemci veřejného příslibu vydána dopravcem Witbystar a.s. 

- příjemce výslovně písemně s převzetím plnění podle tohoto příslibu souhlasí 

- písemný souhlas učiní ve stanovené době a na stanoveném místě uvedeným pod bodem 3. 

- v případě poskytnutí daru na úhradu ceny za vydání nové bezkontaktní čipové karty se 
příjemce prokáže dokladem o její úhradě, pokud došlo k její úhradě v období měsíce 
června 2019 a od 1. do 15. 7. 2019. 

 

2. Plnění 

- uživateli bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje vydavatele Witbystar, a.s. 
(dříve BusLine a.s.), kterému vznikne nárok na vydání peněžních prostředků evidovaných v 
elektronické peněžence na bezkontaktních čipových kartách Dopravy Ústeckého kraje, 
jejichž vydavatelem je dopravce Witbystar a.s. vydá tyto peněžní prostředky jakožto plnění 
za dopravce Witbystar a.s. ve výši zůstatku evidovaného na této kartě ke dni vyřazení karty 
ze systému IDS, tj. ke dni 30. 6. 2019 zaokrouhleného na celé koruny dolů. 

- uživateli bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje vydavatele Witbystar, a.s. 
(dříve BusLine a.s.), jehož karta byla ze systému IDS ke dni 30. 6. 2019 vyřazena, 
poskytne Ústecký kraj bezplatnou úhradu (dar) ceny ve výši 95 Kč za vydání nové 
bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje. 

 

3. Místo pro přijetí souhlasu 

- Jako místo, kde je možné učinit přijetí souhlasu, se určuje: 

[budou doplněna místa informačních kanceláří dopravců] 

 

 



Tento veřejný příslib byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …....… 
ze dne ................ a platí od 15. 7. 2019 do 13. 9. 2019. 

Tento veřejný příslib byl Ústeckým krajem veřejně vyhlášen jeho vyvěšením na internetové 
adrese https://www.kr-ustecky.cz/ pod sekcí doprava. Veřejný příslib bude po celou dobu své 
účinnosti umístěn na webových stránkách Ústeckého kraje. 

 

V Ústí nad Labem dne ……………………… 

 

 

 

     Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 
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Číslo kraje: 
 

PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSLIBU ÚSTECKÉHO KRAJE 
SCHVÁLENÉHO JEHO ZASTUPITELSTVEM DNE ……. 

 
  
Jméno Příjmení:  
r.č.:  
Bydliště:  
(dále jen „cestující“)  

 
přijímá níže specifikované plnění: 

 
1. Cestující tímto výslovně prohlašuje a činí nesporným, že je držitelem bezkontaktní čipové 

karty integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje číslo 
………………………………….…., kterou vydal dopravce Witbystar a.s. (dříve TD BUS a.s., 
předtím BusLine a.s.) IČO 283 60 010, DIČ CZ28360010, sídlem Kaprova 42/14, Staré 
Město, 110 00  Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze oddíl B, vložka 23781, kdy dosud nezanikla platnost této karty (dále jen „karta“). 

2. Cestující prohlašuje, že na kartě jsou elektronické peníze na úhradu jízdného. 

3. Cestující prohlašuje, že mu dopravcem Witbystar a.s. elektronické peníze k dnešnímu dni 
nebyly vydány. 

4. Cestující přijímá od Ústeckého kraje peněžní prostředky ve výši ……….……… Kč, které 
jsou vydány za elektronické peníze evidované na kartě, jakožto plnění za dopravce 
Witbystar a.s., za podmínek veřejného příslibu Ústeckého kraje zveřejněného 
dne …………….. 

5. Cestující přijímá od Ústeckého kraje plnění ve výši 95 Kč, které jsou za něj zaplaceny ve 
formě úhrady ceny za vydání nové čipové karty integrovaného dopravního systému 
Dopravy Ústeckého kraje, nebo jsou mu vyplaceny jako náhrada za již jím zaplacenou cenu 
za vydání nové karty. Toto plnění přijímá jako bezplatné a za podmínek veřejného příslibu 
Ústeckého kraje zveřejněného dne …………….. 

6. Cestující se zavazuje vrátit částku odpovídající poskytnutému plnění, pokud se některé 
z jeho učiněných prohlášení ukáže jako nepravdivé. 

7. Cestující uděluje souhlas Ústeckému kraji se zpracováním veškerých svých osobních údajů 
ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti s tímto 
převzetím plnění na dobu nejméně 10 let, a to zejména pokud jde o plnění a kontrolu všech 
s tím souvisejících skutečností, a dále prohlašuje, že byl informován o svých právech 
dle § 8 cit. zákona. 

8. Cestující prohlašuje, že toto přijetí plnění činí podle jeho pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojuje svůj podpis. 

V …………….... dne ....................... 
 
 
 
.……………………………….…………………………………………………. 
Podpis cestujícího nebo u osoby mladší 15 let jeho zákonného zástupce 
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Číslo kraje: 
 

PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSLIBU ÚSTECKÉHO KRAJE 
SCHVÁLENÉHO JEHO ZASTUPITELSTVEM DNE ……. 

 
  
Jméno Příjmení:  
r.č.:  
Bydliště:  
(dále jen „cestující“)  

 
přijímá níže specifikované plnění: 

 
1. Cestující tímto výslovně prohlašuje a činí nesporným, že je držitelem bezkontaktní čipové 

karty integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje číslo 
………………………………….…., kterou vydal dopravce Witbystar a.s. (dříve TD BUS a.s., 
předtím BusLine a.s.) IČO 283 60 010, DIČ CZ28360010, sídlem Kaprova 42/14, Staré 
Město, 110 00  Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze oddíl B, vložka 23781, kdy dosud nezanikla platnost této karty (dále jen „karta“). 

2. Cestující prohlašuje, že na kartě jsou elektronické peníze na úhradu jízdného. 

3. Cestující prohlašuje, že mu dopravcem Witbystar a.s. elektronické peníze k dnešnímu dni 
nebyly vydány. 

4. Cestující přijímá od Ústeckého kraje peněžní prostředky ve výši ……….……… Kč, které 
jsou vydány za elektronické peníze evidované na kartě, jakožto plnění za dopravce 
Witbystar a.s., za podmínek veřejného příslibu Ústeckého kraje zveřejněného 
dne …………….. 

5. Cestující se zavazuje vrátit částku odpovídající poskytnutému plnění, pokud se některé 
z jeho učiněných prohlášení ukáže jako nepravdivé. 

6. Cestující uděluje souhlas Ústeckému kraji se zpracováním veškerých svých osobních údajů 
ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti s tímto 
převzetím plnění na dobu nejméně 10 let, a to zejména pokud jde o plnění a kontrolu všech 
s tím souvisejících skutečností, a dále prohlašuje, že byl informován o svých právech 
dle § 8 cit. zákona. 

7. Cestující prohlašuje, že toto přijetí plnění činí podle jeho pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojuje svůj podpis. 

V …………….... dne ....................... 
 
 
 
.……………………………….…………………………………………………. 
Podpis cestujícího nebo u osoby mladší 15 let jeho zákonného zástupce 



 

strana 1 / 1 

Číslo kraje: 
 

PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSLIBU ÚSTECKÉHO KRAJE 
SCHVÁLENÉHO JEHO ZASTUPITELSTVEM DNE ……. 

 
  
Jméno Příjmení:  
r.č.:  
Bydliště:  
(dále jen „cestující“)  

 
přijímá níže specifikované plnění: 

 

1. Cestující tímto výslovně prohlašuje a činí nesporným, že je držitelem bezkontaktní čipové 
karty integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje číslo 
………………………………….…., kterou vydal dopravce Witbystar a.s. (dříve TD BUS a.s., 
předtím BusLine a.s.) IČO 283 60 010, DIČ CZ28360010, sídlem Kaprova 42/14, Staré 
Město, 110 00  Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze oddíl B, vložka 23781, kdy dosud nezanikla platnost této karty (dále jen „karta“). 

2. Cestující přijímá od Ústeckého kraje plnění ve výši 95 Kč, které jsou za něj zaplaceny ve 
formě úhrady ceny za vydání nové čipové karty integrovaného dopravního systému 
Dopravy Ústeckého kraje, nebo jsou mu vyplaceny jako náhrada za již jím zaplacenou cenu 
za vydání nové karty. Toto plnění přijímá jako bezplatné a za podmínek veřejného příslibu 
Ústeckého kraje zveřejněného dne …………….. 

3. Cestující se zavazuje vrátit částku odpovídající poskytnutému plnění, pokud se některé 
z jeho učiněných prohlášení ukáže jako nepravdivé. 

4. Cestující uděluje souhlas Ústeckému kraji se zpracováním veškerých svých osobních údajů 
ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti s tímto 
převzetím plnění na dobu nejméně 10 let, a to zejména pokud jde o plnění a kontrolu všech 
s tím souvisejících skutečností, a dále prohlašuje, že byl informován o svých právech 
dle § 8 cit. zákona. 

5. Cestující prohlašuje, že toto přijetí plnění činí podle jeho pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojuje svůj podpis. 

 

V …………….... dne ....................... 

 
 
 
.……………………………….…………………………………………………. 
Podpis cestujícího nebo u osoby mladší 15 let jeho zákonného zástupce 



   

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje 

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., 

o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů 

 

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY 

  

Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, příspěvkové organizace 

 

Předpoklady:  

 odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona  

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou 

kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém, 

 morální a občanská bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost, 

 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů, 

 osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící  

a organizační schopnosti). 

 

 

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:  

 doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona  

č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku  

k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání), 

 doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé 

pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného 

zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a 

skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů), 

 strukturovaný profesní životopis, 

 lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší  

2 měsíců, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání, 

 koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky 

v rozsahu max. 5 normostran. 

 

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: 

od 1. 12. 2019.   

 

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 20. 9. 2019 na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku 

označte „Konkurs: Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice - neotvírat“. 
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č. j. ŠR 143/2010         

 

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
(dále jen zřizovatel) 

 
 

 

DODATEK Č. 3 
KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ č. j. ŠR 143/2010 

 

ŠKOLSKÉ RADY 
 Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy 

stavební a technické, Ústí nad Labem   
(dále jen školská rada) 

 

 

 

ze dne 7. 7. 2010, usnesení č. 43/51R/2010 Rady Ústeckého kraje 

dodatek č. 1 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 23/69R/2014 ze dne 3. 12. 2014 

dodatek č. 2 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 038/33R/2018 ze dne 24. 1. 2018 

 

Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. /71R/2019 ze dne 19. června 2019 se výše 

uvedená zřizovací listina mění takto: 

 

1. Článek III. „Počet členů školské rady“ po změně zní: 

 

1.  Školská rada má 6 členů 

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. září 2019       

 

 

V Ústí nad Labem dne 19. června 2019 

 

 

 

 

 

 

                          Oldřich Bubeníček 

  hejtman Ústeckého kraje 
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JMÉNO A PŘÍJMENÍ BYDLIŠTĚ DATUM NAROZENÍ

Školská rada Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední 

školy, Štětí, Kostelní 134

PŘEHLED ČLENŮ ŠR KONČÍCÍCH KE DNI 31. 8. 2019

Školská rada Střední průmyslové školy stavební a Střední  

odborné školy stavební a technické, Ústí nad Labem  

Školská rada Speciální základní školy a Praktické školy, Ústí 

nad Labem, Pod Parkem 2788

Školská rada Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a 

Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, 

Bratislavská 2166             

Školská rada Střední školy lodní dopravy a technických 

řemesel, Děčín VI

Školská rada Střední lesnické školy a Střední odborné školy, 

Šluknov
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JMÉNO A PŘÍJMENÍ BYDLIŠTĚ DATUM NAROZENÍ JMENOVÁN USNESENÍM

24/115R/2016 - stávající člen 

24/115R/2016 - stávající člen

nový člen 

nový člen 

24/115R/2016 - stávající člen

24/115R/2016 - stávající člen

24/115R/2016 - stávající člen

Školská rada Vyšší odborné školy obalové techniky a 

Střední školy, Štětí, Kostelní 134 24/115R/2016 - stávající člen

24/115R/2016 - stávající člen

24/115R/2016 - stávající člen

24/115R/2016 - stávající člen

24/115R/2016 - stávající člen

NÁVRH KANDIDÁTŮ ŠR S ÚČINNOSTÍ JMENOVÁNÍ OD 1. 9. 2019

Školská rada Střední průmyslové školy stavební a 

Střední  odborné školy stavební a technické, Ústí nad 

Labem  

Školská rada Speciální základní školy a Praktické školy, 

Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788

Školská rada Vyšší odborné školy, Střední průmyslové 

školy a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu, 

Varnsdorf, Bratislavská 2166             

Školská rada Střední školy lodní dopravy a technických 

řemesel, Děčín VI

Školská rada Střední lesnické školy a Střední odborné 

školy, Šluknov

bod 12.7  příloha 3
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Memorandum o spolupráci 
(dále jen „Memorandum“) 

 
uzavřené mezi 

 
Ústeckým krajem 

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ: 70892156 

zastoupeným: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 
(dále jako „Ústecký kraj“) 

 
a 
 

Ligou otevřených mužů, z.s. 
se sídlem: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 

IČ: 27024491 
zastoupenou: Mgr. Josefem Petrem, předsedou 

zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 16460 

 
 
(dále jako „LOM“ nebo společně též jako „smluvní strany“) 
 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Předmětem Memoranda je deklarace podpory smluvních stran usnadňovat mladým 
lidem, kteří pobývají ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy zřizovaných 
Ústeckým krajem (dále jen „zařízení“), přechod do běžného života a zvýšit tak jejich 
šanci na začlenění do společnosti po odchodu z těchto zařízení. 
 
Tato podpora bude realizována zejména prostřednictvím projektu Patron. Jedná se o 
dlouholetý projekt s celostátní působností, který podporuje integraci mladých lidí, 
především chlapců, ve věku 16 – 21 let, kteří vyrůstají v zařízeních, formou 
doprovázení dobrovolníky, tzv. patrony. Patroni prochází vstupním pohovorem 
s psychologem a následně jsou pro roli patrona proškoleni odborným garantem 
projektu a dalšími odborníky se znalostí ústavní výchovy. Role patronů spočívá 
v navázání kontaktu a pozdější spolupráce s nezaopatřenou nezletilou, případně 
zletilou osobou umístěnou v zařízení. Cílem je, aby tato osoba získala k patronovi 
důvěru a ve chvíli odchodu ze zařízení měla průvodce, který ji podpoří v prvních 
krocích po odchodu, např. při hledání a udržení si zaměstnání, při zajištění bydlení a 
vytváření nových sociálních vazeb. Po celou dobu spolupráce se zařízením jsou 
patroni pod supervizním a metodickým vedením. 
 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje seznámil 
zařízení s projektem Patron.  
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II. 
Vymezení spolupráce smluvních stran 

 
Vzájemná spolupráce mezi Ústeckým krajem a LOMem bude realizována v těchto 
oblastech: 
 
Ústecký kraj: 
 

a) Bude dle svých možností prostřednictvím jím zřizovaných příspěvkových 
organizací podporovat projekt Patron a doporučovat jeho realizaci,  

 
b) bude vhodným způsobem mediálně podporovat projekt Patron, 

 

c) v rámci svých možností bude finančně podporovat projekt Patron. Tato 
podpora není nároková a nezakládá jakoukoliv budoucí povinnost Ústeckého 
kraje projekt finančně podporovat, 
 

d) bude prostřednictvím zařízení v rámci svých možností nabízet spolupráci 
mužům, kteří chtějí v rámci projektu Patron podpořit mladé lidi odcházející ze 
zařízení. Úloha zařízení v této činnosti spočívá pouze ve zprostředkování 
kontaktů případných zájemců s LOM.  

 
LOM: 
 

a) Bude pro zařízení zřizovaná  Ústeckým krajem zajišťovat realizaci projektu 
Patron na základě Rámcové dohody o spolupráci v projektu Patron, 

 

b) bude respektovat případné výhrady k realizaci projektu Patron ze strany 
Ústeckého kraje nebo zařízení. 

 
Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat při realizaci projektového záměru. 
 
 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
 
1. Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a je uzavřeno 
na dobu neurčitou. 
 
2. Memorandum lze ukončit dohodou smluvních stran nebo na základě výpovědi 
doručené jednou ze stran druhé s tím, že Memorandum zaniká k poslednímu dni 
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. 
 
3. Podpisem Memoranda nevznikají žádné ze smluvních stran vzájemné finanční 
závazky.   



 
3. Změny tohoto Memoranda mohou být prováděny výlučně písemnými dodatky. 
 
4. Memorandum bylo projednáno a schváleno vedením LOM dne 23. 5. 2019. 
 
5. Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření tohoto Memoranda bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje dne _____ usnesením č . ......... 
 
 
V Ústí nad Labem dne:                             
 
 
 
 
…………………………………………       ………………………………………… 
             Oldřich Bubeníček                                          Josef Petr 
        hejtman Ústeckého kraje                          předseda Ligy otevřených mužů 



č.ř. název organizace dárce ve výši

finanční dar

1. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková 

organizace, IČO: 49872559, sídlo: Most, Čs. armády 

1530, PSČ: 434 01

76 000,00

2. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, 

příspěvková organizace, IČO: 47274719, sídlo: Šluknov, 

T. G. Masaryka 580, PSČ: 407 77

7 000,00

3. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká 

Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace, 

IČO: 00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 

491, PSČ: 407 21

60 000,00

3 000,00

50 000,00

5. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková 

organizace, IČO: 61345725, sídlo: Mašťov, Zámecká 1, 

PSČ: 431 56

3 000,00

6. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, 

Truhlářova 16, příspěvková organizace, IČO: 44555440, 

sídlo: Ústí nad Labem, Truhlářova 526/16, PSČ: 400 03

8 000,00

nabytí majetku formou daru

1. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, 

Chomutov, příspěvková organizace Chomutov, IČO: 

18382696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01 

25 752,00

2. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná 

škola stavební a technická, příspěvková organizace, IČO: 

18385061, sídlo: Ústí nad Labem, Krásné Březno, 

Čelakovského 250/5, PSČ: 400 07

25 752,00

2 541,00

2 658,50

4. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 

12, příspěvková organizace, IČO: 00412066, sídlo: 

Krásná Lípa, Smetanova 225/12, PSČ: 407 46

14 000,00

5. Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského 

1146, příspěvková organizace, IČO: 62209256, sídlo: 

Most, K.H.Borovského 1146/2, PSČ: 434 01

45 294,00

 ošacení a obuv pro děti

automobily:                                                                                                           

ŠKODA, model OCTAVIA COMBI, 1,6 TDI / 85kW (hnědá) a                                                                                           

ŠKODA , model FABIA COMBI, 1,0 TSI / 81kW (bílá)                                                                                                     

- jako učební pomůcka v rámci vzdělávací činnosti autooborů

na nákup dekoračních předmětů

2 startovací balíčky pro zletilé při odchodu z dětského domova

 na podporu materiálního vybavení pro realizaci dobrodružných expedic

 na podporu dobrodružných expedic

 na projekt "Bertík 2020 - Terapeutická péče pro děti z dětského domova v 

České Kamenici"

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací

účel přijetí daru

 na vybavení odborných učeben

4. Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace, 

IČO: 61345717, sídlo: Vysoká Pec 145, PSČ: 431 59

5 199,50 5 ks OSB desek SUPERFINISH ECO

 10 ks OSB desek EUROSTRAND 3

 na podporu vzdělávání a pracovního uplatnění pro 3 studenty 

/příspěvek na řidičské průkazy/

 na výjezdy dětí na hory - lyžování dětí, doprava, permanentky

53 000,00

3.

  

automobily:                                                                                                                                                

ŠKODA, model SUPERB COMBI, 1,5 TSI / 110kW (modrá) a                                                                                                                                     

ŠKODA, model KAROQ, 1,0 TSI / 85kW (bílá) - pro výuku oborů Mechanik 

opravář motorových vozidel, Autotronik a Opravářské práce

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, 

příspěvková organizace, sídlo: 61515477, sídlo: Duchcov,

Masarykova 909/12, PSČ: 419 01  
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seznam doporučených projektů - výše dotace do 200 tis. Kč

ev.č. Název žadatele IČO Název projektu
Přidělená 

dotace

Sídlo (dle 

navisionu)

Důvod krácení 

dotace

DC1
Sportovní klub Děčín, 

z.s.
00524417

Příprava dorostenců v 

běžeckém lyžování
40 000

Maroldova 1279/2, 

405 02 Děčín

DC2
Sportovní klub Děčín, 

z.s.
00524417

Příprava dorostenců v 

běžeckém lyžování
30 000

Maroldova 1279/2, 

405 02 Děčín

DC3 TJ Kajak Děčín z.s. 00554472
Připrava závodníka na MČR 

v Rychlostní kanoistice
37 800

U přívozu 18/4,  405 

02 Děčín

DC9
Klub vodních motoristů 

Děčín, z.s.
68298374

PHM pro trénování a dopravu 

člunů na závody
30 000

Kladenská 317/17, 

405 02 Děčín

137 800

CV1
Krasobruslařský klub 

Chomutov, z.s.
68435975

Podpora a rozvoj talentované 

závodnice
39 000

Mostecká 5773, 430 

01 Chomutov

CV3
Lyžařský klub Jirkov, 

z.s.
47793015

Příprava  

na ZODM 2020
50 000

Kostelní 75, 411 11 

Jirkov

Kráceno s 

přihlédnutím na 

charakter 

projektu

CV4
Lyžařský klub Jirkov, 

z.s.
47793015

Účast na závodech ME a 

World roller game
75 000

Kostelní 75, 411 11 

Jirkov

CV5
CZECH WRESTLING 

Chomutov z.s.
69898049 Chomutovský zápasník 90 000

Wolkerova 811/14,  

430 01 Chomutov

CV6
TJ VTŽ CHOMUTOV, 

z.s.
00483206 Atlet Handicap 100 000

Mánesova 1999,  

430 01 Chomutov

354 000

LT1
Jezdecká stáj U 

ryzáčka, z.s.
62770535

ME Itále a mezinárodní 

závody drezura - kateg.děti
100 000

Straškov 32, 411 84 

Straškov-

Vodochody

LT2 SK Nephilim, z.s. 04294718 Twirling 55 000
Mánesova 638, 411 

08 Štětí

LT3
Sport judo Litoměřice, 

z.s.
62768514

Reprezentace Judo - Jan 
49 000

Ladova 413/5, 412 

01 Litoměřice

LT4
Sport judo Litoměřice, 

z.s.
62768514

Reprezentace judo - Václav 
49 000

Ladova 413/5, 412 

01 Litoměřice

LT5 TJ KVS Štětí, z.s. 18383939
TJ KVS Štětí - Nicolas 

70 000
Nábřežní 835, 411 

08 Štětí

LT6 TJ KVS Štětí, z.s. 18383939
TJ KVS Štětí, z.s. - Karin 

70 000
Nábřežní 835, 411 

08 Štětí

LT7 TJ KVS Štětí, z.s. 18383939
TJ KVS Štětí, z.s. - Michal 

70 000
Nábřežní 835, 411 

08 Štětí

LT8 TJ KVS Štětí, z.s. 18383939
TJ KVS Štětí, z.s. - Terezie 

70 000
Nábřežní 835, 411 

08 Štětí

LT10 SK Štětí, z.s. 00556076
Příprava Zuzany 

na ME ve Francii, MČR ..
57 400

Čs.armády 51, 411 

08 Štětí

LT11 SK Štětí, z.s. 00556076
Příprava Vojtěcha

ne ME ve Francii, MČR ..
57 400

Čs.armády 51, 411 

08 Štětí

LT12 SK Štětí, z.s. 00556076
Příprava Ondřeje  na 

MS mládeže v jachtingu
100 000

Čs.armády 51, 411 

08 Štětí

747 800

LN2 TJ Stadion Louny, z. s. 44223714 Pavel - naše naděje 49 000
K Velodromu 1592, 

440 01 Louny

DĚČÍN

CHOMUTOV

LITOMĚŘICE

LOUNY
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LN3
TJ Lokomotiva Žatec, 

z.s.
49120247

zajištění reprezentačních 

akcí Lucie 
100 000

U Hřiště 554, 438 

01 Žatec

149 000

MO2

Klub sportovní 

gymnastiky Litvínov, 

z.s.

62209752 Patricie - tři kroky na vrchol 53 000
Jiráskova 413, 436 

01 Litvínov

MO3

Klub sportovní 

gymnastiky Litvínov, 

z.s.

62209752 Agáta - tři kroky na vrchol 40 000
Jiráskova 413, 436 

01 Litvínov

Kráceno s 

přihlédnutím ke 

kritériu 3 

dotačního 

programu

MO4

Klub sportovní 

gymnastiky Litvínov, 

z.s.

62209752 Denisa - tři kroky na vrchol 40 000
Jiráskova 413, 436 

01 Litvínov

Kráceno s 

přihlédnutím ke 

kritériu 3 

dotačního 

programu

MO5 M-ALGO team z.s. 06079032 Podpora MM 100 000
Tyršova stezka 196, 

435 11 Lom

233 000

TP7

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů 

Duchcov

48317497
SDH Duchcov- podpora 

talentů 2019
27 000

Havířská 159/32, 

419 01 Duchcov

TP9
TJ Lokomotiva Teplice, 

z.s.
47767553

Gabriela - TJ 

Lokomotiva Teplice-šerm
100 000

Zemská 818, 415 01 

Teplice

TP10
TJ Lokomotiva Teplice, 

z.s.
47767553

Josef TJ Lokomotiva 

Teplice-šerm
100 000

Zemská 818, 415 01 

Teplice

TP11
TJ Lokomotiva Teplice, 

z.s.
47767553

Podpora talentů - Václav 
24 500

Zemská 818, 415 01 

Teplice

TP12
TJ Lokomotiva Teplice, 

z.s.
47767553

Podpora talentů -. Viktorie 
24 500

Zemská 818, 415 01 

Teplice

TP16 VIVAjump z.s. 22724711
Podpora talentu v tanci 

(battle) 1
12 000

Bystřická 209/26, 

417 02 Dubí

TP17 VIVAjump z.s. 22724711
Podpora talentu v tanci 

(battle) 2
12 000

Bystřická 209/26, 

417 02 Dubí

TP29 Taejang Dojang z.s. 26668106
Příprava na ME U21 a ME 

OH
42 000

Gagarinova 1426, 

415 01 Teplice

342 000

ÚL1

TJ Chemička Ústí nad 

Labem - oddíl 

badminton p.s.

05786304
Podpora talentovaných 

mladých badmintonistů
30 000

Černá cesta 941/2, 

400 01 Ústí nad 

Labem

ÚL2
Athletic club Ústí nad 

Labem z.s
27043584 ATLETIKA MATĚJ 70 000

Pod Skalou 67, 403 

40 Ústí nad Labem

ÚL3

TJ Chemička Ústí nad 

Labem-oddíl rychlostní 

kanoistika p.s.

05780853
Podpora talentovaného 

rychlostního  kajakáře
54 000

Vaňov 157, 400 01 

Ústí nad Labem

ÚL4 USK PROVOD, z.s. 18381375 Ústecké sprinty 30 000

V Podhájí 226/28, 

400 01 Ústí nad 

Labem

ÚL5 TJ Saně Ústí, z. s. 04265688
Podpora talentovaného 

sportovce - Lucie
100 000

1. máje 12/15, 400 

07 Ústí nad Labem

ÚL6 TJ Saně Ústí, z. s. 04265688
Podpora talentovaného 

sportovce - Jakub ý
100 000

1. máje 12/15, 400 

07 Ústí nad Labem

ÚL7 TJ Saně Ústí, z. s. 04265688
Podpora talentovaného 

sportovce - Jan 
100 000

1. máje 12/15, 400 

07 Ústí nad Labem

ÚL8 TJ Saně Ústí, z. s. 04265688
Podpora talentovaného 

sportovce - Anna 
100 000

1. máje 12/15, 400 

07 Ústí nad Labem

584 000

TEPLICE

ÚSTÍ NAD LABEM

MOST



seznam nedoporučených projektů

ev.č. Název žadatele IČO Název projektu

Požadov

aná 

dotace

Přiděl

ená 

dotac

e

Sídlo (dle 

navisionu)

Důvod nepodpoření 

žádosti

DC4 SKST Děčín, z. s. 63782472

Podpora 

talentovaných 

mladých sportovců 

2019

21 000 0
Práce 1824/19,  

405 02 Děčín
Neúplná žádost

DC5

ASOCIACE TOM 

ČR, TOM 1027 

STOPAŘI

72556072
Orientační sporty, 

TZ - 
50 000 0

Mikulášovice 

1039, 407 79 

Nedoporučeno po 

posouzení kriteria č.3 

dotačního programu

DC6

ASOCIACE TOM 

ČR, TOM 1027 

STOPAŘI

72556072
Orientační sporty, 

TZ - 
68 000 0

Mikulášovice 

1039, 407 79 

Nedoporučeno po 

posouzení kriteria č.3 

dotačního programu

DC7

ASOCIACE TOM 

ČR, TOM 1027 

STOPAŘI

72556072
Orientační sporty, 

TZ - 
60 000 0

Mikulášovice 

1039, 407 79 

Nedoporučeno po 

posouzení kriteria č.3 

dotačního programu

DC8

ASOCIACE TOM 

ČR, TOM 1027 

STOPAŘI

72556072
Orientační sporty, 

TZ -
40 000 0

Mikulášovice 

1039, 407 79 

Nedoporučeno po 

posouzení kriteria č.3 

dotačního programu

DC10
TJ Gymnastika 

Děčín, z.s.
46797696

Zajištění SG 

přípravy v úseku 

kadetky, juniorky 

ČR

70 000 0

Riegrova 

1360/22, 405 

02 Děčín

Neúplná žádost

CV2
Krasobruslařský 

klub Chomutov, z. s.
68435975

Podpora a rozvoj 

talentované 

závodnice

39 900 0

Mostecká 

5773, 430 01 

Chomutov

Nedoporučeno po 

posouzení kriteria č.3 

dotačního programu

CV7

Tělovýchovná 

jednota Klášterec 

nad Ohří, z.s.

00671851

Talentovaný 

sportovec Daniel 65 000 0

Stadion 417, 

431 51 

Klášterec nad 

Ohří

Neúplná žádost

LT9

Asociace 

sportovních klubů 

Lovosice z.s.

18380468

Podpora 

talentované 

sportovkyně Lenky 
100 000 0

U Stadionu 

1022/2, 410 02 

Lovosice

Neúplná žádost

LN4
JAZZMANI ŽATEC, 

spolek
70226393

PODPORA 

TALENTOVANÝC

H SPORTOVCŮ 

ODDÍLU

70 000 0
Obránců míru 

8, 438 01 Žatec
Neúplná žádost

LN5
JAZZMANI ŽATEC, 

spolek
70226393

PODPORA 

TALENTOVANÝC

H SPORTOVCŮ

40 000 0
Obránců míru 

8, 438 01 Žatec
Neúplná žádost

LN6
JAZZMANI ŽATEC, 

spolek
70226393

PODPORA 

TALENTOVANÝC

H MLADÝCH 

SPORTOVCŮ

40 000 0
Obránců míru 

8, 438 01 Žatec
Neúplná žádost

LN7
G-Titán Muay Thai 

z.s.
26984253

Podpora 

talentovaných 

mladých sportovců 

2019

70 000 0

Jana Masaryka 

515/35, 120 00 

Praha 2

Neúplná žádost

DĚČÍN

CHOMUTOV

LITOMĚŘICE

LOUNY
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LN8
G-Titán Muay Thai 

z.s.
26984253

Podpora 

talentovaných 

mladých sportovců 

2019

70 000 0

Jana Masaryka 

515/35, 120 00 

Praha 2

Neúplná žádost

Veslařský klub Ohře 

Louny
43226124

Talentovaní mladí 

sportovci VK Ohře 

Louny 2019

100 000 0

Vosátkova 

1765, 440 01 

Louny

Žádost nedoručena v 

papírové podobě

MO1

HKC Akademie 

motorsportu, 

zapsaný spolek

22748261

Reprezentace v 

kartingu Tomáš 100 000 0

Čsl.armády 

339/96, 434 01 

Most

Neúplná žádost

MO6
Klub freestylového 

lyžování Most z.s.
22896287

Příprava 

reprezentanta na 

MSJ

65 000 0

Průběžná 

3182, 434 01 

Most

Nesplňuje kriteria 

dotačního programu

MO7
Šachový klub Most 

z.s.
27034607

Turnajový plán 

nadějného šachisty 

ČR

44 000 0

K.J.Erbena 

220/7, 434 01 

Most

Neúplná žádost

TP13
TJ Lokomotiva 

Teplice, z.s.
47767553

Podpora talentů - 

Jakub 
24 500 0

Zemská 818, 

415 01 Teplice

Nedoporučeno po 

posouzení kriteria č.3 

dotačního programu

TP14
TJ Lokomotiva 

Teplice, z.s.
47767553

Podpora talentů - 

Ellen 24 500 0
Zemská 818, 

415 01 Teplice

Nedoporučeno po 

posouzení kriteria č.3 

dotačního programu

TP15
TJ Lokomotiva 

Teplice, z.s.
47767553

Podpora talentů - 

Nela 
24 500 0

Zemská 818, 

415 01 Teplice

Nedoporučeno po 

posouzení kriteria č.3 

dotačního programu

TP6
Sportovní klub judo 

Teplice, z.s.
70833966

Podpora 

talentovaných 

členů SK JUDO 

Teplice - II.

42 000 0

Mánesovo 

náměstí 616/8, 

415 01 Teplice

Nedoporučeno po 

posouzení kriteria č.3 

dotačního programu

TP1
Lyžařský klub Osek, 

z.s.
00672831

Vybavení pro skok 

na lyžích a 

příprané 

soustředění

35 000 0
Lesní 604, 417 

05 Osek
Neúplná žádost

TP2
Lyžařský klub Osek, 

z.s.
00672831

Vybavení pro skok 

na lyžích a 

příprané 

soustředění

35 000 0
Lesní 604, 417 

05 Osek
Neúplná žádost

TP3 TJ Baník Osek, z.s. 46070796

BAOS -PODPORA 

TALENTOVANÝC

H ZÁVODNIC 

2019

34 010 0
Zahradní 246, 

417 05 Osek
Neúplná žádost

TP4 TJ Baník Osek, z.s. 46070796

BAOS-podpora 

talentů 2019 - 34 010 0
Zahradní 246, 

417 05 Osek
Neúplná žádost

TP5
Sportovní klub judo 

Teplice, z.s.
70833966

Podpora 

talentovaných 

členů SK JUDO 

Teplice

42 000 0

Mánesovo 

náměstí 616/8, 

415 01 Teplice

Neúplná žádost

TP8
TJ Teplice Letná 

z.s.
46069631

Mistrovství světa 

ITKF - karate 

mládež

63 000 0

Dr. Vrbenského 

3343, 415 01 

Teplice

Neúplná žádost

TP18

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 

Matěj

65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost

TP19

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 

Tomáš 

65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost

TEPLICE

MOST



TP20

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 

Simon

65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost

TP21

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost

TP22

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost

TP23

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost

TP24

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost

TP25

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost

TP26

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost

TP27

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost

TP28

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283

Připrava na MS a 

MS Antalye 2019 65 000 0
Tovární 51/90, 

417 02 Dubí
Neúplná žádost



       

 
 

Krajský úřad 

 

Dodatek č.1  
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení pořádání 

okresních/krajských  kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT 
v Ústeckém kraj i pro rok 2019  

č. 19/SMLXXX/SoPD/SMT 
 

Číslo poskytovatele: 19/SMLXXX/SoPD/SMT/01 

Číslo příjemce: 
 

S m l u v n í   s t r a n y 
 
Poskytovatel: 
 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz / +420 475 657 212 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 1630952/0800 

 
a 
 
Příjemce: 
 
XXX 
Sídlo/bydliště:   
Zastoupený:   
Kontaktní osoba:                             
E-mail/telefon:                             
IČ (datum narození):  
DIČ:    
Bank. spojení:   
číslo účtu:   
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na 
těchto změnách: 

bod 12.14  příloha 3
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Článek 1 

Na základě přijaté změny rozhodnutí MŠMT ČR č. 0008/9/SOU/2019-1 ze dne 28. 5. 2019, 
bude příjemci navýšena částka o XXX Kč (na celkovou položku ONIV) pro zabezpečení 
pořádání vědomostních okresních/krajských kol soutěží a přehlídek 
vyhlášených MŠMT v  Ústeckém kraj i pro rok 2019 .   
 

Článek 2 

1. Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje svým usnesením č. XXX ze dne 
XXX. 

2. Tento dodatek smlouvy bude v úplném znění uveřejněný 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 na e-mail: XXX. 
Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.  

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 

 
V Ústí nad Labem dne …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V ………………….       dne ………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
             Mgr. Bc. Petr Šmíd 
  náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
                 (poskytovatel) 



bod 14.4 příloha č. 1 black

bod 14.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 043/71R/2019





























































































































































Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020

Specifikace: Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2019 - RÚK

Žadatel Fyzická osoba

Jméno a Příjmení FO Název PO IČO PO

1 ZPZ_EA_0445

Ekologické centrum Meluzína 

Regionální centrum Asocicace 

Brontosaura

49752065
Záchrana ovocných stromů, mapování, péče o 

lokalitu a podpora biodiversity

Cílem je pokračovat v péči o ovocnou 

genofondovou alej starých odrůd.
5.3.2019 31.10.2019 74,53 137 507,85 184 500,00 4 40 826,08 40 826,04 74,53 54 778,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

2 ZPZ_EA_0448 ZO ČSOP 39/02 Klíny 72019417
Společně pečujeme o mpotýlí a čmeláččí pastviny v 

Krušných Horách

Cílem projektu je faktická činnost k 

podpoře života a rozmnožování 

bezobratlých a ptáků v Krušných 

horách. 

1.3.2019 30.9.2019 75,00 31 500,00 42 000,00 4 9 352,35 9 352,35 75 12 469,80

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

3 ZPZ_EA_0452 Zámek Krásný Les, z. s. 07880219 Obnova zámeckého parku v Krásném Lese

Cílem projektu je obnova zámeckého 

parku. Park bude přecházet od 

volných travnatých ploch přes 

kvetoucí záhony po přirozenou 

vzrostlou výsadbu stromů.

1.7.2019 31.10.2019 80,00 160 000,00 200 000,00 4 47 504,00 47 495,00 27,14 175 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

4 ZPZ_EA_0457 Libkovice,s.r.o. 27092691
Vyčištění části pozemku a vytvoření lučního pásu 

mezi pásem stepních a mokřadních rostlin.

Cílem projektu je odstranění 

náletových rostlin, zejména šípků a 

hlohu, které vytváří místy 

nepřehlednou a nepropustnou 

hradbu v části pozemku. 

1.3.2019 31.10.2019 70,82 199 995,68 282 400,00 4 59 378,72 59 360,48 21,02 282 400,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

5 ZPZ_EA_0460 Schäfer a Sýkora s.r.o. 00556718 Výsadba dubové aleje1. etapa

Cílem projektu je udržení kulturního 

stavu krajiny, obnova alejí, snížení 

ohroženosti půdního fondu erozí a 

obohacení místního ekosystému.

5.3.2019 31.10.2019 70,00 197 960,00 282 800,00 4 58 774,32 58 772,91 68,46 85 850,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

6 ZPZ_EA_0461 Beleco, z.s. 02715431 Obnova stepí v PP a EVL Blšanský chlum

Cílem projektu je obnova raně 

sukcesních pastevních biotopů. 

Realizace obnovní pastvy smíšeného 

stáda ovcí a koz.

15.4.2019 15.10.2019 68 197 200,00 290 000,00 4 58 548,68 58 522,00 20,18 290 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

7 ZPZ_EA_0464 Byblos 49618717
Vyčištění zámecké zahrady Encovany od náletového 

porostu

Cílem realizace první etapy 

revitalizace zahrady u Zámku 

Encovany je stabilizace a vyčištění 

objektu. Odstranění náletových 

dřevin a urovnání terénu. Výsadba 

313 ks habrů.

1.9.2019 31.10.2019 80,00 159 855,20 199 819,00 4 47 461,01 47 440,00 80 59 300,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

8 ZPZ_EA_0465 Blanka Šulcová Obnova biodiverzity

Cílem projektu je oprava stavidla s 

obnovením možností záchytu vody, 

vyčištění břehů od tlejících kmenů 

olší, topolů a výsadba dalších druhů 

dřevin, obnova nivní louky, vláčení a 

osetí.

1.5.2019 31.10.2019 80,00 136 000,00 170 000,00 4 40 378,40 40 000,00 80 50 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

9 ZPZ_EA_0466 Marek Čepelák Oživení remízu

Cílem projektu je zachování remízu, 

umístěný mezi polem a pastvinou. 

Maloplošné odstranění náletů, 

výsadba hrušní, třešní, švestek, 

jabloní a lísky.

1.4.2019 31.10.2019 80,00 199 200,00 249 000,00 4 59 142,48 59 141,60 80 73 927,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

10 ZPZ_EA_0467 Otakar Štejnar Obnova doprovodné zeleně na Pastvinách III

Cílem je zvýšení biodiverzity území, 

obnovení rostoucích ovocných dřevin 

podél polní cesty a snížení eroze 

(pozemek je ve svahu).

1.3.2019 31.10.2019 80,00 168 320,00 210 400,00 4 49 974,21 49 973,60 80 62 467,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

11 ZPZ_EA_0468 Vratislav Ondráček Květní louka Polerady 1. etapa

Cílem projektu je na vybraných po 

zem. Parcelách provést rekultivační 

opatření k obnově trvalých travních 

porostů a posílení biodiverzity. 

Výsadba 13 ks stromů a 56 ks keřů.

4.3.2019 30.10.2019 50,00 188 900,00 377 800,00 4 56 084,41 56 084,00 50 112 168,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

12 ZPZ_EA_0472 David Fritsche, Dis Obnova a rozšíření starého ovocného sadu

Cílem projektu je obnovit a rozšířit 

starý ovocný sad. Ošetření 

ponechaných starých ovocných 

stromů. Celkem bude vysazeno cca 50 

ks stromů - jabloně, třešně, hrušně a 

švestky.

26.3.2019 31.10.2019 80,00 197 760,00 247 200,00 4 58 714,94 58 714,40 80 73 393,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

13 ZPZ_ZV_0142 Jiří Sláma zakládání pásu dřevin

Cílem je výsadba stromořadí s 

přiléhajícími dřevinami, která bude 

dělat pás mezi lány polí - omezení 

proudění větru a nadměrného 

vysoušení půdy.

8.4.2019 30.10.2019 80,00 63 200,00 79 000,00 4 18 764,08 23 455,10 80 23 455,10

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

Původně 

požadovaná výše 

dotace

Původní celkové 

náklady projektu
Stručná anotace Termín zahájení

Pořadové 

číslo
Číslo žádosti Název projektu Termín ukončení

Původní 

rozdělení 

dotace v %

Žadatel Právnická osoba

Ukazatel
Nové celkové 

náklady projektu

Maximální 

procentuální 

podíl dotace 

na celkových 

uznatelných 

nákladech 

projektu

Hodnocení 

výběrové 

komise

Upravená částka 

dle koeficientu 

(0,2969)

Nově 

požadovaná 

dotace , o níž 

je 

rozhodováno

Bod 15.5 příloha 1Bod 15.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 049/71R/2019



2 037 398,73 2 814 919,00 604 903,68 609 137,48 1 355 207,90Celkem



Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020

Specifikace: Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2019 - ZÚK

Žadatel Fyzická osoba

Jméno a Příjmení FO Název PO IČO PO

1 ZPZ_EA_0451 Obec Všestudy 00673331 Revitalizace obecního parku

Cílem projektu je obnova v obecním 

parku a přilehlé aleje stromů. Výsadba 

50 ks listnatých stromů a 150 ks keřů.

1.8.2019 31.10.2019 48,00 196 704,00 409 800,00 4 58 401,42 58 401,12 48 121 669,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

2 ZPZ_EA_0454 Obec Domoušice 00264903 Úprava zeleně na hřbitově v Domoušicích

Cílem projektu je obnova zeleně, 

zlepšení zdravotního stavu stromů a 

zabránění škodám na zdraví občanů a 

na majetku. Vyřezání suchých a 

napadených větví. Kácení 3 líp 

Výsadba 5 ks nových líp.

1.8.2019 31.10.2019 80,00 198 400,00 248 000,00 4 58 904,96 58 904,80 80 73 631,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

3 ZPZ_EA_0474 Obec Pětipsy 00262081 Biokoridor zeleně podél hřbitova

Cílem projektu je vytvoření remízu 

podél hřbitova, který je umístěný na 

okraji vsi uprostřed polí. Výsadba 110 

ks stromů a 450 ks keřů. 

26.3.2019 31.10.2019 80,00 199 360,00 249 200,00 4 59 189,98 59 188,80 80 73 986,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

4 ZPZ_EA_0475 Obec Hrobce 00263664 Biodiverzita rohatce 2019

Cílem projektu je obnova přírodního 

prostředí na pozemcích k. ú. Rohatce. 

Výsadba původních druhů dřevin, 

keřů a setí luční pastevní směsi.

1.8.2019 31.10.2019 80,00 72 720,00 90 900,00 4 21 590,57 21 350,00 70 30 500,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

667 184,00 997 900,00 198 086,93 197 844,72 299 786,00Celkem

Původně 

požadovaná výše 

dotace

Původní celkové 

náklady projektu
Stručná anotace Termín zahájení

Pořadové 

číslo
Číslo žádosti Název projektu Termín ukončení

Původní 

rozdělení 

dotace v %

Žadatel Právnická osoba

Ukazatel
Nové celkové 

náklady projektu

Maximální 

procentuální 

podíl dotace 

na celkových 

uznatelných 

nákladech 

projektu

Hodnocení 

výběrové 

komise

Upravená částka 

dle koeficientu 

(0,2969)

Nově 

požadovaná 

dotace , o níž 

je 

rozhodováno

Bod 15.5 příloha 2Bod 15.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 049/71R/2019



Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020

Specifikace: Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje v roce 2019 - RÚK

Název PO IČO PO

1 ZPZ_EA_0440 Via Europa, z.s. 26672499 Společně pro přírodu

Pobytový víkend - úklid Donínského potoka a 

břehů řeky Ohře (pro 30 osob) , přednášky o 

třídění odpadu (2 přednášky na ZŠ ÚL)

1.6.2019 30.10.2019 80,00 31 200,00 39 000,00 4 13 362,96 13 362,80 60,74 22 000,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

2 ZPZ_EA_0441
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 

příspěvková organizace
65639626 Letokruhy

Budování pozitivního vztahu žáků k přírodě, 

jednak formou výuky ve škole a jednak formou 

aktivit mimo areál školy - exkurze (zoopark)

1.9.2019 31.10.2019 75,00 21 600,00 28 800,00 4 9 251,28 9 247,50 75 12 330,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

3 ZPZ_EA_0442 ČRS MO Teplice z.s. 00482838
Podpora výchovy rybářské mládeže 

ČRS MO Teplice pro okres Teplice

Vybavení učebny rybářského kroužku 

informační technikou, která bude sloužit jako 

učební pomůcka pro výuku dětí. Nákup triček a 

drobných předmětů jako odměna za 

absolvování kroužku.

1.7.2019 31.8.2019 80,00 49 924,00 62 405,00 4 21 382,45 21 356,21 68,8 31 041,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

4 ZPZ_EA_0443 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 44569181
Jak se stát EKOHRDINOU? – výukové 

semináře pro děti

Formou seminářů přiblížit žákům komplexní 

informace o složkách životního prostředí a jejich 

znečišťování. 10 vzdělávacích seminářů pro ZŠ 

(asi 200 - 300 žáků). 

1.6.2019 31.10.2019 80,00 40 800,00 51 000,00 4 17 474,64 17 472,00 80 21 840,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

5 ZPZ_EA_0444 4. ZO ČSOP TILIA 44222360
Tradiční "ekosoutěže" v přírodě pro 

děti a mládež

Realizace 3 krajských kol ekologicky 

zaměřených soutěží pro děti a mládež ÚK - Zlatý 

list (47. ročník), Ekologická olympiáda (25. 

ročník), Indiánská stezka (25. ročník)

5.3.2019 16.9.2019 65,88 97 502,40 148 000,00 4 41 760,28 41 760,28 65,88 63 388,40

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

6 ZPZ_EA_0447
Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská 

škola Bohosudov
70901619 BEZPEČNĚ A UDRŽITELNĚ V ÚK

Příprava dětí a žáků na situaci v silničním 

provozu. Podpora žáků i z jiných škol. Podpoření 

chůze do školy pěšky - výpočet spotřebované 

energie při chůzi do školy pěšky, přehled o 

ušetřených emisí, když nebudou používat auto

1.4.2019 31.10.2019 67,10 112 057,00 167 000,00 4 47 994,01 47 993,95 67,1 71 526,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

7 ZPZ_EA_0449 ZO ČSOP 39/02 Klíny 72019417
Voda-kde se bere, kam odchází a jak 

se vrací

Zapojení veřejnosti a školní mládeže do 

problematiky ochrany přírody, zejména 

osobním kontaktem s přírodou a jejími 

problémy. Akce: světový den vody, Hodina 

země, Zapojení aut. stanice, Den země, školní 

programy

5.3.2019 31.10.2019 70,00 31 500,00 45 000,00 4 13 491,45 13 491,45 70 19 273,50

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

8 ZPZ_EA_0450 Klub rybolovné techniky Bílina, z.s. 26540631
Rybářské kroužky vedené formou 

praktických pomůcek

Cílem projektu je zkvalitnit výuku v rámci 

rybářského kroužku. Edukační pomůcky na 

zkvalitnění výuky v kroužcích.

6.5.2019 30.9.2019 80,00 50 000,00 62 500,00 4 21 415,00 21 415,00 42,83 50 000,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

9 ZPZ_EA_0453

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu 

životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, 

Ukrajin

00832375 BOVyUK 2019

Badatelské vyučování v ÚK. Zakoupení 

badatelských batůžků, obnova a zakoupení 

nových didaktických pomůcek, prvků a her 

umožňujících realizovat přitažlivé 

environmentální programy pro školy a školská 

zařízení v regionu ÚK.

1.7.2019 31.10.2019 80,00 56 000,00 70 000,00 4 23 984,80 23 600,00 80 29 500,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

10 ZPZ_EA_0455 Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Most 00482722
Vybavení učebny pro rybářský 

kroužek

Modernizace vybavení učebny rybářského 

kroužku, doplnění vybavení pro studium a 

výuku vodních živočichů, rostlin, se zaměřením 

na jejich vývojová stádia.

1.5.2019 30.9.2019 80,00 48 199,20 60 249,00 4 20 643,72 20 641,92 52 39 696,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

11 ZPZ_EA_0458 ZŠ a MŠ Tisá, p.o. 70698287
Zachraň žábu, zachráníš prince - I. 

etapa

Projekt na ochranu obojživelníků, žáci se naučí 

manipulovat s živými organismy, poznají životní 

cyklus obojživelníků. Žáci se budou podílet na 

stavbě zábran spolu s dobrovolníky. Rozdělí se 

do skupin, které budou chodit s dospělými 

dobrovolníky na ranní a večerní přenos 

obojživelníků. Třídění na jednotlivé druhy a 

zapisování počtu jedinců.

15.3.2019 30.10.2019 80,00 15 754,40 19 693,00 4 6 747,61 6 747,16 66,54 10 140,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

12 ZPZ_EA_0459
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 

661, příspěvková organizace
61357235 Školní naučná stezka

Vytvoření školní naučné stezky na školním 

pozemku s arboretem. 1. etapa - revitalizace 

školního arboreta, vytvoření odpočinkových zón 

a vybudování části geologické spirály s 

geoparkem

5.3.2019 31.10.2019 80,00 159 920,00 199 900,00 4 68 493,74 68 487,56 69,46 98 600,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

13 ZPZ_EA_0462 Zoologická zahrada Ústí nad Labem 00081582
Obohacení výukových programů v 

Zoo Ústí nad Labem

Zkvalitnění a zpestření nabídky výukových 

programů sloužících k rozšíření a doplnění látky 

školních osnov, vybavit program dalšími 

pomůckami a zároveň zkvalitnit zázemí 

Zooškoly Heindricha Lumpeho, kde programy 

probíhají.

1.4.2019 31.10.2019 80,00 124 640,00 155 800,00 4 53 383,31 53 383,31 77,9 68 528,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

14 ZPZ_EA_0463 Asociace Brontosaura - hlavní spolek 48132209

Environmentálně osvětová databáze 

Archiv starých odrůd - slivoňové 

odrůdy

Do databáze bude zavedeno 20 starých 

slivoňových odrůd. Pro vybraný okruh odrůd 

bude provedena literární rešerše.

5.3.2019 31.10.2019 69,00 84 525,00 122 500,00 4 36 202,06 36 201,54 69 52 466,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

15 ZPZ_EA_0470 Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Dravci 70693501 Ekologický tábor "Na vlnách ekologie"

1 výlet (přípravný před táborem). Letní 

ekologický tábor - Zásada u Kadaně, poznávání 

přírody, čištění veřejné cesty, sázení ovocných 

stromků, třídění odpadků, význam ekologie.

1.4.2019 30.9.2019 80,00 24 000,00 30 000,00 4 10 279,20 10 279,20 80 12 849,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

16 ZPZ_EA_0471 Hnutí DUHA Olomouc 44936354
Kurz ochrany velkých šelem v 

Ústeckém kraji

Zvýšení informovanosti obyvatel Ústeckého 

kraje o velkých šelmách. Dobrovolné vlčí hlídky - 

víkendové školení pro min. 15 dobrovolníků 

(info. o velkých šelmách), víkendové akce 

(mapování výskytu vlků)

5.3.2019 31.10.2019 79,83 189 356,76 237 200,00 4 81 101,50 80 771,99 79,83 101 180,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

17 ZPZ_EA_0473 Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Krušnohorské arboretum na Lesné slouží jako 

výuková pomůcka ukázka dřevin typických pro 

Krušné hory. Obnovení dřevin - celkový počet 

bude 75 kusů stromů a keřů. Oprava altánku a 

nových cedulek a plánků areálu

1.8.2019 31.10.2019 80,00 95 120,00 118 900,00 4 40 739,90 40 720,00 80,00 50 900,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

1 232 098,76 1 617 947,00 527 707,90 526 931,87 755 257,90Celkem

Upravená částka dle 

koeficientu (0,4283)

Nově 

požadovaná 

dotace , o níž je 

rozhodováno

Maximální procentuální 

podíl dotace na 

celkových uznatelných 

nákladech projektu

Nové celkové náklady projektu Ukazatel

Hodnocení 

výběrové 

komise

Pořadové 

číslo
Číslo žádosti

Žadatel Právnická osoba

Název projektu Stručná anotace Termín zahájení Termín ukončení

Původní 

rozdělení dotace 

v %

Původně 

požadovaná 

výše dotace

Původní 

celkové 

náklady 

projektu

Bod 15.5 příloha 3
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020

Specifikace: Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje v roce 2019 - ZÚK

Název PO IČO PO

1 ZPZ_EA_0469 obec Novosedlice 00266531

Zbudování ekovýchovné komunitní 

zahrady s odpočinkovým koutem pro 

seniory

Vybudování místa, kde se budou moci setkávat 

různé kategorie obyvatel. Místo na odpočinek, 

hřiště na petangue, 4 vyvýšené záhonky pro 

pěstování bylinek a zeleniny, kompostéry a 

nádrž na dešťovou vodu

15.3.2019 31.10.2019 79,54 124 441,92 156 452,00 4 53 298,47 53 287,55 34,06 156 452,00

Žádost splnila kritéria po 

obsahové i ekonomické 

úrovni. 

124 441,92 156 452,00 53 298,47 53 287,55 156 452,00Celkem

Upravená částka dle 

koeficientu (0,4283)

Nově 

požadovaná 

dotace , o níž je 

rozhodováno

Maximální procentuální 

podíl dotace na 

celkových uznatelných 

nákladech projektu

Nové celkové náklady projektu Ukazatel

Hodnocení 

výběrové 

komise

Pořadové 

číslo
Číslo žádosti

Žadatel Právnická osoba

Název projektu Stručná anotace Termín zahájení Termín ukončení

Původní 

rozdělení dotace 

v %

Původně 

požadovaná 

výše dotace

Původní 

celkové 

náklady 

projektu
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020

Specifikace: Podpora záchraných stanic na území Ústeckého kraje v roce 2019

Název PO IČO PO Jméno statutár. orgán Funkce statutar. orgán Telefoní číslo statutar. orgán Obec I. II. III.

1 ZPZ_EA_0095 Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 13) Programu) Neinvestiční Český svaz ochránců přírody ZS Falco 2017083 Jana Tomšovská předseda 606 280 121 Třebušín - 41201 Provoz ZS Falco 2019
Cílem je zlepšení péče o handicapované volně žijící 

živočichy na území Ústeckého kraje v roce 2018.
5.3.2019 31.10.2019 100,00 200 000,00 200 000,00 4 4 4 4 200 000,00 3 RÚK Žádost splnila kritéria po obsahové i ekonomické úrovni. 

2 ZPZ_EA_0138 Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 13) Programu) Investiční Český svaz ochránců přírody ZS Falco 2017083 Jana Tomšovská předseda 606 280 121 Třebušín - 41201 Stavba části zařízení pro větší šelmy
Cílem je stavba části zařízení, které bude sloužit pro 

větší šelmy.
1.4.2019 31.10.2019 100,00 100 000,00 100 000,00 4 4 4 4 100 000,00 3 RÚK Žádost splnila kritéria po obsahové i ekonomické úrovni. 

300 000,00 300 000,00 300 000,00

Investiční/neinvestiční
Požadovaná 

výše dotace

Hodnocení výběrové komise dle 

čl.7, odst.2 písm.b) Programu-

počet dosažených bodů
Průměrný 

počet bodů 

Výše dotace na 

základě 

hodnocení 

výběrové 

komise 

Stručná anotace
Celkové náklady 

projektu
Rozdělení dotace %  RÚK/ZÚK Stanovisko k hodnoceným projektům

Součet

Pořadové 

číslo
Číslo žádosti Podprogram

Žadatel Právnická osoba Adresa/Sídlo
Počet realizova- 

ných projektů  v 

programu za 

roky 2016 - 2018

Název projektu Termín zahájení Termín ukončení

Bod 15.5 priloha 5.pdf k usnesení č. 049/71R/2019



Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020

Specifikace: Podpora záchraných stanic na území Ústeckého kraje v roce 2019

Název PO IČO PO Jméno statutár. orgán Funkce statutar. orgán Telefoní číslo statutar. orgán Obec I. II. III.

3 ZPZ_EA_0182 Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 13) Programu) Investiční Zoopark Chomutov, p. o. 379719 Bc. Věra Fryčová ředitelka organizace 774 266 222 Chomutov - 43001 Podpora investičního vybavení ZS Chomutov
Cílem je vytváření vhodných životních podmínek pro 

zvířata - úprava přístupových cest k voliérám.
22.03.2019 31.10.2019 100,00 360 000,00 360 000,00 4 4 4 4 360 000,00 3 ZÚK Žádost splnila kritéria po obsahové i ekonomické úrovni. 

360 000,00 360 000,00 360 000,00

Investiční/neinvestiční
Požadovaná 

výše dotace

Hodnocení výběrové komise dle 

čl.7, odst.2 písm.b) Programu-

počet dosažených bodů
Průměrný 

počet bodů 

Výše dotace na 

základě 

hodnocení 

výběrové 

komise 

Stručná anotace
Celkové náklady 

projektu
Rozdělení dotace %  RÚK/ZÚK Stanovisko k hodnoceným projektům

Součet

Pořadové 

číslo
Číslo žádosti Podprogram

Žadatel Právnická osoba Adresa/Sídlo
Počet realizova- 

ných projektů  v 

programu za 

roky 2016 - 2018

Název projektu Termín zahájení Termín ukončení
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Specifikace: Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2019 - zamítnutí

Žadatel Fyzická osoba

Jméno a Příjmení FO Název PO IČO PO

1 ZPZ_EA_0333
GARDE PLUS 

spol. s. r. o.
62243730

Vytvoření remízu 

Vysočany

Cílem projektu je vytvoření remízu uprostřed 

polností, který by lemoval stávající komunikaci. 

Složení jak ze stromového tak i keřového patra 

domácích druhů.

27.3.2019 31.10.2019 80,00 200 000,00 250 000,00 59 380,00
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

2 ZPZ_EA_0271 Obec Pesvice 673323
Výsadba alejí podél 

polních cest

Cílem projektu je výsadba alejí pro zlepšení ŽP a 

změnu celkového rázu krajiny.
1.8.2019 31.10.2019 30,00 177 000,00 590 000,00 52 551,30

Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

3 ZPZ_EA_0310

Jaroslav 

Kučera Ku-Ku 

s.r.o.

27262588

Provedení 

managamentu ve VKP 

Střelnice, péče o aleje 

starých odrůd 

ovocných dřevin 2019

Cílem projektu je péče o aleje - kosení mezi 

stromy a výřez okolního porostu, který přerůstá 

mladé stromy v alejích.

1.7.2019 30.9.2019 80,00 88 000,00 110 000,00 26 127,20
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

4 ZPZ_EA_0280
Obec 

Lobendava
555983

Obnova zeleně 

lobendavského 

hřbitova

Cílem projektu je kompletní obnova hřbitova. 

Komplexní výsadba dřevin a zeleně - lípy, túje, 

buxusy, doplnění keříků, dodržení původního 

vzhledu hřbitova.

23.3.2019 31.10.2019 68,00 197 601,20 334 818,00 58 667,80
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

Specifikace: Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje v roce 2019 - zamítnutí

Žadatel Fyzická osoba

Jméno a Příjmení FO Název PO IČO PO

1 ZPZ_EA_0266

České 

Švýcarsko 

o.p.s.

25436911
Zažít přírodu Českého 

Švýcarska

Pomocí akcí a exkurzí, ekovýchovných programů 

zvýšit informovanost o ochraně a péči přírody v 

Českém Švýcarsku. Letní pětidenní prázdninový 

program pro děti - pozorování a objevování 

přírody. Exkurze do chráněného území. 

Propagace projektu na akcích pro veřejnost. 

Ekoden pro školy, Programy o přírodě pro MŠ a 

Z. Kurz pro cca 20 pedagogů

1.4.2019 31.10.2019 80,00 92 400,00 115 500,00 39 574,92
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

2 ZPZ_EA_0114

Dům dětí a 

mládeže 

Postoloprty

70698252 Spolu na Zemi

Čtyřdílný projekt. 1. část "Den o vodě" - hravé 

úkoly zaměřené na význam vody, 2. část "Den o 

Zemi" - tématem budou především odpady a 

obaly, 3. část - "Den o odpovědné spotřebě - 

formou výukového programu a 4. část - 

"Pohádkový den" - cesta s úkoly mezi 

pohádkovými bytostmi v zahradě 

postoloprtského zámku 

5.3.2019 28.6.2019 80,00 22 400,00 28 000,00 9 593,92
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

3 ZPZ_EA_0251

Středisko 

ekologické 

výchovy SEVER 

Litoměřice, 

o.p.s.

28745418

REGIONÁLNÍ 

UČEBNICE 

LITOMĚŘICKO

Vydání regionální učebnice, která bude určená 

žákům a učitelům ZŠ a SŠ v regionu. Kniha bude 

rozdělena do 3 částí. 1. část - základní údaje, 2. 

část - exkurze (popis trasy, časová náročnost a 

dopravní dostupnost), 3. část - celodenní výlety 

(odkazy na učivo, které lze na daném místě 

"probrat")

1.6.2019 31.10.2019 79,00 197 579,00 250 100,00 84 623,09
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

4 ZPZ_EA_0080

Český rybářský 

svaz, z. s., 

místní 

organizace 

Chomutov

482561

Vybavení pro 

technickou přípravu 

sportovního rybolovu

Cílem projektu je nakoupit rybářské sportovní 

vybavení pro účely výuky rybolovné techniky v 

rybářských kroužcích a pořádání soutěží pro děti 

a mládež.

1.7.2019 31.10.2019 80,00 36 497,60 45 622,00 15 631,92
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

5 ZPZ_EA_0301 Spektrum, z. s. 26519089 O přírodě v přírodě

Periodické programy (4x) - řešení kvízů, rébusů, 

soutěžních otázek, workshopy (4x) - akce pro 

menší skupiny a prezentace (výstavy) za účelem 

osvěty v oblasti ochrany přírody a ŽP. 

1.6.2019 30.10.2019 75,00 70 500,00 94 000,00 30 195,15
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

6 ZPZ_EA_0430

Český svaz 

ochránců 

přírody 

Ophidia

63154609

Vybavení odborné 

dílny a zázemí ČSOP 

Ophidia

Dovybavení klubovny Mladých ochránců přírody 

Junor Ranger po přestavbě nábytku potřebnými 

rámy na výuk. plakáty. Dovybavení dílny ručním 

nářadím a zahradnickým nářadím. Lékárnička.

1.4.2019 31.10.2019 80,00 64 160,00 80 200,00 27 479,73
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

7 ZPZ_EA_429

Českýsvaz 

ochránců 

přírody 

Ophidia

63154609
Úklid a pozorování 

přírody s veřejností

Cílem projektu je zapojit co nejširší veřejnost do 

programu "Ukliďme svět". Exkurze s odbornými 

lektory - účastníci se budou podílet na 

pozorování, odchytech a vypouštění živočichů. 

Součástí bude odborný výklad, ukázky hlasů a 

zvuků živočichů.

5.3.2019 31.10.2019 80,00 94 886,40 118 608,00 40 639,85
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

8 ZPZ_EA_428

Český svaz 

ochránců 

přírody 

Ophidia

63154609

Terénní seminář JRP-

Globální Ekologické 

Problémy a udržitelný 

rozvoj

Čtyřdenní terénní seminář zaměřený na 

praktickou výuku dětí při pozorování přírody pod 

vedením odborných lektorů.

1.4.2019 31.10.2019 80,00 104 810,40 131 013,00 44 890,29
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

9 ZPZ_EA_427

Asociace 

strážců přírody 

České 

republiky

68213450

Světový den strážců - 

World Ranger Day 

2019

Cílem projektu je zajistit základní vybavení pro 

pořádání a propagaci akcí pro veřejnost, 

nejvýznamnější akcí je oslava "Světový den 

strážců". Výroba rollupů a dokoupení 

potřebného vybavení - zázemí akcí pro veřejnost.

1.4.2019 31.10.2019 80,00 70 080,00 87 600,00 30 015,26
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

10 ZPZ_EA_0198

Mateřská 

škola, Ústí nad 

Labem, 

Vinařská 

737/10, 

příspěvková 

organizace

72744979

Učíme se nejen v 

zahradě V. aneb co se 

skrývá za bludným 

kořenem

Projekt je zaměřen na seznámení dětí s 

ekosystémem lesa. Přiblížit dětem důležitost 

vody v ekos. Lesa, lesního hospodářství a 

možností ochrany lesa. Vše bude probíhat 

formou vycházek. Vybudování zahradního 

domku na pomůcky a pěstitelské potřeby dětí a 

učitelek.

5.3.2019 30.10.2019 60,00 32 400,00 54 000,00 13 876,92
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

11 ZPZ_EA_0269

VOŠ, OA, SPgŠ 

a SZŠ Most, 

p.o.

49872427 Žijeme s přírodou

Podpora vzdělávání žáků a studentů v oblasti 

EVVO. Obsahem projektu jsou exkurze, odborné 

přednášky specialistů, revitalizace prostředí 

školní zahrady, zahájení budování učebny v 

přírodě, badatelský výjezd, Peer programy pro 

žáky ZŠ a tvorba edukativních materiálů

26.8.2019 31.10.2019 70,00 100 100,00 143 000,00 42 872,83
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

12 ZPZ_EA_0141

Základní škola, 

Bílina, Za 

Chlumem 824, 

okres Teplice, 

příspěvková 

organizace

65639618 Koordinátor EVVO

Splnění požadavku vyhlášky č. 317/2005 - 

kvalifikační předpoklad k získání funkce 

koordinátora EVVO. Konečným přínosem je plně 

kvalifikovaný koordinátor na základní škole, 

který zajistí výuku environmentální výchovy.

1.6.2019 31.10.2019 80,00 16 000,00 20 000,00 6 852,80
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

13 ZPZ_EA_0289

Základní škola, 

Bílina, Za 

Chlumem 824, 

okres Teplice, 

příspěvková

65639618

Naučná stezka - 

revitalizované území 

Radovesická výsypka

Výstavba naučné stezky žáky ZŠ Za Chlumem pro 

všechny základní školy v rámci regionu. Stezka s 

prvky zaměřenými na rozvoj EVVO, seznámení s 

revitalizovaným územím Radovesické výsypky.

6.5.2019 30.9.2019 80,00 76 000,00 95 000,00 32 550,80
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

Důvod

Pořadové číslo Číslo žádosti

Upravená 

částka dle 

koeficientu 

(0,2969)

Pořadové číslo Číslo žádosti

Žadatel Právnická osoba

Název projektu Stručná anotace
Termín 

zahájení

Termín 

ukončení

Původní 

rozdělení dotace 

v %

Původně 

požadovaná 

výše dotace

Původní 

celkové 

náklady 

projektu

Upravená 

částka dle 

koeficientu 

(0,4283)

Důvod

Původní 

rozdělení dotace 

v %

Původně 

požadovaná 

výše dotace

Původní 

celkové 

náklady 

projektu

Žadatel Právnická osoba

Název projektu Stručná anotace
Termín 

zahájení

Termín 

ukončení
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí pro rok 2019

Jméno a Příjmení FO IČO FO Název PO IČO PO

1 ZPZ_ZV_0094 Martin Cendelín 75123819
Doplnění strojového parku do 

živočišné výroby

Cílem projektu je především dosáhnout 

kvalitnějšího a efektivnějšího výkrmu 

skotu a zároveň dostatek sklizené, jak 

zelené tak suché píce, v co možná 

nejlepší kvalitě.

10.04.2019 31.10.2019 40,00 288 000,00 720 000,00 4,00 126 691,20 126 691,20 40,00 316 728,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

2 ZPZ_ZV_0095 Milan Cendelín 16405196
Rekonstrukce budovy na uskladnění 

brambor

Cílem projektu je dosažení lepšího a 

modernějšího přístupu pro pěstování 

brambor a zároveň nakličování brambor 

ve vyhovujících podmínkách, v co možná 

nejlépe regulované teplotě. 

01.04.2019 31.10.2019 40,00 260 200,00 650 500,00 4,00 114 461,98 114 461,98 40,00 286 154,95

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

3 ZPZ_ZV_0096 Miroslav Novák 42114870
Rekonstrukce střešní krytiny dvou 

stodol

Cílem projektu je rekonstrukce 

skladových prostor krmiv pro 

hospodářská zvířata. Rekonstrukce dále 

zajistí udržitelnost budov. Dojde k 

lepšímu uchování krmiv pro 

hospodářská zvířata.

05.03.2019 31.10.2019 40,00 94 000,00 235 000,00 4,00 41 350,60 41 350,40 40,00 103 376,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

4 ZPZ_ZV_0098 Farma HRDLA s.r.o. 03797961
KVALITNÍ FOLIOVNÍK – ZELENINA PO 

CELÝ ROK

Účelem projektu je nákup nafukovacího 

foliovníku. Pořízením foliovníku umožní 

pěstování zeleniny i za výrazného 

výkyvu teplot ve stabilním prostředí. 

Jeho výhodami jsou:  dobré pronikání 

přírodního světla, přizpůsobení k 

montáži všech způsobů, pěstování pod 

krytem, použití přírodního izolátoru, 

dobrá ventilace.

05.03.2019 31.10.2019 16,27 296 000,00 800 000,00 4,00   130 210,40   130 160,00   16,27   800 000,00   

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

5 ZPZ_ZV_0099 Ing. Ladislav Ulrych 63768089 Vysokozdvižný vozík

Vysokozdvižný vozík zajistí lepší a 

především bezpečnější manipulaci, jak s 

balenou zeleninou, tak především se 

zeleninou ve velkých bednách určenou k 

přímému prodeji konečnému spotřebitel

05.03.2019 31.10.2019 17,59 232 000,00 580 000,00 4,00 102 056,80 102 022,00 17,59 580 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

6 ZPZ_ZV_0101 Miloslav Hájek 46059865 Výměna oken v sušící komoře

Účelem projektu je výměna oken v 

komoře, která se používá k sušení 

zeleného chmele. Okna jsou důležitým 

pomocníkem pro cirkulaci vzduchu při 

sušení. Pro kvalitní usušení chmele by 

rádi pořídlili nová okna s větracími 

žaluziemi a možnost otvírání/zavírání 

okna podle aktuálních  klimatikých 

podmínek.

05.03.2019 31.10.2019 40,00 56 800,00 142 000,00 4,00 24986,32 24 977,80 17,59 142 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

7 ZPZ_ZV_0103 Jiří Vojík 46055851
Sklad ovoce a sklad pro hnojiva a 

ochranné prostředky

Účelem projektu jsou tyto následující 

kroky: 1) stavba montovaného objektu 

pro uskladnění ovoce, 2) zhotovení 

podlahy pro výše uvedený objekt, 3) 

stavba skladové buňky pro hnojivo, 4) 

rozvod elektřiny v obou uvedených 

objektech, 5) pokládka dlažby, zpevnění 

plochy.

05.03.2019 31.10.2019 18,34 204 760,00 511 900,00 4,00 90073,92 90 073,79 18,34 491 133,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

8 ZPZ_ZV_0104 Zdeněk Hrdlička 72769033 Třířádkový karuselový sazeč zeleniny

Cílem projektu je pořízení karuselového 

sazeče zeleniny. Díky strojnímu sázení je 

možné přesné odměření vzdáleností 

jednotlivých sazenic, sázení do jednotné 

hloubky, čímž dochází k omezení ztrát 

na sadbě. Zamezí se chybovosti.

05.03.2019 31.10.2019 17,59 154 000,00 385 000,00 4,00 67 744,60 67 721,50 17,59 385 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

Upravená částka 

dle koeficientu 

(0,4399)

Nově 

požadovaná 

dotace , o níž je 

rozhodováno

Maximální 

procentuální 

podíl dotace 

na celkových 

uznatelných 

nákladech 

Nové celkové 

náklady 

projektu

Ukazatel
Hodnocení 

výběrové 

komise

Pořadové 

číslo
Číslo žádosti

Žadatel Fyzická osoba Žadatel Právnická osoba

Název projektu Stručná anotace Termín zahájení Termín ukončení

Původní 

rozdělení 

dotace v %

Původně 

požadovaná 

výše dotace

Původní 

celkové náklady 

projektu
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9 ZPZ_ZV_0105 Karel Poráč 42115043 Pořízení shrnovače a štěpkovače

Cílem je pořízení dvou strojů. Prvním 

strojem je shrnovač píce, který zajistí 

šetrnou manipulaci s pící a čistou 

sklizeň.  Druhým stojem je diskový 

štěpkovač, který bude pořízen na údržbu 

krajiny na polích a loukách, kdy dochází 

k zaplavení a růstu náletových dřevin.

05.04.2019 30.06.2019 40,00 266 600,00 666 500,00 4,00 117 277,34 117 277,34 40,00 293 193,35

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

10 ZPZ_ZV_0106 Jan Šindelář 68438451 Lis na kulaté balíky New Holland

Z důvodu posledních suchých let je 

potřeba pro žadatele vlastní lis na seno, 

aby sklidil píci v nejlepší kvalitě a 

nemusel čekat až někdo přijede a slisuje 

mu to.

15.03.2019 31.07.2019 17,60 160 000,00 400 000,00 4,00 70 384,00 70 384,00 17,60 400 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

11 ZPZ_ZV_0107 Vítězslav Škoda 68438362
Výměna traktoru rozvážejícího 

krmivo v ŽV

Cílem projektu je obměna starého 

traktoru zajišťujícího míchání a rozvoz 

krmiva po farmě. Pořízením stroje dojde 

k vylepšení komfortu pro obsluhu, 

zlepšení výkonosti, snížení výrobních 

nákladů a zkrácení doby potřebné pro 

krmení při zvýšení kvality krmiva a 

dojde ke snížení emisí.

15.04.2019 31.10.2019 11,00 250 000,00 1 000 000,00 4,00 109 975,00 10 975,00 11,00 1 000 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

12 ZPZ_ZV_0108 Marcel Meduna 72540281 zefektivnění sklizně pícnin

Nákupem nové sekačky s větším 

záběrem se zefektivní sklizeň pícnin. 

Zrychlení sklizně pomůže při současném 

suchu, dojde ke snížení spotřeby nafty a 

úspoře času.

01.04.2019 31.10.2019 40,00 167 107,20 417 768,00 4,00 73 510,46 73 350,30 17,59 417 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

13 ZPZ_ZV_0109 Václav Hanzal 42107113 Za lepším soužitím

Cílem projektu je pořídit tři stroje: 

zametací kartáč, mulčovač a štěpkovač.  

Zametací kartáč  přispěje k udržování 

veřejné i neveřejné komunikace. 

Mulčovač a štěpkovač budou využívány 

k udržení převážně polních cest a mezí 

polí od náletových dřevin.

01.05.2019 30.09.2019 40,00 89 443,20 223 608,00 4,00 39 346,06 39 341,90 25,03 157 179,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

14 ZPZ_ZV_0110 Miroslava Sršňová 63787474
Výstavba montované plachtové haly 

na uskladnění balíků sena

5 ks nástavkových úlů, včetně 

příslušenství 
01.06.2019 30.09.2019 40,00 273 848,80 684 622,00 4,00 120 466,09 120 466,09 17,60 684 622,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

15 ZPZ_ZV_0111 Petr Klouček 49874713
Zajištění technické samostatnosti na 

horské Ekofarmě Klíny

Cílem projektu je technická 

samostatnost žadatele tzn. pořízení 

baličky sena a obraceče-shrnovače na 

seno. Doposud byla výroba objemových 

krmiv zajišťována dodavatelsky, ale 

neodpovídá to kvalitním službám v této 

oblasti.

01.03.2019 30.09.2019 40,00 50 400,00 126 000,00 4,00 22 170,96 22 170,96 40,00 55 427,40

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

16 ZPZ_ZV_0112 Radek Geletič 72613084
Zefektivnění profesionální včelí 

farmy

Zvýšení výnosů včelích produktů, snížení 

pracovního času, maximální využití 

energií. Dojde k rozšíření nabídky 

produktů farmy, dále ke zvýšení 

produkce medu a vosku. Zajistí se také 

výroba mezistěn pro okolní včelaře z 

vlastního vosku. A také se rozšíří 

nabídka medů.

01.05.2019 21.10.2019 40,00 300 000,00 750 000,00 4,00 131 970,00 131 970,00 40,00 329 952,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

17 ZPZ_ZV_0114 Zdeněk Voldřich ml. 03820262
Šetrné předmytí zeleniny pomocí 

příjmové vany

Účelem projektu je nákup příjmové vany 

pro šetrné předmytí zeleniny. Vana 

slouží k prvotnímu odmočení zeleniny a 

následnému dávkování do pračky 

zeleniny. Za pomoci této vany dochází k 

šetrnému předmytí produktu, a 

následně také ke zkrácení potřebného 

času při vlastním praní zeleniny.

05.03.2019 31.10.2019 17,59 200 000,00   50 000,00   4,00   87 980,00   87 950,00   17,59   500 000,00   

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

18 ZPZ_ZV_0116 Ing. Radovan Tůma 04835395

Modernizace chmelové farmy v 

Lounkách rozšířením strojového 

parku

Nákup chmelového strhaváče je 

potřebný při sklizni chmele a nahradí 

práci až pěti pracovníků. Nákupem 

druhého stroje tj. seřezávač rovných 

řádků zkvalitní a zrychlý mechanizovaný 

řez.

01.06.2019 31.10.2019 40,00 148 000,00 370 000,00 4,00 65 105,20 65 104,00 25,04 260 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 



19 ZPZ_ZV_0117 Mgr. Ing. Jaroslav Šebek 72708808

900m2 nové fasády a instalace 4 

vjezdových vrat na původní 

zemědělské stavbě skladu a sušárny 

chmele

Žádost je zaměřena na dokončení oprav 

vnějšího vzhledu rozsáhlé zemědělské 

stavby o 3 podlažích. Předmětem oprav 

bude  kompletní obnova opláštění, 

opravy římsy a provedení nové fasády a 

zhotovení vjezdových vrat a úprava v 

bezprostřední blízkosti objektu.

01.03.2019 31.10.2019 40,00 289 600,00 724 000,00 4,00 127 395,04 127 395,00 40,00 318 487,50

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

20 ZPZ_ZV_0118

JAHODÁRNA 

Brozany nad Ohří 

s.r.o.

06794891

Nákup zemědělské techniky  pro 

zvýšení produktivity práce při 

pěstování česneku

Cílem projektu je nákup strojů, které 

chybí při pěstování hlavní plodiny, 

česneku a tím snížit množství náročné 

ruční práce a zároveň se sníží náklady. 

Polní prutové brány slouží na kypření 

půdy a je možné jej využít po celu dobu 

vegetace. Dojde ke snížení vysokých 

nákladů. Čistící stůl umožňuje kvalitně a 

rychle očistit česnek.

01.06.2019 31.10.2019 40,00 300 000,00 750 000,00 4,00 131 970,00 131 970,00 40,00 329 925,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

21 ZPZ_ZV_0119 Pavel Novotný 03834859 Příruční sklad pro krmiva a stelivo

Cílem projektu je dokončit investice do 

zvýšení welfare a moderního ustájení, 

zvýšit kvalitu péče o chované koně a 

hovězí dobytek, zlepšit zdravotní stav, 

kvalitu a efektivitu chovu a odchovu 

koní a dobytka.

01.06.2019 31.10.2019 40,00 107 680,00 269 200,00 4,00 47 368,43 47 368,00 40,00 118 420,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

22 ZPZ_ZV_0120 Miloš Holub 72032804 Oprava střechy skladu krmiv

Cílem projektu jsou následující 4 kroky: 

1) snížení výrobních nákladů (zajištění 

skladovací kapacity pro seno a slámu), 

2) zlepšení kvality zemědělské produkce, 

3) zlepšení celkové výkonnosti a 

udržitelnosti podniku, 4) využití stávající 

stavby (oprava střechy, využití 

podkroví).

01.06.2019 30.10.2019 40,00 209 150,80 552 877,00 4,00 92 005,44 92 005,44 33,00 278 804,35

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

23 ZPZ_ZV_0121 Pavel Rohlíček 72576146 Nákup strojů propěstování jahod

Cílem projektu je nákup potřebné 

techniky k pěstování jahod. Jedná se o 

tyto stroje: 1) Hrůbkovač s 

přihnojováním (příprava plochy před 

výsadbou, stroj provádí několik operací 

současně), 2) bubnový zavlažovač 

(Plodiny jsou náročné na závlahu, při 

současných klim. podmínkách je potřeba 

tento zavlažovač), 3) chladící box 

(uchování jahod a ostatních výpěstků)

01.06.2019 31.10.2019 40,00 300 000,00   750 000,00   4,00   131 970,00   131 970,00   40,00   329 925,00 

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

24 ZPZ_ZV_0123 Petra Medunová 04683218 Vybudování pastvy pro skot

Vybudování pastvy pro vlastní skot, 

který je chován za účelem výkrmu a 

následného prodeje jako domácího 

masa z vlastní bourárny. Další efekt: 

zlepšení životních podmínek skotu, 

navýšení kapacity chovaného skotu, 

podpora krajiny  (nyní v oblasti  se 

nachází nepřípustná krajina zarostlá 

letitými nálety).

01.04.2019 31.10.2019 40,00 131974,80 329937,00 4,00 58055,71 58 035,92 17,59 329 937,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

25 ZPZ_ZV_0124
VAIGL A SYN spol. s 

r.o.
62245163

Oprava stávající elektroinstalace a 

nákup osvětlení na porážce drůbeže

Účelem projektu je zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti, 

zajištění opatření zabezpečujících 

náležitou hygienickou úroveň a 

zachování zdraví osob a zvířat. Projekt 

je zaměřen na opravu stávající 

elektroinstalace a nákup nového 

osvětlení.

18.03.2019 31.10.2019 40,00 120 000,00 300 000,00 4,00 52 788,00 52 770,00 17,59 300 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 



26 ZPZ_ZV_0125 Mgr. Ing. Jaroslav Šebek 72708808

900m2 nové fasády a instalace 4 

vjezdových vrat na původní 

zemědělské stavbě skladu a sušárny 

chmele

Žádost je zaměřena na dokončení oprav 

vnějšího vzhledu rozsáhlé zemědělské 

stavby o 3 podlažích. Předmětem oprav 

bude  kompletní obnova opláštění, 

opravy římsy a provedení nové fasády a 

zhotovení vjezdových vrat a úprava v 

bezprostřední blízkosti objektu.

05.03.2019 31.10.2019 40,00 289 600,00 724 000,00 4,00 127 395,04 127 395,00 40,00 318 487,50

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

27 ZPZ_ZV_0126 Josef Šťastný 42104173

Rekonstrukce střech na 

hospodářských budovách pro 

živočišnou výrobu

Účelem projektu je rekonstrukce 

zchátralých střech na hospodářských 

budovách, které jsou součástí statku. 

Jedná se konkrétně o střechy budov 

sloužící pro ustájení hospodářských 

zvířat, pro celoroční skladování krmiva i 

sena a slámy, také jako zimoviště 

většího chovu koz a ovcí.

03.06.2019 31.10.2019 40,00 269 826,20 770 932,00 4,00 118 696,55 118 696,55 20,79 570 931,00 Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

28 ZPZ_ZV_0127
Včelí farma Lovosice 

s.r.o
06011055 Zpracování včelího vosku

Účelem projektu je pořízení technologie 

pro kompletní zpracování včelího vosku. 

Bude možné vytěžit vosk z různých 

forem. Bude možné vosk sterilizovat, 

což je v dnešní době většího výskytu 

chorob důležité. Separovaný čistý a 

sterilizovaný vosk bude možné vyrábět 

pro okolní malovčelaře.

06.08.2019 30.09.2019 40,00 246 800,00 617 000,00 4,00 108 567,32 108 566,00 40,00 271 415,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

29 ZPZ_ZV_0128
Schäfer a Sýkora 

s.r.o.
00556718

Nákup obloukové haly pro 

skladovacích krmiv a mobilních 

přístřešků pro komfortní zimování 

zvířat

Cílem pořízení obloukové haly pro 

potřeby uskladnění krmiv je zkvalitnit 

skladovací podmínky objemné píce v 

zimním období, tím se minimalizují 

ztráty krmiva z důvodu znehodnocení 

povětrnostními vlivy, sníží se množství 

plesnivého krmiva, zlepší se podmínky 

mikroklima ve stáji.

05.03.2019 31.10.2019 40,00 158 110,40 395 276,00 4,00 69 552,76 48 000,00 40,00 120 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

30 ZPZ_ZV_0129 Jan Piňos 01563564 Nákup stroje na sklízení česneku

Cílem projektu je vyšší efektivita při 

sklízení česneku. Dosposud celá sklizeň 

probíhá za pomoci velkého množství 

lidí.

01.05.2019 15.10.2019 40,00 216 000,00 540 000,00 4,00 95 018,40 94 986,00 17,59 540 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

31 ZPZ_ZV_0130 Miloslav Škoda 42115345 Zlepšení agrotechniky chmelnice

Cílem je zlepšení agrotechniky při 

zpracování půdy na chmelnici. Dochází k 

zjednodušení práce a omezení výskytu 

plevele, který není možné likvidovat 

chemicky.

21.03.2019 28.07.2019 40,00 88 000,00 220 000,00 4,00 38 711,20 38 711,20 40,00 96 778,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

32 ZPZ_ZV_0133 Václav Brejcha 72057394
Stavba přístřešků pro uskladnění 

balíků sena a slámy - II. etapa

Cílem je zlepšení hygienických a dobrých 

životních podmínek zvířat - krav a 

jalovic, skrze stavbu přístřešků pro 

uskladnění balíků sena, stelné a krmné 

slámy v suchém prostředí.

06.04.2019 31.10.2019 40,00 133 600,00 334 000,00 4,00 58 770,64 58 770,60 40,00 146 926,50

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

33 ZPZ_ZV_0134 Pavel Jaššo 46009488 Nákup kombajnu

Cílem projektu je obnova nevyhovujících 

a ekologicky neúnosného vozového 

parku hospodářských strojů. Nákupem 

nového kombajnu dojde ke zlepšení 

ekologického zatížení životního 

prostředí, zkvalitnění sklizně a v 

neposlední řadě také ke zkulturnění 

venkova.

11.03.2019 31.10.2019 40,00 300 000,00 750 000,00 4,00 131 970,00 131 800,00 40,00 329 500,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

34 ZPZ_ZV_0135 Pavel Jaššo 46069488 Sklad balíků sena a slámy

Cílem projektu je uskladnění balíků sena 

a slámy ve vhodných prostorách, které 

se používají pro hovězí dobytek, což 

povede ke zkulturnění životního 

prostředí a zlepšení zdraví zvířat.

11.03.2019 31.10.2019 40,00 300 000,00 750 000,00 4,00 131 970,00 131 968,00 40,00 329 920,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 



35 ZPZ_ZV_0136 Šárka Bergerová 72024429
Zlepšení hospodaření nákupem nové 

výkonnější a šetrnější techniky

Cílem projektu je nákup nové 

zemědělské techniky - shrnovače píce. 

Přínosem tohoto stroje bude zvýšení 

produktivity práce, nezávilost na 

službách a zabezpečení soběstačnosti. 

Dále dojde ke zlepšení kvality sklizené 

píce i jejího uskladnění. Cílem je úspora 

výrobních nákladů, výroba kvalitní píce 

a vylepšení finanční situace farmy.

01.06.2019 31.10.2019 40,00 84 000,00 210 000,00 4,00 36 951,60 36 951,60 23,84 154 998,31

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

36 ZPZ_ZV_0138 Jitka Slámová 04456513
Proháněcí ulička, vrata, vybavení 

výběhu.

Zlepšení hygienických podmínek a 

norem, zlepšení dobrých životních 

podmínek zvířat, bezpečná manipulace 

se zvířaty v případě veterinárních 

úkonů, bytelnější napajedlo zvířat, 

bezpečnější označování.

08.04.2019 30.10.2019 40,00 50 000,00 125 000,00 4,00 21 995,00 21 995,00 40,00 54 987,50

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

37 ZPZ_ZV_0140 Zdeňka Slámová 02602831

Rekonstrukce ohrady pastviny, 

vybavení pastviny, zastřešení 

přístřešku.

Zlepšení přírodního prostředí, lepší 

životní podmínky zvířat (welfare), plnění 

pravidel ekolog. zemědělství (přístřešek) 

a spásání travních porostů místo 

spalování neekologických paliv. 

Zastřešení přístřešku, který je postaven, 

ale nemá zastřešení.

08.04.2019 30.10.2019 40,00 78 000,00 195 000,00 4,00 34 312,20 34 312,20 40,00 85 780,50

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

38 ZPZ_ZV_0143 Jan Severin Solar 75132826 příkrmiště pro úsporu píce

Pořízení příkrmišť umožní přehledné, 

bezpečné dávkování krmiv a zároveň 

tyto krmiva výrazně uspoří.

01.06.2019 15.09.2019 40,00 23 200,00 58 000,00 4,00 10 205,68 10 200,00 40,00 25 500,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

39 ZPZ_ZV_0145 Milan Wagner 46785230
Zpevnění manipulačních ploch a 

komunikace Zubrnice 1

Cílem projektu je zlepšení kvality 

manipulačních ploch a komunikace na 

farmě Zubrnice. Předmětem projektu je 

oprava povrchu příjezdové komunikace 

a zpevnění manipulačních a odkládacích 

ploch.

04.04.2019 31.10.2019 40,00 154 600,00 386 500,00 4,00 68 008,54 68 008,00 40,00 170 020,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

40 ZPZ_ZV_0146 Blanka Šulcová 74600133
Zlepšení životních podmínek 

hospodářských zvířat

Oprava stáje pro hospodářská zvířata za 

účelem zlepšení životních podmínek - 

welfare nad rámec základních 

povinností, modernizace a zlepšení 

vzhledu stáje, snížení nákladů na provoz.

01.05.2019 31.10.2019 40,00 184 000,00 460 000,00 4,00 80 941,60 80 000,00 40,00 200 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

41 ZPZ_ZV_0147 David Fritsche 69283389 nákup traktoru za odsloužilý stroj

Cílem projektu je zefektivnění 

zahradnických a komunálních prací v 

rámci činnosti společnosti a to 

pořízením nového a silnějšího stroje.

05.03.2019 31.10.2019 40,00 300 000,00 750 000,00 4,00 131 970,00 131 970,00 40,00 329 925,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

42 ZPZ_ZV_0148 Vít Kopta 48307271

Farma Vít Kopta - zlepšení podmínek 

pro chov skotu bez tržní produkce 

mléka

Cílem tohoto projektu je zlepšit život 

skotu na pastvinách, dále ošetřování 

pastvin a trvale travních porostů. 

Pomocí projektu dojde k pořízení 

přístřešku a jeho umístění na pastvinu. 

Dále se pořídí příkrmiště a umístění 

betonových sloupků.

05.04.2019 31.10.2019 40,00 34 940,00 87 350,00 4,00 15 370,11 15 078,00 28,00 53 850,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

43 ZPZ_ZV_0149 Veronika Křížová 05836751
Pořízení technologie na posklizňové 

zpracování topinamburu hlíznatého

Cílem projektu je pořízení třídičky 

topinambur. Třídička pomůže snížit 

potřebu lidské práce a zároveň dojde ke 

zvýšení kvality třídění hlíz. 

01.08.2019 31.10.2019 40,00 80 000,00 200 000,00 4,00 35 192,00 35 190,00 35,19 100 000,00

Žádost splnila 

kritéria po 

obsahové i 

ekonomické 

úrovni. 

Celkem: 3 370 560,77
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Jméno a Příjmení FO IČO FO Název PO IČO PO

1 ZPZ_ZV_0058 Ing. Jaroslav Bureš 42114624

Výstavba pastevního 

areálu a napájení 

dobytka

Projekt je zaměřen na 

zajištění pasení dobytka a 

zajištění dostatečného 

množství napájecí vody. U 

pastevního areálu dojde k 

výměně kůlů a elektrického 

ohradníku. Poté dojde k 

nainstalování vodárny a 

napájecích žlabů.

05.03.2019 31.10.2019 40,00 46 219,60 115 549,00 20 332,00
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

2 ZPZ_ZV_0065 MJ Agro s.r.o. 04660749

Modernizace vybavení 

pro zkvalitnění chovu 

skotu bez tržní 

produkce mléka

Cílem je modernizace 

vybavení pro zkvalitnění 

chovu skotu. Vybavení 

usnadní péči o stáda, ve 

smyslu veterinární péče, 

označovaní nově narozených 

kusů a stravovacího režimu.

01.04.2019 30.09.2019 40,00 122 940,00 307 350,00 54 081,31
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

3 ZPZ_ZV_0004 Jaromíra Žáčková 74577051 Rozdružovač balíků

Pořízení rozdružovače balíků 

zlepší kvalitu krmení a 

zlepšení podestýlání skotu.

01.04.2019 31.10.2019 40,00 112 000,00 280 000,00 49 268,80
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

4 ZPZ_ZV_0003 Petr Volavka 70901317 Přepravník na zvířata

Pořízením nového 

přepravníku pro zvířata se 

zkrátí doba cesty a zvířata 

nebudou tak dlouho 

stresována.

01.04.2019 31.10.2019 40,00 152 000,00 380 000,00 66 864,80
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

5 ZPZ_ZV_0025 Dagmar Hůlová ml. 75114178

Plachtová hala  11,5*25 

m na uskladnění  sena - 

kulatých balíků

Plachtovou halou získá 

žadatel kvalitní uskladnění 

pro +- 500 ks kulatých balíků 

sena pro zimní krmení skotu. 

Tím se získá kvalitnější 

krmivo a minimalizují se 

ztráty.

01.04.2019 30.09.2019 40,00 160 000,00 400 000,00 70 384,00
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

6 ZPZ_ZV_0064 Pavel Surma 62218107
Výstavba skladu krmiv 

a steliv - I. etapa

Jedná se o stavbu nového 

objektu. Výstavbou skladu 

steliv a krmiv bude moct 

žadatel skladovat steliva a 

krmiva pro zemědělskou 

prvovýrobu.

03.06.2019 31.10.2019 40,00 300 000,00 750 000,00 131 970,00
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

7 ZPZ_ZV_0031 Miloš Malý, Ing. ml. 75117533
Efektivní živočišná 

výroba

Účelem a zároveň obecným 

cílem projektu je efektivní a 

ekologické nakládání s 

chlévskou mrvou pomocí 

malého pásového/kolového 

nakladače pro vyhrnování 

hnoje ze stáje. Přínosem 

projektu je urychlení práce, 

efektivní a rovnoměrné 

vyčištění stáje, úspora paliv, 

úspora práce.

24.06.2019 31.10.2019 40,00 300 000,00 750 000,00 131 970,00
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

8 ZPZ_ZV_0069 Jana Horová 42432260 Pastva skotu - Wefare

Projekt je zaměřen na 

zvýšení pohody a welfare 

zvířat v letním období. Dojde 

k vybudování vrtu se 

solárním čerpadlem na 

pastvě, kde jsou krávy a 

zakoupí se 3 cisterny na 

vodu. Dále se vybuduje 

oplocení pastevního areálu, 

kde jsou umístěny býci.

01.04.2019 30.10.2019 40,00 246 400,00 616 000,00 108 391,36
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

Pořadové 

číslo
Číslo žádosti

Upravená částka dle 

koeficientu (0,4399)

Žadatel Fyzická osoba

Důvod

Žadatel Právnická osoba

Název projektu Stručná anotace
Termín 

zahájení

Termín 

ukončení

Původní 

rozdělení dotace 

v %

Původně požadovaná 

výše dotace

Původní celkové 

náklady projektu

Bod 15.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 050/71R/2019



9 ZPZ_ZV_0032 Ing. Miloš Malý starší 46055738

Oprava části stáje pro 

chov býků a zpevnění 

manipulační plochy

Cílem projektu je zlepšit 

welfare chovaných zvířat a 

klima ve stáji výměnou staré 

eternitové střechy za novou, 

plechovou, včetně podbití 

paropropustnou fólií. Dalším 

efektem bude snížení ekolog. 

zátěže objektu. A dále 

pořízení drbadla pro dobytek 

- kartáčování pro krávy.

24.06.2019 31.10.2019 40,00 300 000,00 750 000,00 131 970,00
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

10 ZPZ_ZV_0059 Jaroslav Bureš 75104741
Pořízení čelního 

nakladače

Cílem projektu je pořízení 

čelního nakladače na traktor 

z důvodu lepší manipulace s 

balíky sena.

05.03.2019 31.10.2019 40,00 64 000,00 160 000,00 28 153,60
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

11 ZPZ_ZV_0047 Jiří Sláma 75143780
Vybetonování základu 

pod vraty

Díky projektu dojde ke 

zlepšení statiky budovy, 

zabrání zatékání vody a 

bahna při přívalových deštích 

a tím pádem zabránění 

znehodnocování sena a 

krmiv. Dojde ke zlepšení 

celkové výkonosti a 

udržitelnosti podniku, 

zejména snížením výrobních 

nákladů.

08.04.2019 30.10.2019 40,00 32 000,00 80 000,00 14 076,80
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

12 ZPZ_ZV_0044 Náš Dvůr s.r.o. 03760651

Modernizace vybavení 

pro zkvalitnění chovu 

skotu bez tržní 

produkce mléka

Účelem projektu je rozšíření 

vybavení pro zkvalitnění 

chovu stáda skotu. Rozšíření 

krmelišť a zásobníků s vodou. 

Dála naháněcí soupravu, 

která slouží k usnadnění 

veterinárí péče o stádo a 

označování telat. Díky 

pořízení mulčovače se zlepší 

kvalita pastvy. 

01.04.2019 30.09.2019 40,00 120 708,00 301 770,00 53 099,45
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

13 ZPZ_ZV_0009 Martin Černý 02523914
Pořízení rozmetadla 

průmyslových hnojiv

Novým strojem dojde ke 

zlepšení ekologických 

aspektů aplikace 

průmyslových hnojiv - 

přesnější dávkování a 

možnost tzv. hraničního 

rozmetání podél okrajů 

pozemku popř. vodotečí. 

Dále dojde ke zlepšení 

hygieny práce a zvýšení 

produktivity práce.

15.07.2019 31.10.2019 40,00 63 120,00 157 800,00 27 766,49
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

14 ZPZ_ZV_0072 Miroslav BERGER 65073461
Oprava střechy 

drůbežárny

Cílem projektu je oprava 

střechy na drůbežárně, kde 

je chováno 5 600 ks nosnic. 

Je nutné vyměnit celou 

střechu, která vlivem klimat. 

podmínek se zdeformovala a 

při deštích prší do prostoru 

mezi slepice. Místo staré 

krytiny tam přijde trapézový 

plech.

01.06.2019 31.10.2019 40,00 116 000,00 290 000,00 51 028,40
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

15 ZPZ_ZV_0042 Žaneta Příkopová 45997764
Lesní mulčovač 

TEHNOS MGL 220 LW

Nákupem stroje dojde k 

udržení TTP a pastviny. Tímto 

strojem lze zajistit 

dostatečné odstranění 

pařezů po náletových 

dřevinách a okamžité sekání, 

tedy udržení stavu travního 

porostu i v těchto místech 

bez rizika poškození strojů a 

opětovného zarůstání luk.

01.04.2019 31.10.2019 40,00 116 000,00 290 000,00 51 028,40
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.



16 ZPZ_ZV_0048 Petr Horčík 42432685

Přepravník 

hospodářských zvířat 

NUGENT LS 126 Twin

Přepravník bude využit na 

přesun skotu mezi farmami, 

ale i v rámci ČR a zahraničí. 

Díky tomuto přepravníku by 

došlo k dodržení welfare 

zvířat a veterinárních 

předpisů.

01.05.2019 31.10.2019 40,00 109 774,00 274 435,00 48 289,58
Žadatel nerealizuje projekt z 

důvodu snížení výše dotace.

17 ZPZ_ZV_0043 Veles Barbořík a.s. 04986211

Modernizace vybavení 

pro zkvalitnění chovu 

skotu bez tržní 

produkce mléka

Cílem projektu je 

modernizace vybavení pro 

zkvalitnění chovu skotu bez 

trřní produkce a to nákupem: 

1) příkrmiště pro dospělé 

kusy skotu, 2) příkrmiště pro 

telata, 3) koryto pro příkrm, 

4) míčová napáječka, 5) 

akátové kůly pro vymezení 

pastvin a smykovač krmných 

míst pastvin.

01.04.2019 30.09.2019 40,00 121 984,00 304 960,00 53 660,76
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

18 ZPZ_ZV_0084 Václav Hodoval 05956684 Rekonstrukce sklepa

Cílem projektu je 

rekonstrukce sklepa 

poničeného povodní 2013. 

Přínosem bude možné 

skladování živočišných 

produktů. Ze sklepa bude 

odstraněn zásyp, vystavěna 

klenba s následným 

navrstvením izolační vrstvy 

pro obnovení klima sklepa.

21.04.2019 31.10.2019 40,00 98 000,00 245 000,00 43 110,20
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

19 ZPZ_ZV_0089 Barbora Marešová 75152266

Zlepšení celkové 

výkonnosti a 

udržitelnosti rodinné 

farmy Létající koza

Cílem projektu je zefektivnit 

nakládání s krmivy, snížit 

časovou dotaci prací pro 

zakládání krmiv a spojené 

práce, zlepšit manipulaci s 

krmivy, omezit ztráty krmiv 

lepším krmným systémem, 

zefektivnit podestýlkový a 

hnojný systém. V rámci 

realizace bude pořízena 

manipulační technika, 

efektivní systém krmišť, 

naháňky a hrazení.

15.04.2019 31.10.2019 40,00 159 600,00 399 000,00 70 208,04
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

20 ZPZ_ZV_0085 Ing. Jan Hodoval, Ph.D. 72019221
Přístřešek na 

skladování píce

Cílem projektu je oprava 

stávajícího přístřešku na 

skladování píce.  

Rekonstrukce přístřešku je 

nutná z důvodu havarijního 

stavu střechy a stěn (nahnilé 

trámy se bortí a do střechy 

zatéká atd.)

20.04.2019 31.10.2019 40,00 97 932,00 244 830,00 43 080,29
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

21 ZPZ_ZV_0079 Sylvie Boušková 72687444
Rekonstrukce povrchu 

jezdecké haly

Výměna povrchu v jezdecké 

hale, která je používána pro 

trénink koní a sportovních 

jezdců. Povrch v jezdecké 

hale je důležitý pro správnou 

funkci pohybového a 

respiračního ústrojí koně. Je 

důležitý pro správný vývoj 

pohybového aparátu.

01.07.2019 30.09.2019 40,00 276 000,00 690 000,00 121 412,40
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.



22 ZPZ_ZV_0067 Kateřina Markusová 72533951
Krmné plato pro skot s 

vyhřívanou napáječkou

Cílem projektu je vybudování 

pevného krmného plata pro 

dobytek. Záměr spočívá v 

urovnání podkladu, 

vyrovnání drceným 

kamenivem a štěrkopískem, 

položení geotextilie a vylití 

armovaného betonu.

01.10.2019 30.10.2019 40,00 165 866,00 414 665,00 72 964,45
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

23 ZPZ_ZV_0057 Eva Jandová 72084944 Chobolická stodola I.

Projekt je zaměřen na 

opravu staré zděné stodoly, 

která je určena na skladování 

sena a slámy pro skot. Dojde 

k opravě fasády na budově, 

nový nátěr na štítech.

01.05.2019 31.10.2019 40,00 72 040,00 180 100,00 31 690,40
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

24 ZPZ_ZV_0021 Lucie Karbanová 06861792

Základní vybavení 

farmy - mobilní hrazení 

na skot

Mobilní hrazení je 

nezbytností pro zemědelce 

se zaměřením na chov skotu. 

Pro zefektivnění a 

zjednodušení práce s 

dobytkem je potřeba 

základní vybavení pro 

očkování, odběry krve, 

naháňky a případné 

vybudování zahrazení a 

oddělení skotu v případě 

potřeby (např. nemoc).

01.06.2019 31.10.2019 40,00 47 100,00 117 750,00 20 719,29
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

25 ZPZ_ZV_0020 Luboš Lések 42434211 Modernizace farmy

Projekt je zaměřen na 

zefektivnění produktivnosti 

farmy. Zkvalitnění krmiva 

(nové silo) a sledování 

užitkovosti (nové stacionární 

váhy). Pořízením se zkvaltiní i 

následná vlastní produkce 

hovězího masa. Dále je 

potřebné pro snadnější 

manipulaci se skotem nové 

hrazení.

01.05.2019 31.10.2019 40,00 60 400,00 151 000,00 26 569,96
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

26 ZPZ_ZV_0082 Josef Rýdl 49891103

Strojní vybavení 

porážky a bourárny 

masa

Cílem projektu je vybavit 

porážku a bourárnu na 

zpracování masa. Pořídí se 

tyto stroje a zařízení: 

řeznická jateční váha, 

bourárenská pila, pásová 

pila, vakuová balička.

10.04.2019 31.10.2019 40,00 72 000,00 180 000,00 31 672,80
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.

27 ZPZ_ZV_0024 Jakub Laušman 71084720

Dovybavení faremní 

sýrárny, expedice a 

prodejny

Projekt je zaměřen na 

dovybavení provozu 

mlékárny a to vakuovou 

baličkou pro balení sýra. Dále 

je projekt zaměřen na 

pořízení chladícího 

automobilu pro rozvoz 

výrobků do distribuční sítě. 

Posledním cílem je pořízení 

lednice, chlad. vitríny, váhy, 

obrazovky a nového 

mobiliáře. 

20.03.2019 31.10.2019 40,00 183 200,00 458 000,00 80 589,68
Nedoložení upravené žádosti s 

částkou dle koeficientu.
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy dárce:  
JID dárce:  
 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 

uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Dárce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Veronika Dařílková, referentka odboru životního 

prostředí a zemědělství 
E-mail/telefon: darilkova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 165 

(dále jen „dárce“) 
 

a 

Obdarovaný:  
Obec/Město:  
Sídlo:  
Zastoupená:  
IČ:  
DIČ:  
Bank. spojení:  

číslo účtu: 
Zástupce pro věcná jednání:  
E-mail/telefon:  

(dále jen „obdarovaný“) 
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

DAROVACÍ SMLOUVU: 
 
I. 

Předmět daru 

Předmětem daru je peněžní částka ve výši ……………………………. Kč (dále jako „dar“).  
 

bod 15.8 příloha 1

bod 15.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 051/71R/2019
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II. 
Projevy vůle 

1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této 
smlouvě přijímá.  

2. Dárce určuje, že dar bude obdarovaným využit výhradně na činnosti spojené 
s intenzifikací odděleného sběru komunálních odpadů a zajištění využití využitelných 
složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky a na informační a vzdělávací 
kampaně.  

3. Obdarovaný se zavazuje, že dar využije pouze k účelu, k němuž byl darován.  

4. Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než určuje dárce, je obdarovaný povinen 
dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita 
neoprávněně k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení daru.  

III.  
Ostatní ujednání 

1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. …………………………… vedený 
u ……………………., a to do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2. Dárce má právo způsob využití daru zkontrolovat. 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 
usnesením č. ……………. ze dne...........  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími 
hospodaření územních samosprávných celků. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  

V. 
Podpisy smluvních stran 

Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním 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 Ústí nad Labem dne ………………… V …………………….. dne ……………….. 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 

 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Dárce 
Ústecký kraj 

Obdarovaný 
Obec (Město)……… 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML4448/SoPD/ZPZ 
JID dodatku:  78393/2019/KUUK 
Číslo smlouvy u příjemce 
 

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: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a 

památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova  
Kontaktní osoba: Bc. 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  
Město Vroutek   
Sídlo/bydliště: Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek 
Zastoupený: Jaromírem Kubelkou, starostou města Vroutek 
Kontaktní osoba: Jaromír Kubelka, starosta města 
E-mail/telefon: kubelka@vroutek.net, 606 388 538 
IČ: 00265705 
DIČ: CZ00265705 
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem  
číslo účtu:  94-6816481/0710
(dále jen ,,příjemce“) 

 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku I. odst. 1. a čl. II odst. 3. a 4. Smlouvy o 
poskytnutí investiční dotace č. 16/SML4448/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení 
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 9. 2016 č. 110/31Z/2016, ve znění Dodatku č. 1, 

bod 15.9 příloha 2

bod 15.9 priloha 2.pdf k usnesení č. 052/71R/2019
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o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 048/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018, a 
Dodatku č. 2, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 070/13Z/2018 ze 25. 6. 2018, 
kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace městu Vroutek z Fondu vodního hospodářství 
Ústeckého kraje na realizaci projektu „VROUTEK, ul. Sadová – rozšíření kanalizace 
s ČSOV a vodovodu“ (dále jen „Smlouva“) takto: 

Stávající čl. I. odst. 1. Smlouvy nově zní: 
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …ze dne … 

poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 937 485,- Kč (slovy: 
Devětsettřicetsedmtisícčtyřistaosmdesátpětkorun českých českých), která bude 
převedena bezhotovostně na účet příjemce, za podmínky že ji příjemce stanoveným 
způsobem použije nejpozději do 30. 6. 2019. 

Stávající čl. II. odst. 3 a 4 Smlouvy nově znějí: 

3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele 
dle čl. II odst. 7., nejpozději 30. 6. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven jako 
závazný ukazatel. 

4. 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 7. 7. 
2016 do 30. 6. 2019 (účinnost uznatelných nákladů).   

  
2.   Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.  

 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

 

3. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 059/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj                                          

Jitka Sachetová 
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast 
kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova, na základě 
pověření dle usnesení Rady Ústeckého 

kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017 
 

Příjemce 
Město Vroutek 

Jaromír Kubelka 
starosta města 
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Příloha č. 1

9 464 670 Kč 9 464 670 Kč

ulice, číslo PSČ, obec

6778323 Azylové domy 388 180 Kč

6883390 Azylové domy 374 320 Kč

2 Centrum sociálních služeb Děčín 71235868 28. října 1155/2 405 02 Děčín 3811243 Azylové domy 402 050 Kč 402 050 Kč

3
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci 
v Mostě

70863601 U Města Chersonu 1675 434 01 Most 1760842 Azylové domy 748 640 Kč 748 640 Kč

4
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 
pomoci v Litoměřicích

46768041 Roosveltova 716/7 412 01 Litoměřice 4731306 Azylové domy 443 640 Kč 443 640 Kč

5 Diecézní charita Litoměřice 40229939 Kosmonautů 2022 412 01 Litoměřice 4013275 Azylové domy 942 730 Kč 942 730 Kč

6 Farní charita Litoměřice 46769382 Zahradnická 1534/5 412 01 Litoměřice 2241142 Azylové domy 318 860 Kč 318 860 Kč

7 Farní charita Lovosice 46770321 Školní 476/3 410 02 Lovosice 6081367 Azylové domy 332 730 Kč 332 730 Kč

8 Charita Roudnice nad Labem 62769111 Riegrova 652 413 01 Roudnice nad Labem 8281324 Azylové domy 415 910 Kč 415 910 Kč

9 K srdci klíč, o.p.s. 27000222 U Jezera 1Dolní Jiřetín 434 01 Horní Jiřetín 8836274 Azylové domy 415 910 Kč 415 910 Kč

2367190 Azylové domy 1 150 690 Kč

3778962 Azylové domy 554 550 Kč

4257675 Azylové domy 623 870 Kč

5476963 Azylové domy 374 320 Kč

5690901 Azylové domy 415 910 Kč

762 500 Kč

2 329 110 Kč

1 206 140 Kč

155 00 Praha

70828920 P. Jilemnického 2457 434 01 MostOblastní charita Most

NADĚJE

Armáda spásy ČR, z.s. 40613411 Petržílkova 2565/23 Stodůlky, 158 00 Praha

K Brance 11/19e

Celkový návrh dotace ÚK 
organizaci v roce 2019 

Návrh dotace na službu v 
roce 2019 HODNOTITEL

11

Hodnocení Dotační program "Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019"

č
ís

lo
 ž

á
d

o
s

ti

žadatel

název (dle RES) IČ

adresa (dle RES)

druh služby/aktivityID služby

10

1

570931

Bod 18.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 065/71R/2019



6239239 Azylové domy 415 910 Kč

12 Oblastní charita Teplice v Čechách 70806837 Thámova 711/20 415 01 Teplice 8489399 Azylové domy 277 270 Kč 277 270 Kč

13 Oblastní charita Ústí nad Labem 44225512 Štefánikova 246/1 400 02 Ústí nad Labem 1001488 Azylové domy 481 000 Kč 481 000 Kč

14 Vavřinec, z.s. 1539353 Tuchořice 133 43969 Tuchořice 1351398 Azylové domy 388 180 Kč 388 180 Kč

15 Valerie-Homecare, s.r.o. 6479600 Atnoltice 100 40714 Arnoltice u Děčína 9489149 Domov pro seniory 0 Kč 0 Kč

ALOKACE 9 464 690,48 Kč
ROZDĚLENO 9 464 670,00 Kč

NEROZDĚLENO 20,48 Kč

Služby, které nejsou v souladu s vybraným okruhem žadatelů způsobilých pro podporu v rámci dotačního programu



Příloha č. 2 
 

 

Redukční koeficienty dle druhů služeb 

 
II. hladina redukce – nízká – 88,1776 % 

azylové domy 
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Příloha č. 3 

 

Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR 

 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE  
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  

 
Smluvní strany 
 
Poskytovatel: 

Ústecký kraj 
Sídlo (místo podnikání): Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem, členem Rady Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Bc. Anna Klimešová 
E-mail/telefon: klimesova.a@kr-ustecky.cz; 475 657 922 
IČ (RČ): 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 882733379/0800 

 (dále jen „Poskytovatel“) 
 
 
a 
 
 
Příjemce: 

Název subjektu 
Sídlo (místo podnikání):  
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ (RČ):  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  

 (dále jen „Příjemce“) 
 
 
zapsaný ve veřejném rejstříku u ……………., oddíl ……., vložka …… / v živnostenském 
rejstříku u …… .   
 
 
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Bod 18.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 065/71R/2019
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(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo 
„smlouva“) 

 

Preambule 

 

Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 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 přiměřeně závazné ve věcech touto Smlouvou 

neupravených. 
 
 

ČÁST I. 
OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE 

 

 

1. Pověření, předmět a výše dotace 

Na základě žádosti Příjemce evidenční číslo … předložené v rámci programu „Podpora 
vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ (dále jen „5. dotační program“)  
o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje Poskytovatel poskytuje a uzavírá  
s Příjemcem tuto Smlouvu. 

Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby 
hrazené Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise 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, ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen „Rozhodnutí 
EK“).  

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xx/2019 ze dne 
…. 2019 poskytuje dotaci v celkové maximální výši ……… Kč, a to v následujícím členění:  

 
Číslo registrace 
sociální služby – 

identifikátor 
Druh sociální služby 

Poskytnutá 
dotace celkem 

   Kč 

Celkem:  Kč 

 

Dotace je hrazená z rozpočtu Ústeckého kraje a je poskytnuta způsobem uvedeným v části 

IV. této Smlouvy. 

V rámci Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 (dále 
též „Pověření“) vzniká Příjemci závazek k poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu specifikované v této Smlouvě a v Žádosti poskytovatele sociálních služeb 
o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu „Podpora vybraných sociálních 
služeb 2019“ (dále jen „Žádost“) ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí EK. 

Poskytovatel na základě svých vlastních zkušeností s podmínkami poskytování sociálních 

služeb na svém území a dále na základě zkušeností a doporučení Ministerstva práce  

a sociálních věci (dále jen „MPSV“) má za to, že dotace, za předpokladu splnění dalších 
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částí Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům 

sociálních služeb v rámci programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 

2019 (dále jen „Metodika 5. dotačního programu“) a 5. dotačního programu, představuje 

slučitelnou veřejnou podporu (bez nutnosti notifikace) v souladu s Rozhodnutím EK.   

2. Účel dotace 

Dotace je určena na financování běžných (uznatelných) výdajů souvisejících 

s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném 

základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky 

jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. 

 
3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu 

Dotace je poskytnuta účelově (viz Část I., bod 1. a 2. této Smlouvy) a lze ji použít pouze 
na úhradu uznatelných nákladů (dle Metodiky 5. dotačního programu) přímo souvisejících 
s poskytováním sociální služby vzniklých v době od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

 
 

ČÁST II. 
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

1. Na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok.  

2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí zejména ustanoveními Rozhodnutí 
EK, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pravidla 
a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena 
v Metodice 5. dotačního programu. Metodika 5. dotačního programu je pro Příjemce 
dotace závazná. Příjemce dotace prohlašuje, že se s Metodikou 5. dotačního programu 
seznámil a souhlasí s ní.  

3. Nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy je Žádost Příjemce ze dne … 
a následující dokumenty dostupné na webových stránkách Poskytovatele  

www.kr-ustecky.cz: 
 

- Metodika 5. dotačního programu 

- Zásady  

 

Příjemce dotace se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil, souhlasí 
s nimi a považuje je za závazné. 

 

V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto 
dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění 
rozporů:  

- Zásady;  
- Metodika 5. dotačního programu; 
- Pověření; 
- tato Smlouva; 
- Žádost.  
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ČÁST III. 
POVINNOSTI PŘÍJEMCE  

 
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který 

byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování 

sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v Části I., bod 1. této Smlouvy, 

v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem 

o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v Části I., bod 3. této Smlouvy, v souladu 

s Metodikou 5. dotačního programu. 

3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti 

a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny 

v této Žádosti, a které jsou pro rok 2019 podpořeny. 

4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady) 

specifikované v Části IV., odst. 17. Metodiky 5. dotačního programu.   

5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně 
a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit 
tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě této Smlouvy, tzn. uvést 
„Výdaj na službu je hrazen z dotace od ÚK ÚZ 00195 ve výši …..Kč“.    
 
Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy a Metodikou 5. dotačního programu (zejména její Částí X., odst. 3. a 4.). 

6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které jsou 

nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce na Krajském úřadě 

Ústeckého kraje odboru sociálních věcí. Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je 

možno se odchýlit (za předpokladu nepřekročení limitu optimální výše dotace) 

jen následujícím způsobem: 

a. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek 

hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, 

že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu 

a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení, 

b. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených 

z dotace 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; na snižování uznatelných 

nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje, 

c. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených 

z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém 

rozpočtu služby) o více než 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 – pouze se souhlasem odboru SV 
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KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. pracovníci OFKZ, o těchto změnách 

budou rozhodovat na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb 

(Příjemce). 

 

7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. 2019 

nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst. 3 zákona o sociálních 

službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost 

Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě poskytovatele sociální 

služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen nezahájení 

realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu 

měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 

kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, 

kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních 

prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce. 

V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná 

se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových 

pravidlech a poskytovatel dotace zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto 

odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem. 

8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití 

finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad. 

9. O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem 

rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě písemné žádosti žadatele, 

a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu a za předpokladu 

nepřekročení limitu optimální výše dotace a limitu vyrovnávací platby u služby, k jejímuž 

krytí nákladů má být dotace převedena s ohledem na zajištění dostupnosti služby, u níž 

se část dotace převede na jinou službu. Obdobně se postupuje u převodu dotace 

v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb. 

10. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu  

na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků 

nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen  

o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši  

a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem hlášení 

v rámci závěrečného vyúčtování vyjma finančních prostředků z ESF (Finanční prostředky 

z ESF podléhají hlášení na Formuláři hlášení změn, a to nejpozději do patnáctého dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Příjemce obdrží 

rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory). 

11. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto 5. dotačního programu získá/la na rok, 

na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím 

grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu 

z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr 

dvanáctin a podíl okamžité kapacity, resp. průměrných přepočtených úvazků pracovních 

úvazků pracovníků v přímé péči, služby financované z ESF. 

12. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru, že by 

vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace v rámci 

tohoto 5. dotačního programu představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním 

trhem, uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace 
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přiměřeně zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou 

veřejnou podporu. 

13. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách údajů 

uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo na Formuláři 

hlášení změn: 

a) změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace, 

b) změna bankovního účtu Příjemce. 

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,  

e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) 

či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených  

dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb 

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje).  

Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně 

informovat odbor sociálních věcí, oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských 

funkcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše 

uvedeném termínu. 

Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení 

možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory 

s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma nahlášení 

finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.   

Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné 
uzavírat dodatek ke Smlouvě.  

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. Má se za to, že předchozí souhlas 

Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému 

oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce 

je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace 

nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel 

poskytnuté dotace.  

15. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout 

požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami. 

16. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním 

sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu  

10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými 

právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku  

po roce, na který byla dotace poskytnuta. 

17. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat 

v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek. 

18. Příjemce je povinen provést Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v souladu  

se Smlouvou a Metodikou 5. dotačního programu za období týkající se celého roku 2019, 

včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna 2020: 
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a) Příjemce předloží do 5. února následujícího roku Krajskému úřadu Ústecké kraje (dále 
také „KÚÚK“) podklady pro vyúčtování dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze 
č. 4 Metodiky 5. dotačního programu, 
 
b) k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje případnou 
vratku dotace. 

Při vyúčtování dotace postupuje Příjemce zejména v souladu s pravidly obsaženými 

v Části X., odst. 13. Metodiky 5. dotačního programu.  

Bez řádného finančního vypořádání dotace v předepsaném termínu nebudou Příjemci 

v následujícím roce uvolněny prostředky dotace. 

V rámci Závěrečného vyúčtování dotace je Příjemce povinen prokázat, že dodržel 

maximální možný podíl dotace z 5. dotačního programu na celkových nákladech služby, 

který byl Poskytovatelem stanoven ve vyhlášení 5. dotačního programu ve výši 70 %.  

Příjemce je v rámci vyúčtování povinen doložit, že poskytnutá dotace spolu s další finanční 

podporou, kterou Příjemce na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu 

čl. 5 Rozhodnutí EK, která je stanovena v příloze B Pověření.  

V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou 

částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. 882733379/0800 v termínu do 5. února 

2020.   

19. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace 

ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí 

KÚÚK: 

a. výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté 

dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost 

ověřování účetní závěrky auditorem,  

b. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě 

ostatních poskytovatelů sociálních služeb. 

Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli 
jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK 
nepožaduje). 

20. V případě, že Příjemce nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, 

může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.  

21. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje  

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 a č. 255/2012 Sb.,  

o kontrole (kontrolní řád).  Při  uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení 

dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci 

veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání dotace 

včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí 

EK.  

22. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci  

a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 

oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly 
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Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012Sb.,  

o kontrole (kontrolní řád). 

23. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

24. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, 

v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. 2020 vyplnit výkaznictví 

registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.  

25. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající z Metodiky 5. dotačního 

programu. 

 

 

 
ČÁST IV. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 

 
1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními 

opatřeními ve státním rozpočtu následovně:  

a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními 
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,  

b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky platebním 
poukazem na běžné účty zřizovatele příjemce, a to prostřednictvím účtu zřizovatele 
…………….., č.ú.: ………….., pod UZ (účelovým znakem) 00195, 

c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty. 

Výše a termíny splátek: 
 
Finanční podpora (dotace/příspěvek) bude poskytnuta Příjemci jednorázově. 

 
 

 

ČÁST V. 
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ, SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ 

JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY  

 

 

1. Příjemce je povinen Poskytovateli do 5. února 2020 vrátit poměrnou část dotace 
v případě, že při vyúčtování převyšuje poskytnutá dotace maximální výši dotace  
dle Části VII. Metodiky 5. dotačního programu. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečné finanční vyúčtování v termínu stanoveném 
ve Smlouvě, ale finanční vyúčtování nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené  
ve Smlouvě, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní 
neúplné finanční vyúčtování ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne 
doručení výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové 
kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce 
Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených 
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prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých 
nebo zadržených prostředků. 

4. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli finanční vyúčtování dotace  
ani do 5. února roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí 
se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 písm. c) 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení rozpočtové 
kázně se s Příjemcem zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být 
Příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně.  

5. Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je Příjemce povinen vrátit tu část 
účelové dotace, která tvoří „zisk“ Služby (zisk z dotace nesmí být realizován). 

V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady služby, je Příjemce povinen vrátit tu 
část dotace, která tvoří „zisk“ Služby.  

6. Za splnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v Části III., odst. 5, 
13., 24. a v Části VII., odst. 2. a 4. Smlouvy považováno za méně závažné porušení 
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech. 
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím: 

a. vedení účetnictví v rozporu s Části III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení 
účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu 
veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování 
sociální služby); - 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy 

b. informování Poskytovatele dotace o změnách vymezených v  Části III., odst. 13. 
Smlouvy po stanovené lhůtě: 

- do 7 kalendářních dnů -5 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

- od 8 do 30 kalendářních dnů -10 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

- od 31 do 50 kalendářních dnů -20 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

- nad 50 kalendářních dnů -30 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

c. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví 
registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci, 
v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v části III., 
bodu 24. Smlouvy; - 15 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

d. Porušení povinnosti stanovené v Části VII., odst. 2. a 4. Smlouvy – 1 % dotace 
poskytnuté na danou službu.  

 
7. V případě nedodržení podmínky stanovené v Části III., odst. 18. Smlouvy týkající  

se dodržení maximálního možného podílu dotace z 5. dotačního programu na celkových 

nákladech služby se uloží odvod za nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše odvodu 

se použije rozdíl mezi maximálním možným podílem dotace ve výši 70 % na celkových 

nákladech služby vykázaných v Závěrečném vyúčtování dotace a skutečně vykázaným 

podílem dotace na celkových nákladech služby vykázaných v Závěrečném vyúčtování 

dotace.  

8. 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 
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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. 

 

 

ČÁST VI.  
VÝPOVĚĎ A ZRUŠENÍ SMLOUVY 

 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní 

povinnost stanovenou v Části III., odst. 10., 13., 14. a 15., nebo do patnáctého dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám 

došlo, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) 

či zrušením registrace sociální služby. 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 mohou 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. 

 

 

ČÁST VII. 
PUBLICITA 

 
 

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba 

byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem). 

   

2. Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce 

skutečnost, že Službu 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 
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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 trvání Programu tj. do 31. 12. 2019: 

a) logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na pozvánkách, 

plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby, 

b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 

pořádaných u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace 

moderátorem akce, 

c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce, 

d) viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce 

(realizace Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce, 

e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce (realizací Služby). 

 

5. Logo Kraje 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.  

 
 
 

ČÁST VIII. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
 

1. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou 

písemných a číslovaných dodatků. 

2. 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. Spory z právních 

poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.  

3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy, 

dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně 

přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení. 

5. 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 
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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 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) 

6. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ………….….  ze dne ……..……. . 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. 
 
 
 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
člen Rady Ústeckého kraje 
 
 

Příjemce  
Název organizace 
Statutární zástupce 
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I. ÚVOD 
V souladu se strategií vytvoření systému řízení a aktualizace sítě sociálních služeb Ústeckého kraje pro 

plánovací období platnosti Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 

2019 – 2021 (dále jen „SPRSS“) je zpracován tento materiál, který je jeho prováděcím dokumentem. 

Povinnost kraje zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vyplývá z ust. § 95 písm. d) 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

sociálních službách“). 

Přílohou aktualizovaného Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji platného od 1. 7. 

2019 (dále jen „Akční plán“) je Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 

(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 

Rozvojová síť sociálních služeb vyplývá z aktualizace z března 2019.  

Ústecký kraj aktualizoval Metodiku zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Metodika 

sítě“). Nejpodstatnější změnou v Metodice sítě je to, že od 1. 1. 2019 Ústecký kraj 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 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. 

Nově obsahuje Akční plán kapitolu popisující vize Ústeckého kraje. Vize detailně popisují, jakým 

způsobem si Ústecký kraj představuje způsob kvalitního, efektivního a hospodárného poskytování 

vybraných druhů sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a seniorů. S 

vizemi souvisejí Karty sociálních služeb, které budou pro poskytovatele sociálních služeb metodickou 

pomůckou. Jako pilotní byly zvoleny služby poskytující osobní asistenci a pečovatelskou službu, 

postupně je záměrem kraje pracovat s kartami služeb v souvislosti s dalšími druhy sociálních služeb 

zařazených do Základní sítě služeb. 

Další podstatnou součástí Akčního plánu je popis jednotlivých regionů Ústeckého kraje z pohledu 

potřebnosti sociálních služeb. Kapitola Regiony Ústeckého kraje dále obsahuje výčet aktuálních a 

optimálních kapacit jednotlivých druhů služeb dle regionů. Dále se v této kapitole nachází vyhodnocení 

cílů v roce 2018. 



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

5 
 

II. PROCES A TVORBA AKČNÍHO PLÁNU 
Systém plánování Ústeckého kraje byl vytvořen tak, aby dokázal reagovat na změny a potřeby 

v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím pracovních skupin. Na střednědobém plánovaní se 

podílejí pracovní skupiny za jednotlivé regiony. Pracovní skupiny jsou složeny jak ze zástupců 

poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny, tak z řad sociálních pracovníků obcí, úřadů práce 

apod. Je dbáno na to, aby pracovní skupiny tvořili odborníci z různých odvětví a skupina tak byla 

objektivní. 

Činnost těchto skupin je od roku 2016 upravena statutem a jednacím řádem pracovní skupiny. Každá 

pracovní skupina má na každý rok vypracován svůj organogram, který graficky zobrazuje rozložení 

členů pracovní skupiny. S pracovními skupinami v regionech spolupracují místní zástupci Agentury pro 

sociální začleňování, popř. zástupci uskupení Místních akčních skupin. 

 

 

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. 

V návaznosti na realizaci projektů poskytovatelů sociálních služeb v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) a jiných zdrojů Ústecký kraj zřizuje Rozvojovou síť sociálních služeb 

Ústeckého kraje. Do Rozvojové sítě jsou zařazovány služby po dobu finanční podpory z výše uvedených 

zdrojů. Sociálním službám je vydáváno tzv. Podmíněné pověření, které obsahuje rozsah a obsah 

sociální služby a je platné po dobu trvání projektu. 

Od 1. 1. 2019 je přistoupeno 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 

Zatupitelstvo

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“
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individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků pracovníků v přímé péči. 

Toto opatření se netýká Rozvojové sítě sociálních služeb. Změny v Základní síti sociálních služeb jsou 

možné pouze ve výjimečných případech, které jsou uvedeny v aktualizované Metodice zajištění sítě 

sociálních služeb ústeckého kraje platné od 1. 1. 2019. Jedná se např. o převádění kapacity z jedné 

služby poskytovatele na druhou službu poskytovatele, převádění kapacity a úvazků pracovníků v přímé 

péči ze zrušené služby poskytovatele na službu jiného poskytovatele apod. 

V prvním kole aktualizace sítě (v březnu 2019) bylo na Krajský úřad Ústeckého kraje doručeno 8 žádostí 

o změnu v Základní síti sociálních služeb a 7 žádostí o změnu v Rozvojové síti služeb. Došlo ke schválení 

4 žádostí o změny v Základní síti a schválení 5 žádostí do Rozvojové sítě služeb. 

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. 

Na věcném zpracování podkladů pro tento dokument (optimální kapacity pro rok 2019) pracovaly v 

regionech pracovní skupiny pod vedením těchto vedoucích. 

kód 

regionu 
region oblast služeb jméno vedoucího kontakt 

1 Děčínsko 
Péče Mgr. Zuzana Thürlová 774 775 709 

prevence a poradenství Mgr. Iveta Prousková 725 114 125 

2 Chomutovsko 
Péče Mgr. Eva Šulcová 474 684 432/777 338 391 

prevence a poradenství Mgr. Filip Ráža 606 061 429 

3 Litoměřicko 
Péče Bohdana Dojčinovičová 416 916 228 

prevence a poradenství Mgr. Petra Smetanová 778 407 227 

4 Lounsko 
Péče Mgr. Petr Antoni 727 809 453 

prevence a poradenství Venuše Firstlová 415 654 308/608 108 373 

5 Mostecko  
Péče Bc. Kateřina Schmiederová, DiS. 608 117 209 

prevence a poradenství Mgr. Jana Pánková 604 908 471 

6 
Šluknovský 

výběžek 

Péče Bc. Marcela Postlerová 412 315 329/734 315 475 

prevence a poradenství Mgr. Jiřina Kafková 775 469 958 

7 Teplicko 
Péče PhDr. Jaroslav Zeman 417 571 102/602 463 388 

prevence a poradenství Mgr. Karel Klášterka 417 563 450/728 102 047 

8 Ústecko 
Péče Bc. Ditta Hromádková 475 211 781/774 405 206 

prevence a poradenství Mgr. Nikol Aková 475 201 777/608 572 360 

 

Od 1. 6. 2019 došlo ke změně vedoucí pracovní skupiny za region Mostecko – služeb sociální 

prevence a odborného sociálního poradenství. Do 31. 5. 2019 zpracování podkladů zajišťovala 

vedoucí pracovní skupiny Ing. Lenka Mauelová. Od 1. 6. 2019 již vedoucí pracovní skupiny je  

Bc. Kateřina Schmiederová, DiS.  
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Časový harmonogram aktualizace Základní sítě sociálních služeb 

Proces Termín 

Projednání žádosti o udělení výjimky s odborem sociálních 
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje 

do 30. června 

Podání žádosti o zařazení/změnu v Registru poskytovatelů 
sociálních služeb 

do 31. července 

Výzva k podávání Žádostí o zařazení do Základní sítě kraje  
a Žádostí o změnu úvazků 

30 dní před lhůtou pro ukončení 
podávání Žádostí o zařazení  

do Základní sítě kraje 

Podávání Žádostí o zařazení do Základní sítě kraje a Žádostí  
o změnu úvazků 

1. srpna - 31. srpna 

Formální posouzení Žádostí o zařazení do Základní sítě kraje 
průběžně v době podávání Žádostí  

o zařazení do Základní sítě kraje 

Monitoring sociální služby u poskytovatele, který žádá  
o zařazení do Základní sítě kraje 

září, říjen 

Posouzení Žádostí o zařazení do Základní sítě kraje a Žádostí  
o změnu úvazků pracovní skupinou odboru SV, vypracování 

návrhu Rozvojové sítě kraje 
říjen 

Projednání Základní sítě kraje v Komisi sociální a zdravotní 
Rady Ústeckého kraje a ve Výboru pro sociální věci, 

bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva 
Ústeckého kraje 

listopad, prosinec 

Schválení Základní sítě kraje Radou Ústeckého kraje  
a Zastupitelstvem Ústeckého kraje 

listopad, prosinec 

Zveřejnění výsledků na webových stránkách Ústeckého kraje 
do 10 pracovních dnů od schválení 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 

 

Časový harmonogram aktualizace Rozvojová sítě sociálních služeb 

1. a 2. kolo aktualizace 

Proces Termín 

Podání žádosti o zařazení/změnu v Registru poskytovatelů 
sociálních služeb 

do 30. června  

Výzva k podávání Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje a 
Žádostí o změnu úvazků 

vyvěšena na ÚD 30 dní před lhůtou 
pro ukončení podávání Žádostí o 
zařazení do Rozvojové sítě kraje 

Podávání Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje a Žádostí o 
změnu úvazků 

1. srpna -31. srpna 2019 

Formální posouzení Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje 
průběžně v době podávání Žádostí o 

zařazení do Rozvojové sítě kraje 

Monitoring sociální služby u poskytovatele, který žádá o 
zařazení do Rozvojové sítě kraje 

Září, říjen, listopad 2019 

Posouzení Žádostí o zařazení do Rozvojové sítě kraje a Žádostí o 
změnu úvazků pracovní skupinou odboru SV, vypracování 

návrhu Základní sítě kraje 
listopad 
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Projednání Rozvojové sítě kraje v Komisi sociální a zdravotní 
Rady Ústeckého kraje a ve Výboru pro sociální věci, bezpečnost 

a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje 
Listopad, prosinec 

Schválení Rozvojové sítě kraje Radou Ústeckého kraje a 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 

Listopad, prosinec 

Zveřejnění výsledků na webových stránkách Ústeckého kraje 
do 10 pracovních dnů od schválení 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje 

 

V oblasti financování proběhla v roce 2018 aktualizace Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování 

finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v 

Ústeckém kraji 2019 (dále jen „Metodika financování“). Metodika financování pro rok 2019, včetně 

všech souvisejících dokumentů a příloh, byla zpracována ve spolupráci s Asociací poskytovatelů 

sociálních služeb České republiky – Ústecký kraj.  

Po 3 letech od zavedení systému financování sociálních služeb z krajské úrovně vyvstala na základě 

získaných zkušeností potřeba změny systému výpočtu vyrovnávací platby a optimální výše dotace. Z 

tohoto důvodu byla část metodiky – VII. Postup při stanovení optimální výše dotace poskytovatelům 

sociálních služeb zcela přepracována. Byl zrušen systém výpočtu na základě několika kategorií nákladů, 

výnosů a systém koeficientů. Nově výpočet vyrovnávací platby a optimální výše dotace vychází z 

principů a priority dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních 

služeb v roce 2019 a Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze pro rok 2019.  

Sociální služby jsou rozděleny dle svého charakteru do 4 skupin. Pro každou skupinu je aplikován 

shodný mechanismus výpočtu optimální výše dotace, resp. vyrovnávací platby.  

Skupiny sociálních služeb: 

- služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma 

služby, 

- služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba tísňové péče 

- služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou, 

- služby sociální péče – pobytová forma služby. 

 

Dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. byly vydefinovány optimální modely financování jednotlivých sociálních 

služeb, definovaných zákonem o sociálních službách, v návaznosti na danou kapacitu a jsou součástí 

nového Střednědobého plánu na období 2019-2021.  

Obecné popisy jednotlivých regionů jsou stručným popisem regionu. Popisy jednotlivých druhů služeb 

a jejich kapacit v regionech jsou obsahem Akčního plánu za oblast služeb péče a oblast služeb sociální 

prevence a odborného sociálního poradenství. Popisy a kapacity aktualizovaly pracovní skupiny dle 

regionů pro plánování a rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji. Jako výchozí podklad pro popisnou 

část byly využity SWOT analýzy, které byly provedeny v měsíci dubnu 2015.  
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III. 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 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Síť sociálních služeb definuje § 3 písm. i) zákona č. 108/2006 Sb. 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 zajištěnými 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 16. 5. 2019 působí celkem 875 registrovaných sociálních služeb dle § 37 až § 70 

Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ústecký kraj k 1. 1. 2019 

přistoupil k uzavření Základní sítě sociálních služeb, kdy navýšení kapacit a úvazků je možné pouze ve 

výjimečných případech. Dle druhů služeb Ústecký kraj má nejvíce preventivních sociálních služeb – 

celkem 295. Služby sociální péče tvoří druhou největší skupinu – celkem 257. Odborné sociální 

poradenství je zastoupeno v Ústeckém kraji celkem 81 službami. 

 

Pozn.: Zdroj KUUK, data patná k 1. 5. 2019 

V Základní a Rozvojové síti sociálních služeb Ústeckého kraje je celkem 599 sociálních služeb. Služby 

mohou pod jedním identifikátorem poskytovat sociální službu na více místech poskytování, proto údaj 

o celkovém počtu služeb znamená 599 identifikátorů. Pokud se zaměříme na celkový počet služeb 

v Základní a Rozvojové síti (dle regionů) celkový počet služeb je 633. 

Služby sociální 
péče; 257

Služby sociální 
prevence ; 295

Sociální 
poradenství -
odborné; 81

ROZDĚLENÍ DLE DRUHU SLUŽEB



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

10 
 

Ústecký kraj se vyznačuje četností sociálních služeb. V minulém roce bylo v Základní síti sociálních 

služeb ÚK zařazeno celkem 184 sociálních služeb, které poskytují pobytovou formu služby s celkem 

7905 lůžky. Ambulantní a terénní službu poskytuje celkem 449 služeb. 

 

Pozn.: Zdroj KUUK, data patná k 1. 5. 2019 

Sociální služby jsou rozmístěný na celém území Ústeckého kraje. Jejich rozložení v místě podle 

jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností je uvedeno v přehledech služeb dle 

regionů v Základní a Rozvojové síti. Nejvíce služeb je v regionech Litoměřicka, Chomutovska a Ústecka. 

Nejméně služeb je ve Šluknovském výběžku (bývalé regiony Šluknov, Rumburk, Varnsdorf). V tomto 

přehledu jednotlivých druhů služeb a jejich kapacity je uveden i přehlede služeb, které mají 

poskytování služby na celé území Ústeckého kraje. V Základní síti ÚK jsou tyto služby uvedeny pod 

názvem region č. 9.  

 

 

Pozn.: Zdroj KUUK
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IV. REGIONÁLNÍ KARTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚK 
Z pracovních skupin vyplynulo, že zasíťování sociálních služeb v Ústeckém kraji je na dobré úrovni, 

avšak je třeba se zaměřit na kvalitu sociálních služeb. V této souvislosti je nutné více rozpracovat vize 

a požadavky Ústeckého kraje tak, aby konkrétně postihovaly žádoucí procesy a kvalitativní směřování 

dostupnosti služeb v rámci sítě sociální služeb Ústeckého kraje. Další významný proces je zpřesňování 

účelu jednotlivých druhů sociálních služeb v rámci sítě sociálních služeb Ústeckého kraje a způsoby 

tohoto plnění.  

Dle § 93 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 

sociálních službách“) kraj na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb. 

Dle § 95 Zákona o sociálních službách má Ústecký kraj povinnost zpracovávat střednědobý plán a určuje 

síť sociálních služeb, která působí na území kraje, tudíž je zodpovědný, za činění kroků k dostupnosti 

sociální služby, která plní svou roli v rámci krajské sítě sociálních služeb.  

Pro následující období je prioritní zaměření na naplňování vize a požadavků Ústeckého kraje pro 

cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a cílovou skupinu seniorů a to s důrazem na dva druhy 

služeb, kterými jsou osobní asistence a pečovatelská služba. V souladu s národními a krajskými 

dokumenty se jedná o služby, které naplňují očekávání a umožnují setrvání lidí v jejich přirozeném – 

domácím prostředí. 

V roce 2019 dojde k aktualizaci systému Regionálních karet sociálních služeb Ústeckého kraje prioritně 

se zaměřením na pečovatelskou službu a službu osobní asistence. Přičemž Regionální karty služeb 

budou vnímány a využívány především jako nástroj pro zjišťování potřeb, jako vodítko k zajištění 

celkového zhodnocení nepříznivé sociální situace osoby a garancí, že některá z jeho potřeb nezůstane 

neřešena. Regionální karty jsou vnímány jako nástroj pro směřování činnosti služby k řešení problému 

klienta, nejedná se o záležitost sloužící k vykazování. 

Vize pro cílovou skupinu senioři 

Poskytování sociálních služeb osobám v seniorském věku vychází především z přání většiny seniorů 

zůstat ve svém přirozeném - domácím prostředí. Při poskytování služby je tak kladen důraz na podporu 

pomocí terénních a ambulantních služeb a teprve pokud tato nabízená podpora není řešením 

nepříznivé sociální situace osoby, na poskytnutí pobytových služeb.  

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 vyšší mírou závislosti, které nemohou žít ve svém přirozeném 

domácím prostředí s podporou terénních a ambulantních sociálních služeb a dalších zdrojů a které 

potřebují nepřetržitou 24hodinovou podporu, péči a dohled druhé osoby. Jedná se především o osoby, 

jejichž stav odpovídá III. a IV. stupni závislosti.  
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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. 

 

Vize pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením 

Základních východiskem je snaha, aby člověk se zdravotním postižením měl možnost 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. 

Sociální služby pro 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.  

CÍLOVÁ SKUPINA DĚTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

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 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 24hodinovou podporu, péči a dohled jiné osoby. Jedná se především o 

osoby, jejichž stav odpovídá III. a IV. stupni závislosti.  

CÍLOVÁ SKUPINA DOSPĚLÉ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením jsou voleny vždy s ohledem na podporu možnosti 

života v co nejméně omezujícím prostředí a sociální začlenění osoby.  

Terénní služby podporují osoby v oblastech běžného života v domácím prostředí. 

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 umožnují 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 24hodinovou podporu, péči a dohled jiné osoby. Jedná se především o 
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osoby, jejichž stav odpovídá III. a IV. stupni závislosti. Jedná se o zařízení členěná do domácností blížící 

se svým charakterem běžnému bydlení.  

 

Pečovatelská služba - §40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 
 Pečovatelská služba je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální 

situaci na celém území Ústeckého kraje. Umožňuje svým klientům setrvat v jejich přirozeném 

domácím prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení 

potřeb uživatele. Podporuje uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení 

běžných vazeb v komunitě. 

 Poskytovatel nabízí a svou nabídkou sociální služby oslovuje všechny cílové skupiny uvedené v 

zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby. 

 Pečovatelská služba je odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci 

s uživateli služby. Svými úkony nenahrazuje činnost jiných v místě dostupných veřejných služeb, 

které nečerpají veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid). 

 Pečovatelská služba je v informačních materiálech služby nabízena a následně poskytována dle 

potřeb uživatelů minimálně v rozsahu 7:00 – 21:00 hodin včetně víkendů a svátků.  

 Pečovatelská služba je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem 

uživatelům tzn. uživatelům v běžných domácnostech a uživatelům v bytech zvláštního určení 

včetně domů s pečovatelskou službou na území působnosti dané služby.        

 Poskytovatel informuje veřejnost a zájemce o službu např. na svých internetových stránkách o 

své činnosti v souladu s Regionální kartou Ústeckého kraje v rozsahu oblastí potřeb a témat. 

Témata mohou být vyjádřená např. uvedením příkladů potřeb, které jsou službou podporovány. 

 Poskytovatel nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Ústeckého kraje 

a následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné 

služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb. 

 Poskytovatel spolupracuje s dalšími odbornými službami především zdravotními (např. home 

care, hospicová péče) a tísňovou péčí a dalšími subjekty, včetně sociálního pracovníka na obci.   

 Poskytovatel nabízí/zprostředkovává uživatelům odpovídající kompenzační a rehabilitační 

pomůcky a informuje o možnostech úpravy prostředí, které mohou snížit závislost uživatelů na 

pomoci druhé osoby, nebo pozitivně ovlivňují jejich nepříznivou sociální situaci (např. smyslové, 

fyzické postižení). 

 Poskytovatel poskytuje základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek a orientuje 

uživatele ve finančních otázkách, tj. podporuje jejich základní finanční gramotnost. 

 
Osobní asistence - §39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů 
 Osobní asistence je terénní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální 

situaci na území Ústeckého kraje. Podporuje život v přirozeném domácím prostředí, doplňuje 

péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatele. Podporuje 

uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě. 

 Osobní asistence nabízí a svou nabídkou sociální služby oslovuje všechny cílové skupiny uvedené 

v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
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chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. 

 Osobní asistence je v informačních materiálech služby nabízena bez časového omezení a 

následně poskytována dle potřeb uživatelů.  

 Poskytovatel informuje veřejnost a zájemce o službu např. na svých internetových stránkách o 

své činnosti v souladu s Regionální kartou Ústeckého kraje v rozsahu oblastí potřeb a témat. 

Témata mohou být vyjádřená např. uvedením příkladů potřeb, které jsou službou podporovány. 

 Poskytovatel nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Ústeckého kraje 

a následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné 

služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb. 

 Poskytovatel nabízí/zprostředkovává uživatelům odpovídající kompenzační a rehabilitační 

pomůcky a informuje o možnostech úpravy prostředí, které mohou snížit závislost uživatelů na 

pomoci druhé osoby, nebo pozitivně ovlivňují jejich nepříznivou sociální situaci (např. smyslové, 

fyzické postižení). 

 Poskytovatel spolupracuje s dalšími odbornými službami především zdravotními (např. home 

care, hospicová péče) a tísňovou péčí a dalšími subjekty, včetně sociálního pracovníka na obci.   

 Poskytovatel poskytuje základní poradenství žadatelům o službu. Pokud žadatel nesplňuje 

podmínky pro poskytování služby, nabízí vhodné řešení jeho nepříznivé sociální situace pomocí 

jiných sociálních nebo dalších veřejných služeb.  

 Poskytovatel poskytuje základní sociální poradenství v oblasti sociálních dávek a orientuje 

uživatele ve finančních otázkách, tj. podporuje jejich základní finanční gramotnost.
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V. REGIONY ÚSTECKÉHO KRAJE 
V úvodu každé kapitoly je stručné vyhodnocení aktuální sociální situace v daném regionu za danou 

oblast sociální péče nebo oblast sociální prevence a odborného sociálního poradenství. 

Na vyhodnocení stavu situace navazují sumární tabulky, ve kterých jsou zapracované změny kapacit v 

počtu stávajících služeb, tak i změny ve stávajících individuálních kapacitách z 1. kola aktualizace 

Základní sítě kraje. Dále jsou zde definovány i optimální kapacity pro rok 2019.  

Návrhy na změny optimálních kapacit definovaly pracovní skupiny v regionech na základě aktualizace 

provedených SWOT analýz. Při jejich definování bylo také přihlíženo k informacím ze strategických 

materiálů jednotlivých regionů i aktuálně platných komunitních plánů obcí na místní úrovni. 

Všechny kapacity vycházejí ze stávajícího systému poskytování sociálních služeb na základě oprávnění 

k poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem, tj. registrace individuálních okamžitých kapacit. 

Tohoto způsobu definování stávající individuální okamžité 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. 

 

 

Zdroj: KUUK  
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1. Region Děčínsko 

Oblast služeb sociální péče regionu Děčínsko 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

  Navýšení kapacity pobytových zařízení a terénních služeb pro seniory Současný stav 

Cíl 1 Zvýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem v Děčíně 
Částečně 

splněno 

Cíl 2 Zvýšení kapacity služby Domov pro seniory v Děčíně Nesplněno 

Cíl 3 
Stavební a prostorové úpravy budovy se službami pro seniory v České 

Kamenici v souladu s materiálně technickými standardy  
Nesplněno 

Cíl 4 Zvýšení kapacity pečovatelské služby v Děčíně Nesplněno 

 

Navýšení kapacity pobytových zařízení a terénní služeb pro seniory  

 
Cíl 1 – Zvýšení kapacity služby Domov se zvláštním režimem je splněn 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. Ke zvýšení kapacity v roce 2018 nedošlo. Ze strany některých 

poskytovatelů je snaha zprovoznit nové, nebo rekonstruovat stávající objekty tak, aby se kapacita 

mohla navýšit. Město Děčín podniká kroky pro zajištění financí a přípravu před realizací. Rekonstrukce 

však nezačne dříve než po roce 2020.   

Cíl 2 – Zvýšení kapacity služby domov pro seniory v Děčíně nebyl splněn. Několik poskytovatelů chce 

službu rozšířit a navýšit kapacity. Jeden z poskytovatelů z kraje roku 2019 zrušil odlehčovací službu 

a navýšil kapacitu služby Domova pro seniory o 9 lůžek. Bohužel ale došlo k nečekanému ukončení 

nájemního vztahu prostor, kde byla služba poskytována, a k 31. 3. 2019 došlo ke zrušení dané služby a 

snížení stávající kapacity této služby v regionu o 9 lůžek. Druhý poskytovatel dlouhodobě plánuje větší 

rekonstrukce nového objektu. Jelikož se jedná o větší investiční záměr, není zcela jasné, zda se jej 

podaří realizovat v roce 2019. Nadále platí, že tato služba má stálý velký převis poptávky ze strany 

zájemců. Ke zvýšení kapacity v roce 2018 nedošlo, cíl není splněn. 

Cíl 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 

plánuje rekonstrukci domova pro seniory, která by znamenala rovněž zvýšení kapacity. Tato 

rekonstrukce je však vázána na vyhlášení investičních výzev a jedná se spíše o vizi, bez konkrétnějšího 

časového výhledu.  

Cíl 4 – Zvýšení kapacity pečovatelské služby v Děčíně se nepodařilo splnit. Probíhá mapování 

potřebnosti v celém regionu Děčínska – zejména České Kamenice, Benešova n. Pl. a jeho spádových 

obcích. V Benešově n. Pl. se v termínu do 30. 9. 2019 pracuje na sociodemografické studii v rámci revize 

Komunitního plánu péče města Benešova n. Pl., která se zaměří na potřebnost v regionu. To bude 

ukončeno v 09/2019. Zároveň v okolí České Kamenice je monitorována poptávka po službě a jeden 

poskytovatel plánuje personální navýšení spojené se zvýšením kapacity služby.  Dochází ke zvyšování 
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poptávky po službě v odpoledních a večerních hodinách, víkendech či svátcích. V současné době je 

služba dle těchto požadavků zajištěna jen jedním poskytovatelem (který poskytuje službu v čase od 

7:00 – do 22:00 a 7 dní v týdnu). Částečně je tato situace řešena nabízením možnosti využít službu 

Osobní asistence, která je schopna zajistit službu 24 hod/ denně. V roce 2018 nedošlo k navýšení 

kapacit a jeden z poskytovatelů plánuje navýšení kapacity služby na Českokamenicku v roce 2019. Pro 

město Děčín je předpoklad, že organizace na tuto situaci budou v budoucnu reagovat. 

 

 
Pokračující humanizace a zapojení do procesu transformace pobytových 

zařízení pro osoby se zdravotním postižením 
Současný stav 

Cíl 1 Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v Děčíně nesplněno 

Cíl 2 Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v České Kamenici 
splněno 

částečně 

 

Pokračující humanizace a případné zapojení do procesu transformace pobytových zařízení pro 

osoby se zdravotním postižením  

 

Cíl 1 – Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v Děčíně se v roce nepodařilo splnit. Jeden 

z poskytovatelů v Děčíně ale navýšil kapacity služby s platností od 1. 1. 2019 a vybudoval komunitní 

chráněné bydlení v kapacitě 4 lůžek pro osoby s mentálním postižením. Zároveň došlo ke snížení 

kapacity služby domov pro osoby se zdravotním postižením o 4 lůžka. Další dva poskytovatelé realizují 

investiční záměry, díky kterým bude možné navýšení kapacity služby v Děčíně v roce 2020 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. Pro rok 2018 zůstává cíl nenaplněn, ale v roce 2019 již dochází k jeho 

částečnému naplňování. 

Cíl 2 – Zvýšení kapacity služby chráněné bydlení v České Kamenici je splněno částečně, jelikož 

v minulém roce došlo k částečnému navýšení kapacity a to pro cílovou skupinu osoby s duševním 

onemocněním, a která spadá také do okruhu osob ohrožených závislostí nebo závislých na návykových 

látkách. Poskytovatel plánuje další navýšení kapacity služby v tomto městě. K navýšení dojde v roce 

2019 o 5 lůžek v rámci schváleného a podporovaného projektu IROP KÚ ÚK Transformace 

a deinstitucionalizace DZR v České Kamenici.   
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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 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 1 11 14 6 37 40 2 2 4 2 8 8 1 2 2 1 2 2 

ORP Děčín celkem 1 11 14 6 37 40 2 2 4 2 8 8 1 2 2 1 2 2 

Děčín 1 11 14 4 30 32 1 1 1 2 8 8 1 2 2 1 2 2 

Česká Kamenice       1 3 4 1 1 3                  

Jílové       1 4* 4                         

Pozn.:  * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje. 
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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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 2 16 29 0 0 0 3 110 110 3 138 172 3 87 98 5 76 96 

ORP Děčín celkem 2 16 29 0 0 0 3 110 110 3 138 172 3 87 98 5 76 96 

Děčín 2 15+1** 29       1 18  18 2 70 104 2 59 70 4 47 61 

Česká Kamenice             1 46 46 1 68 68 1 28 28 1 29 35 

Huntířov (Oleška)             1 46 46                   

 

** 1 lůžko není zařazeno do Základní sítě kraje. 
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§ 39 – Osobní asistence 

Osobní asistence je využívána seniory, osobami se zdravotním, kombinovaným a mentálním postižením a i 

osobami s duševním onemocněním od 6 let. 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. Jílové 

u Děčína, Modrá, Malá Veleň a v Benešově nad Ploučnicí. V mnoha případech mají občané vlastní zdroje, 

nahrazující osobní asistenci nebo je využívána pečovatelská služba a domácí komplexní péče. Služba 

v současné době dostatečně pokrývá poptávku v Děčíně. 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. 

 

§ 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 Děčín je sledována stále zvyšující se poptávka po službě v odpoledních a večerních hodinách a také o 
víkendu. V současné době je služba v těchto časech zajištěna jen jedním poskytovatelem (který je schopen 
zajistit službu v čase od 7:00 – do 22:00 a 7 dní v týdnu). Služba je kombinována také se službami komplexní 
domácí péčí či Osobní asistencí. Zároveň je reálný předpoklad, že poptávka po službě se bude více zvyšovat 
s ohledem na nedostatek míst v Domovech pro seniory. 

 

§ 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 
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 ale 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. Dle schváleného a podporovaného projektu IROP OCH Česká Kamenice Transformace 
a deinstitucionalizace DZR od KÚ ÚK, dojde k navýšení kapacity této služby v roce 2019 o 2 (individuální okamžitá 
kapacita služby) a to v regionu České Kamenice. 
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§ 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. Ambulantní 
forma služby je zajištěna jen jedním poskytovatelem v Děčíně a je využívána a její kapacita je dostačující 

Cílovou skupinou jsou zejména osoby se zdravotním postižením a senioři. 

 

§ 44 – Odlehčovací služby (pobytové) 

V regionu  je poskytována pobytová forma služby, která je dobře dostupná v Děčíně. Službu zajišťuje od dubna 

2019 jen jeden poskytovatel. Jeden z poskytovatelů z kraje roku 2019 zrušil tuto službu o kapacitě 9 lůžek a 

navýšil službu Domov pro seniory o stejný počet lůžek. Bohužel ale následně ke konci března 2019 došlo ke 

zrušení služby DS. Druhý poskytovatel také k 31. 3. 2019 zrušil tuto službu a měl kapacitu 13 lůžek. 

S ohledem na změny u dalších poskytovatelů na začátku roku 2019 je už nyní patrné, že poptávka po službě 

převyšuje nabídku. Jelikož současná kapacita pobytové formy je 16 lůžek a je zajištěna jen jedním 

poskytovatelem a současný poskytovatel není schopen uspokojit poptávku. Poptávka po službě je i v regionu 

Českokamenická, kde současný poskytovatel služby domova pro seniory plánuje zřízení služby v kapacitě 2 

lůžek, která by uspokojila poptávku z tohoto regionu. 

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. 

 

§ 45 – Centra denních služeb 

V regionu je provozováno zařízení, které nabízí přímou obslužnou péči (případně ambulantní péči) o seniory, 

zejména o seniory s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerovou chorobou aj. poruchami 

kognitivních funkcí). Služba dostatečně pokrývá poptávku v Děčíně. 

Občané z Českokamenicka tyto služby příliš nevyužívají. Důvodem mohou být také různé „kluby seniorů“ 

v okolních městech a obcích, které nabízejí volnočasové aktivity. Menší obce a vzdálenější lokality jsou pokryty 

spíše „sousedskou“ komunitou s aktivitami „na míru“ pro místní obyvatele. 

 

§ 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.  
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§ 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.  

 

§ 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, 

přičemž zájem o umístění do zařízení ze strany veřejnosti je neměnný. Kapacita tak zůstává zachována ve 

stejné výši s výjimkou jednoho poskytovatele. Ten ve dvou svých zařízeních snížil kapacitu o 4 lůžka a současně 

od ledna 2019 navýšil kapacitu o 4 lůžka ve službě chráněné bydlení. Statutární město Děčín má v plánu 

rekonstrukci zázemí jednoho z poskytovatelů služby - zastaralého objektu Domova pro osoby se zdravotním 

postižením Boletice, přičemž samotná kapacita zařízení nebude zvýšena. 

Jeden z poskytovatelů dlouhodobě spolupracuje i se službou Chráněné bydlení v České Lípě (Liberecký kraj), 

kam např. jen v minulém roce přešli 2 klienti. 

Jsou evidování 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. Pro tuto cílovou 

skupinu by byl vhodnější jiný druh služby  - např.  Domov se zvláštním režimem či Chráněné bydlení 

uzpůsobené potřebám této cílové skupiny. Tyto služby však v regionu chybí. Současné Domovy se zvláštním 

režimem a Chráněná bydlení se zaměřují na jiné cílové skupiny a nejsou uzpůsobené specifickým potřebám 

žadatelů.  

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. 

 

§ 49 – Domovy pro seniory 

Služba je v regionu poskytována v Děčíně, v České Kamenici a v Kytlicích, kde přednostně přijímají klienty 

z Hlavního města 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 jednotlivých městech využívají v drtivé většině občané obou těchto měst, v malém počtu i z okolních obcí. 

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 poskytovatelů v Děčíně na začátku roku 2019 navýšil kapacitu služby o 9 lůžek, ale zároveň s tím zrušil 

jim poskytovanou odlehčovací služby ve stejné kapacitě 9 lůžek. Bohužel by nucen službu k 31. 3. 2019 zrušit 

(ukončení nájemního vztahu, kde byla služba poskytována). 
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§ 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 věk cílové skupiny různý – 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 České Kamenici je jeden poskytovatel a cílovou skupinou jsou 

muži, ženy od 35 let věku, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby ohrožené závislostí nebo osoby 

závislé na návykových látkách. Služba není určena osobám imobilním a pro osoby s Alzheimerovou chorobou. 

Jsou zde poskytovány i fakultativní služby. V současné době má zařízení desítky aktuálních žádostí, což 

mnohonásobně převyšuje možnosti poskytovatele.  

 
Poskytovatel služby v České Kamenici v roce 2020 plánuje snížení kapacity této služby, ale tomu bude 

předcházet navýšení služby Chráněné bydlení v roce 2019. 

 

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. 

 

§ 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. Zvyšuje se kapacita chráněného bydlení, ale 

v domovech pro osoby se zdravotním postižením zatím počet lůžek neklesl. Jen u jednoho poskytovatele v 

jeho dvou zařízeních se službou Domov pro osoby se zdravotním postižením, došlo ke konci roku 2018 ke 

snížení kapacity o 4 lůžka ve službě DOZP a současně navýší kapacitu o 4 lůžka ve službě chráněné bydlení. 

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 (kterou s ohledem na nepříznivou životní situaci, již nelze zajistit v přirozeném prostředí osoby, ale 

zároveň nejde o osobu, která by spadala do cílové skupiny DOZP) a se zajištěním nepřetržitého provozu. Na 

základě toho byla navýšena optimální individuální kapacita služby pro následující období. 

Současní poskytovatelé na dlouhodobě vzrůstající poptávku po službě reagují plánovaným navýšením kapacit 

v následujícím období – v roce 2019 až 2021 a v současné době zahájili realizaci investičních záměrů za účelem 

vybudování vhodného zázemí a navýšení kapacit služby. Probíhá transformace domova se zvláštním režimem 

v České Kamenici, kdy dojde ke snížení kapacit služby DZR a navýšení kapacit služby chráněné bydlení (v roce 

2019 dojde k navýšení kapacity o 5 lůžek v rámci schváleného a podporovaného projektu IROP KÚ ÚK 

Transformace a deinstitucionalizace DZR v České Kamenici). 
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Oblast služeb sociální prevence region Děčínsko 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 
Rozvoj služeb pracujících s osobami ohroženými sociálním 
vyloučením a osobami bez přístřeší 

Současný stav 

Cíl 1 Vznik azylového domu nebo noclehárny pro ženy bez dětí v Děčíně Nesplněno 

Cíl 2 Vznik terénní služby pro osoby bez přístřeší v Děčíně  Částečně splněno 

 

Rozvoj služeb pracujících s osobami ohroženými sociálním vyloučením a osobami bez přístřeší    

 

Cíl 1 – Vznik azylového domu nebo noclehárny pro ženy bez dětí v Děčíně je nesplněn. Jedná se o cíl, 

který je nadále vyhodnocen jako potřebný. Jedná se o službu, která ve městě Děčíně chybí dlouhodobě 

a na nedostupnost této služby je ze stran odborných sociálních pracovníků opakovaně upozorňováno.  

Aktuálně se tématikou krizového a nouzového bydlení na návrh OSV zabývala RM Děčína - radou města 

prošel návrh na zřízení krátkodobého nouzového bydlení pro osoby v krizi (navracející se z výkonu 

trestu), pro matky s více dětmi a pro osoby bez přístřeší v době mrazů (zajištění krizového plánu) a to 

v objektu, který slouží pro cílovou skupinu osamělých seniorů, starších 60 let. 

V roce 2018 město Děčín požádalo Ústecký kraj o převod budovy bývalého internátu na Benešovské 

ul. pro účely sociálních služeb. Do těchto prostor by po rekonstrukci měl být přemístěn azylový dům 

pro matky/otce s dětmi, samotné muže a ženy a současně i noclehárna. 

Cíl 2 – Vznik terénních služeb pro osoby bez přístřeší byl splněn částečně. V lednu roku 2018 dvě 

organizace zahájily poskytování terénních programů na území města Děčína. Další organizace od 1. 7. 

2018 rozšířila kapacity ve svém terénním programu s působností služby nejen ve městě Děčíně, ale i 

ve městech Č. Kamenice, Jílové, Benešov n. Pl. a v přilehlých obcích. 

 

 
Rozvoj služeb pro práci s rodinou 
 

 

Cíl 1 
Navýšení kapacity odborného sociálního poradenství v oblasti 
rodinného a vztahového poradenství v Děčíně 

Nesplněno 

Cíl 2 
Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
v ORP Děčín 

Nesplněno 

 

Rozvoj služeb pro práci s rodinou 
 

Cíl 1 – Navýšení kapacity odborného sociálního poradenství v oblasti rodinného a vztahového 

poradenství v Děčíně je nesplněn.  V kontextu tohoto cíle upřesňujeme, že se jedná o navýšení 

kapacity rodinné a vztahové terapie pro klienty sociálních služeb. Jedná se tedy o odbornou 

terapeutickou pomoc, která je na Děčínsku stále vnímána jako nedostatečná, ale potřebná. Oblast 

sociálního poradenství, vztahující se zejména k rodinným sporům a výchovným problémům v 



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

25 
 

rozvodových situacích a řešení rodinných sporů o děti, je v Děčíně zastoupena organizacemi 

poskytujících službu OSP pro cílovou skupinu „Rodina s dětmi“ a „Osoby v krizi“.  

Cíl 2 - Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v ORP Děčín nebyl splněn. 

V průběhu roku 2018 byla opakovaně ověřována dostupnost této služby. Službu v Děčíně vykonávají 

dvě organizace. Tyto organizace mají pro město Děčín v současné době kapacitu, která pokrývá 

poptávku po této službě, nicméně Charitní sdružení Děčín je na „hraně“ svých kapacitních možností.  

CHSD realizuje terénní formu služby po celém městě Děčíně. Dosah služeb Charitního sdružení  

Děčín z.s.  však pokrývá i Benešov nad Ploučnicí a Českou Kamenici, kde má dlouhodobé klienty a 

pracovník SAS do těchto měst pravidelně dojíždí. Terénní pracovnice SAS této organizace mají 

maximální možný počet klientů. 

 

 

Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob 

s kombinovaným duševním onemocněním, cílovou skupinou autistů a jejich 

rodinných příslušníků. 

Cíl 1 
Zmapování potřeb a podmínek stávajících SS, které povedou k zpřístupnění služeb cílovým 
skupinám osob s kombinovaným duševním onemocněním, autistů a jejich rodinných 
příslušníků. 

 

Rozvoj sociální práce (sociálních služeb) s cílovou skupinou osob s kombinovaným duševním 

onemocněním, cílovou skupinou autistů a jejich rodinných příslušníků. 

Cíl 1 – Zmapování potřeb a podmínek stávajících SS, které povedou k zpřístupnění služeb cílovým 

skupinám osob s kombinovaným duševním onemocněním, autistů a jejich rodinných příslušníků. 

Tento cíl naplňuje priority SPRSS ÚK na období 2019-2021, konkrétně Cíl 1. Podpora specifických 

cílových skupin. Opatření 1.1. – zmapování potřebnosti a podpora rozvoje služeb. Pro účinné 

naplňování tohoto cíle je potřebné v první fázi realizace zahájit proces zmapování velikosti cílové 

skupiny (osoby s kombinovaným duševním onemocněním a autisté) a vydefinování důvodů (příčin) 

proč vybraná CS nemůže využívat stávající sociální služby (dále jen SS) péče, prevence a OSP v regionu 

Děčínsko. 

Při zjišťování velikosti CS se budeme též zaměřovat na zmapování tzv. „skryté“ potřebnosti CS. Jedná 

se potencionální klienty, kteří spadají do námi sledované CS, ale do současné doby nejsou zapojeni do 

systému sociálních služeb (aktuálně pomoc nepotřebují, neboť jsou zapojeni př. ve školském systému, 

který jim v dané chvíli pomáhá dostatečně, nicméně s ukončením školní docházky se jejich potřeby a 

potřeby pečujících rodin změní a využití SS bude aktuální). 

Realizace daného cíle je poměrně časově náročná, v roce 2019 předpokládáme zejména zahájení 

procesu mapování.  Předpokládáme, že tento cíl bude realizován i v následném období a bude zanesen 

v Akčním plánu pro následující rok, kde se v aktivitách bude pokračovat, budou se zpracovávat získaná 

data a na základě těchto dat zpracovávat doporučení pro podporu rozvoje služeb pro danou CS. 
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služe

b 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 8 15 61 18 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 26 4 2 6 54 6 1 2 12 3 

ORP Děčín celkem 8 15 61 18 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 26 4 2 6 54 6 1 2 12 3 

Děčín 8 15 61 18* 1 2 0 3         1 1 16 2 2 6 54 6 1 2 12 2 

Česká Kamenice                         1 1 10 2                 

Místo poskytování neurčeno                                         0 0 0 1 

Pozn.:       * Kapacita 1 určena pro rodinné poradenství 

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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služe

b 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 1 2 0 2             0 0 0 2     

ORP Děčín celkem 1 2 0 2             0 0 0 2     

Děčín 1 2 0 2             0 0 0 2     
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 2 5 20 10 2 2 31 2 3 7 22 8 3 8 0 10 5 8 52 9 

ORP Děčín celkem 2 5 20 10 2 2 31 2 3 7 22 8 3 8 0 10 5 8 52 9 

Děčín 2 5 20 10 2 2* 31 2 2 2** 19 3 3 8 0 10 5 8 52 9 

Česká Kamenice                 1 5 3 5             

Místo poskytování neurčeno                                     

Pozn.:     * Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje. 

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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem             1 2 5 8     

ORP Děčín celkem             1 2 5 8     

Děčín             1 2 5 8     
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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 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

Region celkem 2 31 39 0 0 0 0 0 0 1 8 16 1 11 16 0 0 0 

ORP Děčín celkem 2 31 39 0 0 0 0 0 0 1 8 16 1 11 16 0 0 0 

Děčín 2 31 39             1 8 16 1 11 11       

Místo poskytování neurčeno                          0  0   5*        

Pozn.:    * volná kapacita je pro cílovou skupinu osob 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, osoby řešící vztahové problémy, 

problémy v manželství, výchovné problémy s dětmi apod. 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 finanční poradenství 

(problematika exekucí, pomoc s jednání s exekutory, otázky dlužného výživného, atp.) Zároveň je v Děčíně 

jedna poradna s akreditací pro poskytování podpory a pomoci při osobním oddlužení. Největší převis poptávky 

nad nabídkou je v rodinné terapii, kde jsou velice dlouhé čekací doby. Kapacita odborného sociálního 

poradenství pro osoby se zdravotním nebo duševním postižením odpovídá poptávce. Nabídka odborného 

sociálního poradenství pro osoby ohrožené zadlužením a předlužením odpovídá poptávce též díky využití 

kapacit z rozvojové sítě služeb. 

 

§ 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 a mladí dospělí ve věku    18–

39let. Z uvedeného je patrné, že v regionu naprosto chybí lůžka pro ženy starší 39 let bez dětí. 

Kapacita pro matky s dětmi a otce s dětmi se aktuálně jeví jako optimální. Mírné navýšení by bylo vhodné pro 

samotné muže. 

 

§ 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 SS. 

 

§ 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 nedostatečného personálního obsazení, aby byl dostatečný prostor pro individuální 

sociální práci s klienty. 
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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. 

 

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Služby jsou v regionu poskytovány pouze ve městě Děčíně. Pracují s dětmi a mládeží ve věku 6–26 let 

ze sociálně vyloučených lokalit přímo v Děčíně Podmoklech a městské části Boletice nad Labem. Od ledna 2018 

zahájila poskytování služby další organizace, jejíž služba je určena mládeži ve věku 15–26 let. Tato služba je 

umístěna v Děčíně 1, v těsné blízkosti Děčína 3. Služba má dobrou dostupnost z ostatních městských částí. 

Pouze jedna ze služeb má zatím registrovánu i terénní formu poskytování. 

V menších městech jsou nabízeny jiné aktivity, a to především díky klubům, které vznikají převážně při školách.  

 

§ 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 služba pro ženy. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 
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Jedna ze služeb, která dojíždí v rámci terénní formy i do města Česká Kamenice a Benešova nad Ploučnicí je 

na „hraně“ svých kapacitních možností a není schopna určit, do kdy bude moci nadále přijímat nové klienty. 

 

§ 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. 

 

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány v Děčíně a České Kamenici. Dílna v České Kamenici je určena 

pro klienta domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení i klienta 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. Autisté, 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. 

 

§ 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. V roce 2018 došlo k potřebnému kapacitnímu 

navýšení terénního programu, které umožňuje působení dvou týmů pracovníků v terénu zároveň (v odlišných 

lokalitách). Díky tomu je program zajišťován efektivněji z hlediska času i působnosti a lze jej rozšířit dle potřeby 

také do malých obcí na Děčínsku. 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.  

 

§ 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 
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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). 
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2. Region Chomutovsko 

Oblast služeb sociální péče regionu Chomutovsko 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 
Zajistit péči o narůstající počet osob závislých na pomoci druhé osoby 
v jejich původním prostředí  

Vyhodnocení 

Cíl 1 Navýšení kapacit služeb osobní asistence §39 v ORP Chomutov 
Nesplněno 

Potřeba trvá 

 

Záměr navýšit kapacitu osobní asistence o 2 místa se nepodařilo přihlášenému poskytovateli naplnit. 

Jako důvod uvádí nedostatek finančních prostředků. Priorita zajistit domácí péči seniorům a zdravotně 

postiženým osobám, které chtějí zůstat bydlet ve svém původním prostředí v regionu, trvá. Potřeba 

docílit minimálně současného optima stanoveného v základní síti pro rok 2018 na území ORP 

Chomutov, Jirkov a okolní obce tedy trvá i nadále. Důvodem je mimo jiné i vývoj nárůstu stárnoucí 

populace. 

 

 
Zajistit péči o narůstající počet osob závislých na pomoci druhé osoby 
v jejich původním prostředí  

Vyhodnocení 

Cíl 2 Navýšení kapacit pečovatelské služby §40 v ORP Chomutov Splněno 

 

Navýšit kapacitu pečovatelské služby v ORP Chomutov se podařilo, a to o 2. 

 

 
Zajistit péči o narůstající počet osob závislých na pomoci druhé osoby 
v jejich původním prostředí  

Vyhodnocení 

Cíl 3 Navýšení kapacit pečovatelské služby §40 v ORP Kadaň 
Nesplněno 

Potřeba trvá 

 

Nenašel se poskytovatel, který by měl zájem navýšit kapacitu, a nenašel se ani nový zájemce o 

poskytování PS. V regionu je nedostatek sociálních pracovníků, a i pracovníků v sociálních službách je 

stále málo. Potřeba navýšení okamžité kapacity PS v Kadani trvá.  

DALŠÍ REALIZOVANÉ ZÁMĚRY, KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ PLÁNU NA R. 2018 

 Snížit kapacitu DOZP v Jirkově (v rámci optimalizace snížení kapacity ve prospěch DZR) – 40 míst – 

poskytovatel MěÚSS Jirkov. 

 Zvýšit kapacitu DZR v Jirkově (v rámci optimalizace zvýšení lůžek kapacity DZR) + 40 míst – poskytovatel 

MěÚSS Jirkov. 

 Zrušit dětský stacionář v Chomutově (věk 1-8 let) – zrušeno k 31. 12. 2018 – poskytovatel Sociální služby 

Chomutov. 

 Snížit kapacitu DS ve Vejprtech (z 39 na 18) - 21 míst - poskytovatel Městská správa sociálních služeb 

Vejprty. 

 Navýšit kapacity DZR ve Vejprtech (ze 107 na 137) +30 míst - poskytovatel Městská správa sociálních 

služeb Vejprty. 
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 Snížit kapacity Chráněného bydlení ve Vejprtech (z 37 na 28) - 9 míst - poskytovatel Městská správa 

sociálních služeb Vejprty.   
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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 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 2 13 15 7 38 49 0 0 10 1 1 5 0 0 0 1 2 4 

ORP Chomutov celkem 2 13 15 5 21 27 0 0 5 1 1 1 0 0 0 1 2 4 

Chomutov 1 9 9 4 16 20 0 0 5 1 1 1       1 2 4 

Jirkov 1 4 4 1 5 5                         

Místo poskytování neurčeno 0 0 2 0 0 2                         

ORP Kadaň celkem 0 0 0 2 17 22 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Kadaň       1 10 12 0 0 5                   

Klášterec nad Ohří       1 7 7                         

Místo poskytování neurčeno       0 0 3        0 0  4             
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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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 3 38 48 0 0 0 7 349 348 6 553 553 4 279 305 4 56 84 

ORP Chomutov celkem 1 30 35 0 0 0 2 76 75 2 260 260 2 122 138 0 0 28 

Chomutov 0 0 0       1 28 25 1 166 166 1 38 38 0 0 5 

Jirkov  1 30 30       1 48 50 1 94 94 1 84 84 0 0 5 

Místo poskytování neurčeno                         0 0 16  0 0   18* 

ORP Kadaň celkem 2 8 13 0 0 0 5 273 273 4 293 293 2 157 167 4 56 56 

Kadaň 1 4 4       2 57 57 1 120 120       2 18 18 

Klášterec nad Ohří 1 4 4             1 113 113       1 10 10 

Kovářská              1 55 55                   

Mašťov             1 8 8 1 42 42 1 20 20       

Vejprty             1 153 153 1 18 18 1 137 137 1 28 28 

Místo poskytování neurčeno 0  0   5**                   0 0 10       

 

Pozn.:   * Kapacita pro Centrum duševního zdraví. 

            ** Kapacita určena pro hospicová lůžka. 
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§ 39 – Osobní asistence 

Osobní asistenci poskytují na území Chomutovska dva poskytovatelé se sídlem v Chomutově a Jirkově.  

Od zavedení této služby do praxe mají poskytovatelé v regionu Chomutovska prakticky ustálenou klientelu 

složenou z dlouhodobých uživatelů bydlících spíše ve městech.  Na venkově je tato služba méně dostupná, 

často bývá nahrazována sousedskou výpomocí, která není dostatečná. 

V současné době není stávající kapacita dostatečná ve městě Chomutově a v obcích nižšího stupně. V případě 

snižování kapacity pobytových služeb pro seniory bude třeba rovnoměrně navyšovat kapacity terénních 

služeb i osobní asistence. 

 

§ 40 – Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je zajišťována na území měst Chomutov, Jirkov, Kadaň a Klášterec nad Ohří. Nedostatek 

sociálních služeb mají většinou malé obce s nízkým počtem obyvatel, na jejichž území nejsou registrovaní 

poskytovatelé. V menších obcích je tento nedostatek kompenzován neformální sousedskou výpomocí.  

Stoupá počet zájemců o pečovatelskou službu, z čehož vyplývá potřeba navyšovat. Důvodem je vyšší dožití 

populace a narůstající počet seniorů. 

 

§ 43 – Podpora samostatného bydlení 

V současné době není služba na Chomutovsku poskytována. 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 provozuje v Chomutově jeden poskytovatel a 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.   

 

§ 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. 

V regionu není zaznamenána poptávka po této službě. Z komunitních plánů měst zatím nevyplývá potřeba 

tuto službu zavádět. 
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§ 46 – Denní stacionáře 

Na území Chomutovska jsou registrovány dva denní stacionáře na území města Chomutova. 

V Chomutově působí jeden poskytovatel služby denního stacionáře. Cílovou skupinou ve věkové hranici 17 let 

a výše jsou osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Od 1. 1. 2019 byl zrušen denní 

stacionář Písečná. Kapacita na území Chomutova není vyhovující. 

 

§ 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 

tyto služby zavádět. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 

Region Chomutovska se liší od ostatních demografickým vývojem obyvatelstva a vyznačuje se specifickým 

složením obyvatelstva. Města Jirkov, Chomutov a Vejprty patří k městům s nejvyšším věkovým průměrem 

obyvatel, což se výrazně projevuje i v počtech neuspokojených zájemců o službu. 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. 
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§ 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.  

 

§ 51 – Chráněné bydlení 

Na území Chomutovska je poskytována služba na území města Kadaň a Vejprty skupinovou formou. 

V návaznosti na transformaci narůstá potřeba volných míst v této službě. Mimo tuto potřebu je plánováno 

navýšení kapacit celkem o 18 lůžek, z toho pro chráněné bydlení komunitního typu o 12 lůžek a o 6 lůžek 

v chráněných bytech, v souvislosti se schválenou Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví 

v Ústeckém kraji. 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. 
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Oblast služeb sociální prevence region Chomutovsko 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

Priorita č. 1 
Optimalizace sítě terénních a ambulantních služeb, jejichž kapacita není 

v regionu dostačující 
Současný stav 

Cíl 1 
Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší zřízením služby nízkoprahové 

denní centrum v Chomutově 
Nesplněno 

Cíl 2 
Navýšení kapacit stávajících služeb zajišťujících odborné sociální 

poradenství zaměřené na řešení dluhové problematiky v Chomutově 
Splněno 

Cíl 3 
Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší zavedením služby nízkoprahové 

denní centrum v Kadani 
Nesplněno 

Cíl 4 Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jirkově 
Částečně 

splněno 

  

Optimalizace sítě terénních a ambulantních služeb, jejichž kapacita není v regionu dostačující  
 

Cíl 1 - Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší zřízením služby nízkoprahové denní centrum  

V současné době dochází ke schvalovacímu procesu rady města ohledně přípravy projektové žádosti 

na rekonstrukci prostor pro potřeby služby. 

Cíl 2 - Navýšení kapacit stávajících služeb zajišťujících odborné sociální poradenství zaměřené na 

řešení dluhové problematiky 

K navýšení kapacity uvedeného druhu služby pro zmíněnou cílovou skupinu došlo od 1. 7. 2018. 

Cíl 3 - Zajištění služeb pro osoby bez přístřeší zavedením služby nízkoprahové denní centrum 

V uvedeném období se nepodařilo cíl naplnit, nicméně přípravy na realizaci uvedeného cíle trvají. 

Cíl 4 - Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jirkově  

V současné době došlo ke schválení strategického plánu sociálního začleňování města Jirkov, kam byla 

zapracována potřeba navýšení kapacity uvedeného druhu služby, čímž byly zahájeny práce směřující k 

samotné realizaci služby a naplnění uvedeného cíle v příštím roce. 
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Priorita č. 2 Rozvoj pobytových preventivních služeb Současný stav 

Cíl 1 Zajištění azylového bydlení pro celé rodiny v ORP Chomutov Splněno 

Cíl 2 Zřízení služby domy na půl cesty v Chomutově Splněno 

 

Cíl 1 – Cíl zajištění azylového bydlení pro celé rodiny v ORP Chomutov byla splněna. Realizace služby 

zahájena s účinností od 1. ledna 2019. 

Cíl 2 – Cíl zřízení služby domy na půl cesty v Chomutově byl splněn. Služba je v Chomutově zřízena a 

poskytována s kapacitou 4 lůžka. 
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 13 16 5 19 2 7 20 7 0 0 0 0 1 4 20 6 9 21 195 27 0 0 0 0 

ORP Chomutov celkem 6 9 5 10 1 4 10 4  0  0  0  0 0 0 0 0 4 8 84 14 0  0 0 0 

Chomutov 5 7 5 8 1 4 10 4            3 6 60 9         

Jirkov 1 2  0 2                         1 2 24 5         

ORP Kadaň celkem 7 7 0 9 1 3 10 3  0  0 0  0  1 4 20 6 5 13 111 13  0 0   0 0  

Kadaň 4 4 0 5 1 3 10 3         0 0 0 2 2 6 60 6         

Klášterec nad Ohří 2 2 0 3                 1 4 20 4 1 5 20 5         

Vejprty 1 1 0 1                         1 1 16 1         

Radonice                 1 1 15 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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 3 4 0 5         0 0 0 2 1 1 14 3     

ORP Chomutov celkem 3 4 0 5         0 0 0 2 1 1 14 3     

Chomutov 2 2 0 2         0 0 0 2 1 1 14 3     

Jirkov 1 2 0 3                     
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 6 16 81 18 1 3 12 4 1 2 6 6 8 25 0 29 2 3 25 9 

ORP Chomutov celkem 3 7 27 9 1 3 12 4 1 2 6 2 4 11 0 13 2 3 25 9 

Chomutov 1 2 15 4 1 3 12 4 1 2 6 2 3 9** 0 10 2 3 25  9* 

Jirkov 2 5 12 5                 1 2 0 3         

ORP Kadaň celkem 3 9 54 9 0 0 0 0 0 0 0 4 4 14 0 16 0 0 0 0 

Kadaň 1 5 26 5         0 0 0 0 2 10 0 10         

Klášterec nad Ohří 1 2 12 2                 1 2 0 4         

Vejprty 1 2 16 2                 1 2 0 2         

Místo poskytování neurčeno         0 0 0 4         

Pozn.:    * Kapacita 5 pro Centrum duševního zdraví.                   

               ** 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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem             2 4 0 4     

ORP Chomutov celkem             2 4 0 4     

Chomutov             2 4 0 4     

Jirkov 1 4 0 4                 
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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 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

Region celkem 3 95 95 0 0 0 0 0 1 3 30 36 0 0 0 0 0 0 

ORP Chomutov celkem 2 55 55 0 0 0 0 0 1 2 20 18 0 0 0 0 0 0 

Chomutov             1 10 10             

Jirkov 2 55 55             1   10* 8             

Místo poskytování neurčeno       0 0 1          

ORP Kadaň celkem 1 40 40 0 0 0 0 0 0 1 10 18 0 0 0 0 0 0 

Kadaň          0 0 8       

Klášterec nad Ohří 1 40 40       1 10 10       

Pozn. * Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje, nebyla definována potřebnost. 

 
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 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

Region celkem 1 50 50 1 4 4    0 0 4       

ORP Chomutov celkem 0 0 50 1 4 4    0 0 4       

Chomutov 1 50 50 1 4 4       0 0 4             
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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. V 

předchozích dvou letech se podařilo rozšířit kapacitu některých služeb v regionu či navýšit kapacitu služeb 

stávajících. Kapacita je v ORP Chomutov v současně době naplněna dostatečně, výjimku tvoří poradenství 

zaměřené na mezilidské vztahy a rodinné poradenství a v Jirkově poradenství cílené na problematiku 

zadluženosti. V ORP Kadaň je situaci obdobná. Nabízené služby pokryjí dostatečně poptávku po službách, 

nicméně s ohledem na vzrůstající poptávku po službách pro vybrané cílové skupiny je optimální kapacita 

nastavena s rezervou oproti současnému stavu – jedná se o volnou kapacitu pro službu zaměřující se zejména 

pro osoby potýkající se s dluhy, s bezdomovectvím a dalšími jevy spojenými se sociálním vyloučením. 

 

§ 57 – Azylové domy 

Azylové bydlení realizují v regionu poskytovatelé z řad jak příspěvkových organizací měst, tak neziskové 

organizace. Cílovou skupinou azylových domů na Chomutovsku jsou muži, ženy, matky s dětmi, rodiny. V roce 

2017 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. 

 

§ 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. 

 

§ 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. 
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§ 61 – Nízkoprahová denní centra 

V regionu Chomutovsko je v současné době péče o osoby bez přístřeší zajišťována nedostatečně. Péče je 

zajištěna převážně formou pomoci mimo rámec sociálních služeb, a to zejména v zimním období, například 

teplá polévka pro lidi bez domova, oblečení ze sociálních šatníků od církevních organizací. 

Kapacita tohoto typu služby rozhodně neodpovídá poptávce, nabídka není v regionu rovnoměrně rozložena. 

V některých částech regionu tato služba výrazně chybí. Stávající služby jsou pro občany z jiných částí regionu 

nedostupné. Sociální odbory měst na Chomutovsku v rámci terénní práce uvádějí vysoké počty osob 

bez domova. Zřízení nízkoprahových center pro osoby bez domova patří mezi priority v rámci komunitních 

plánů obcí v ORP Chomutov (Chomutov) i ORP Kadaň (Kadaň), obě uvedené obce již zahájily práce na uvedení 

služby do praxe. 

 

§ 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, spíše ve větších městech, má své preventivní programy pro děti 

a mládež, stejně tak preventivní aktivity neziskových organizací působících na základních a středních školách 

v celém regionu. 

V roce 2017 se podařilo navýšit kapacitu některých zařízení v oblastech, kde to bylo s ohledem na vysoký počet 

osob z cílové skupiny žádoucí a to ve vybraných lokalitách v Chomutově a v Kadani, posílena byla také terénní 

forma služeb a to v Kadani. V Klášterci došlo ke vzniku zcela nové služby. Tím byla optimální kapacita služby 

pro ORP Kadaň zcela naplněna. Dlouhodobě se jako nedostatečná projevuje kapacita ve městě Jirkov, kde 

kapacita stávající služby neodpovídá poptávce. Stejná situace je také v Chomutově, kde mezi priority města 

patří zřízení nízkoprahového zařízení na velkých sídlištích z důvodu vysokého výskytu rizikových jevů u dětí a 

mládeže. 

 

§ 63 – Noclehárny 

V regionu je služba poskytována v obcích Klášterec nad Ohří a Jirkov pro cílovou skupinu muži i ženy, 

v Chomutově je stávající kapacita určena pouze pro muže. Na základě analýzy potřebnosti je nutné navýšit 

kapacitu stávající služby a to pro ženy. Potřeba dále vyplývá z praxe pracovníků sociálních služeb ve zmiňované 

oblasti a statistických dat o počtu osob bez domova. K zajištění komplexní péče je propojení se službou 

nízkoprahové denní centrum nutností. Stejným příkladem je také Kadaň, kde v současné době není služba 

noclehárna poskytována vůbec. 

 

§ 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. 
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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. Sociálně aktivizační služby na Chomutovsku nabízí také 

fakultativní činnosti jako například příprava dětí a mládeže pro další vzdělávání, individuální a skupinová práce 

se školními skupinami spojená s prevencí rizikového chování, kariérové poradenství. I přes působení několika 

služeb v regionu převyšuje poptávka stávající nabídku, zejména pak v ORP Chomutov. 

 

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

V Chomutově jsou činnosti služby nabízeny osobám se zdravotním postižením nebo zdravotním postižením 

ohrožené bez ohledu na stupeň a typ postižení, ženy i muži od 19 do 64 let. Služba je nabízena v ambulantní i 

terénní formě. Služba zajišťuje odbornou podporu, nácviku 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. 

 

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny 

Cílovou skupinou služby v regionu Chomutovsko jsou osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním 

postižením ve věku od 16 let. Konkrétní aktivitou je provozování tvořivé dílny. Klienti služby v rámci podpory 

pracovních návyků a dovedností pracují v kavárně. 

Optimální kapacita služby sociálně terapeutické dílny v regionu Chomutovsko se pracovní skupině jevila jako 

nedostatečná a při jejím definování jsme vycházeli ze statistických údajů poskytovatelů služeb. V ORP 

Chomutov je kapacita v tuto chvíli dostačující. V ORP Kadaň je dlouhodobá snaha o zřízení uvedeného druhu 

služby z důvodu poptávky po ní a potřebnosti v daném ORP, nicméně se prozatím nepodařilo službu uvést do 

praxe. 

Kapacita služby sociálně terapeutické dílny je nastavena na 4 s místem poskytování neurčeným v ORP Kadaň 

pro budoucí zahájení nových služeb z důvodu vzrůstající poptávky. Realizace služby byla odsunuta z důvodu 

uzavření základní sítě sociálních služeb. 
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§ 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. 

Terénní programy v posledních třech letech zvýšily intenzitu působení zejména v sociálně vyloučených 

lokalitách. Často jsou terénní programy provázány s jiným typem služeb, např. s kontaktními centry, azylovým 

domem, odborným sociálním poradenstvím. 

I přes široké spektrum poskytovatelů a služeb je v současné době kapacita nedostačující, jelikož není možné 

stávající kapacitou uspokojit potřeby jednotlivých cílových skupin v celém regionu. Z tohoto důvodu je potřeba 

navýšit kapacitu v ORP Kadaň a to v Klášterci nad Ohří, kde je kapacita terénních programů dlouhodobě 

podhodnocena. V ORP Chomutov služby svou kapacitou dosahují téměř optimálních hodnot, nicméně 

v Chomutově a v Jirkově je stále volná kapacita 1 a to pro cílovou skupinu osoby ohrožené sociálním 

vyloučením či pro další cílové skupiny, u nichž nebudou služby schopny stávající kapacitou naplnit poptávku. 

 

§ 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 tohoto důvodu je potřeba navýšit kapacitu z důvodu počtu 

odmítnutých zájemců o službu, které poskytovatelé evidují. Kapacita bude průběžně navyšována v souvislosti 

se schválenou Strategií reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji. 
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3. Region Litoměřicko  

Oblast služeb sociální péče regionu Litoměřicka 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

PRIORITA Zřízení služby pro klienty s psychiatrickou diagnózou 

Cíl 1 Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Litoměřice Nesplněno 

Cíl 2 Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Lovosice Nesplněno 

Cíl 3 
Zřízení zařízení pro klienty s psychiatrickou diagnózou v ORP Roudnice 

nad Labem 
Nesplněno 

 

Cíl 1 - Z důvodů nedostatku finančních prostředků nedošlo v roce 2018 k výstavbě či rekonstrukci 

zařízení pro tuto cílovou skupinu klientů. Nenašel se poskytovatel, který by tuto službu provozoval. 

Cíl 2 - Z důvodů nedostatku finančních prostředků nedošlo v roce 2018 k výstavbě či rekonstrukci 

zařízení pro tuto cílovou skupinu klientů.  

Cíl 3 - Z důvodů nedostatku finančních prostředků nedošlo v roce 2018 k výstavbě či rekonstrukci 

zařízení pro tuto cílovou skupinu klientů. 

  



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

52 
 

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 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 0 0 0 17 61 62 1 3 3 3 8 8 2 9 9 5 10 10 

ORP Litoměřice celkem 0 0 0 9 29 29 1 3 3 1 2 2 2 9 9 3 7 7 

Bohušovice nad Ohří       1  1* 1                         

Hoštka       1 1 1                         

Litoměřice 0 0 0 1 11 11 1 3 3 1 2 2 1 7 7 2 6 6 

Velké Žernoseky       1 1 1                         

Polepy       1  2* 2                         

Štětí       1 7 7                   1 1 1 

Úštěk       1 2 2                         

Terezín       1 2 2          1 2 2       

ORP Lovosice celkem 0 0 0 3 12 13 0 0 0 1 4 4 0 0 0 1 1 1 

Čížkovice       1 1 2                         

Lovosice       2 11 11       1 4 4       1 1 1 

ORP Roudnice n/L. celkem 0 0 0 5 20 20 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 2 2 

Roudnice nad Labem       3 19 19       1 2 2       1 2 2 

Straškov–Vodochody       1  1* 1                         

Pozn:.  * Kapacity nezařazeny do Základní sítě kraje.  
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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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 3 42 42 1 4 4 6 322 322 7 470 470 6 455 455 5 127 137 

ORP Litoměřice celkem 2 12 12 1 4 4 4 200 200 4 253 253 2 133 151 4 74 80 

Křešice             1 43 43                   

Litoměřice 1 10 10 1 4 4 2 82 82 3 208 208 1 28** 28 2 55 61 

Snědovice             1 75 75                   

Štětí 1 2 2                               

Terezín                   1 45* 45 1 105* 105 2 19 19 

Místo poskytování neurčeno                         0 0 18       

ORP Lovosice celkem 1 30 30 0 0 0 2 122 122 1 153 153 2 140 160 3 43 47 

Čížkovice             1 56 56       1 53 53       

Chotěšov             1 66 66                   

Libochovice                   1 153 153       1 13 13 

Lovosice 1 30 30                          1 18 22 

Velemín                         1 87 87       

Třebenice                1 12 12 

Místo poskytování neurčeno                         0 0 20       

ORP Roudnice n/Labem celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 64 64 2 182 182 1 10 10 

Krabčice                   1 28 28 1 86 86       
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Roudnice nad Labem                   1 36 36 1 96 96 1 10 10 

Místo poskytování neurčeno                         0 0 10       

Pozn:.    * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje. 

            ** Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje. 
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§ 39 – Osobní asistence  

V rámci regionu Litoměřicko službu neposkytuje ani jeden subjekt. Osobní asistence byla na celém území 

zajišťována alternativou jiných obdobných služeb, jako např. odlehčovací terénní službou či pečovatelskou 

službou či sociálními pracovníky na Městských úřadech. Otázkou zůstává, zda se jedná o službu finančně 

nedostupnou klientům našeho regionu, nebo zda tato služba je vnímána jako „nadstandardní“ k častěji 

využívané terénní pečovatelské službě anebo se tak děje z jiných důvodů (svépomoc rodiny, svépomoc 

blízkých osob, neinformovanost apod.).  

 

§ 40 – Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je v regionu zastoupena na celém území. Služba je poskytována buď samotnými městy 

či obcemi, nebo neziskovými organizacemi. V roce 2017 byla tato služba rozšířena i na území obce Chotiněves. 

 

§ 43 – Podpora samostatného bydlení 

Podporu samostatného bydlení poskytuje pouze jeden poskytovatel v ORP Litoměřice, a to nezisková 

organizace ve městě Terezín. Jedná se o terénní službu, která je poskytována v okruhu 20 km od Terezína, 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. 

 

§ 44 – Odlehčovací služby 

V ORP Lovosice je poskytována terénní služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým 

onemocněním, se zdravotním postižením, též s mentálním, tělesným a kombinovaným, sluchovým, 

zdravotním, se zrakovým postižením (od 7 let věku) 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 chronickým duševním onemocněním, s chronickým, s tělesným, 

zdravotním a se zrakovým 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. Dále v ORP Roudnice nad Labem je poskytována 

terénní služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, se zdravotním 

postižením, s kombinovaným, mentálním, tělesným, sluchovým a se zrakovým postižením ve věku od 19 let a 

pro seniory.  

V Litoměřicích jeden poskytovatel nabízí odlehčovací službu ve formě terénní i pobytové hospicové péče pro 

osoby bez omezení věku, pro osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným onemocněním, mentálním 
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a se zdravotním postižením. Druhý poskytovatel v Litoměřicích poskytuje též odlehčovací službu ve formě 

terénní, pro stejnou cílovou skupinu, kdy je 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 pacienta 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. 

Chybí zde krizové lůžko, které umožní rodině ze dne na den zabezpečit kvalifikovanou pomoc. 

 

§ 45 – Centra denních služeb 

Službu centrum denních služeb poskytují dva 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 a mentálním postižením. 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. 

 

§ 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 17–64 let. 

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 dvě zařízení, jedno z nich pro osoby s chronickým duševním onemocněním ve 

věku od 50 let a seniorům, druhé je pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3–64 let. 

Denní kapacita celkem je 46 klientů. 

Denní stacionář v Roudnici nad Labem, v Litoměřicích a ve Štětí zajišťuje i svoz uživatelů. Do denních stacionářů 

jsou přijímáni klienti nejen z měst, ve kterých je služba poskytována, ale i z blízkého okolí. 

 

§ 47 – Týdenní stacionáře 

V rámci celého regionu poskytuje tuto pobytovou službu jedno zařízení v Litoměřicích. V ostatních ORP služba 

zcela chybí. Cílovou skupinou týdenního stacionáře jsou senioři ve věku od 65 let, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodů věku, kteří jsou plně nebo částečně mobilní. 

 

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením také bylo v minulém připomínkování  

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 55 let a v obci Chotěšov pro osoby s kombinovaným postižením a s 

mentálním postižením od 40 let věku.  
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V ORP Litoměřice je služba poskytována pro osoby s kombinovaným postižením a s tělesným postižením ve 

věku 18–80 let v obci Snědovice, dále pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku v 

obci Skalice. Dále je služba poskytována v ORP Litoměřice pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

ve věku 26–65 let v obci Křešice (služba není poskytována imobilním osobám vzhledem k technickým 

možnostem budovy) a pro osoby s jiným zdravotním postižením 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. 

 

§ 49 – Domovy pro seniory 

V regionu je pobytová služba domov pro seniory zastoupena v ORP Lovosice v obci Libochovice, v ORP 

Roudnice nad Labem, v obci Krabčice a přímo v Roudnici nad Labem pro seniory ve věku od 65 let. V rámci 

ORP Litoměřice je služba poskytována v osmi 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. 

 

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem 

Na území ORP Litoměřice působí celkem šest poskytovatelů, 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.  

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 od 50 let s chronickým 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 a v obci Milešov pro osoby od 50 let věku. Tato služba je poskytována pouze osobám se 

stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence.  

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. 

 

§ 51 – Chráněné bydlení 

Tato služba je poskytována rovnoměrně v rámci regionu Litoměřicka. V současné době jsou tyto služby 

poskytovány v ORP Lovosice 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. 
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Oblast služeb sociální prevence regionu Litoměřicka 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

PRIORITA 
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 1 
Navýšení kapacit odborného sociálního poradenství se zaměřením na podporu 
rodiny na Litoměřicku 

Nesplněno 

Cíl 2 
Navýšení kapacit sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tak, aby byly 
pokryty i obce 1. a 2. typu v návaznosti na potřeby sociální právní ochrany dětí 
na Litoměřicku  

Nesplněno 

Cíl 3 
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  

Nesplněno 

Cíl 4 
Rozšíření kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Roudnici nad 
Labem  

Nesplněno 

Cíl 5 
Zřízení služby terénní sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním 
v rámci Centra duševního zdraví 

Nesplněno 

 

Cíl 1 - Cíl trvá, na Litoměřicku je stále potřebné posílit manželské a rodinné poradenství, rozšíření služby 

odborného sociálního poradenství bylo poskytovatelem odsunuto na rok 2019. 

Cíl 2 - Cíl trvá, bude přesunut do roku 2019. 

Cíl 3 -  Cíl trvá, bude přesunut do roku 2019. 

Cíl 4 - Cíl trvá, situace se nadále mapuje, volná kapacita zůstává po zrušení druhé služby 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Roudnici. Kapacita zůstává volná pro případné navýšení 

stávajícího NZDM. 

Cíl 5 - Cíl trvá, Centrum pro duševní zdraví zatím nebylo otevřeno. Vznik centra je součástí 

Implementace strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraj. Nadále 

probíhají kroky směřující k naplnění tohoto cíle. 
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 7 13 2 17 1 3 12 3 0 0 0 0 2 3 20 4 3 8 99 9 0 0 0 0 

ORP Litoměřice celkem 5 10 0 11 1 3 12 3 0 0 0 0 1 1 5 1 1 2 24 2 0 0 0 0 

Litoměřice 4 8   9 1 3 12 3         1 1 5 1 1 2 24 2         

Štětí 1 2   2                                         

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                 1 2 15 2 1 1 25 1         

ORP Roudnice n/L. celkem 1 2 0 5 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   5                 0 0 0 1 1 5 50 6         
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 5 13 59 15 2 4 23 4 6 11 54 11 7 14 0 14 4 11 51 17 

ORP Litoměřice celkem 3 8 31 8 1 1 15 1 3 6 30 6 5 9 0 9 3 8 42 14 

Litoměřice 2 5 23 5 1 1 15 1 2 3 20 3 4 7 0 7 2 5 32 5 

Štětí 1 3 8 3                 1 2 0 2 0 0 0 0 

Terezín                 1 3 10 3                 

Místo poskytování neurčeno                 1 3 10 9* 

ORP Lovosice celkem 1 2 8 3 1 3 8 3  2 3 14 3 1 1 0 1 0 0 0 0 

Lovosice 1 2 8 3 1 3 8 3  2 3 14 3 1 1 0 1     

ORP Roudnice nad Labem celkem 1 3 20 4 0 0 0 0 1 2 10 2 1 4 0 4 1 3 9 3 

Roudnice nad Labem 1 3 15 4         1 2 10 2 1 4 0  4 1 3 9 3 

Pozn.:   * Kapacita pro Centrum duševního zdraví. 
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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 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

Region celkem 6 237 237 0 0 0 1 4 6 3 19 22 0 0 0 0 0 0 

ORP Litoměřice celkem 3 138 138    0 0 2 2 9 9       

Litoměřice 3 138 138       2 9 9       

Místo poskytování neurčeno       0 0 2*          

ORP Lovosice 1 24 24    0 0 0 1 10 10       

Lovosice 1 24 24       1 10 10       

ORP Roudnice nad Labem 2 75 75    1 4 4 0 0 3       

Roudnice nad Labem 2 75 75    1 4 4 0 0 3       

Pozn.:   * Kapacita 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 pro osoby ve finanční tísni a Manželskou a předmanželskou poradnu, která řeší jak problémy v 

partnerských a manželských vztazích, tak i problematiku celé rodiny. Dále je to poradenství pro osoby s 

psychotickým onemocněním. Specifickým zařízením, které poskytuje poradenské služby, je hospic, který 

zajišťuje poradenství v oblasti paliativní péče.  

Poradenství pro osoby se zdravotním postižením je poskytováno pouze na Roudnicku. Zde je také poskytována 

specializovaná služba - Poradna pro rodiny, která je určena pro klienty s partnerskými, manželskými či 

rodinnými potížemi, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, s výchovnými problémy dětí, ale i s řadou 

dalších vztahových či osobních nesnází.  

Dluhovou problematiku jednotlivců i rodin pomáhají řešit také poradny v Lovosicích a Štětí.  

Zvyšuje se potřeba poradenství pro rodiny s dětmi s výchovnými a jinými problémy v ORP Litoměřice a ORP 

Lovosice. Dále je potřeba posílit poradenství manželské, předmanželské a rodinné. Narůstá potřeba 

specializovaného poradenství v oblasti drogové problematiky v rámci celého regionu Litoměřicko. 

 

§ 57 – Azylové domy 

Jedná se o významně zastoupenou a svým charakterem potřebnou sociální službu.  

Azylový dům pro ženy je provozován ve všech ORP regionu. Služba azylového bydlení pro ženy je často 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. Kapacity obou azylových domů jsou plně využity po celý rok. 

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 Litoměřice a v ORP Roudnice nad Labem.  

Kapacita těchto služeb je vzhledem k situaci v regionu dostačující. Z hlediska provozu azylových domů 

pro rodiny a matky s dětmi je důležité udržení plných úvazků pedagogických pracovníků. Tato pozice se 

osvědčuje a je potřeba její posílení.  

 

Dlouhodobě není řešena problematika cílové skupiny seniorů s velmi nízkým příjmem, dále osob s duševním 

onemocněním, které v důsledku nemoci přišli 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. 

Stoupá počet klientek v Domově pro matky s dětmi s mentálním nebo psychiatrickým postižením. Pro tyto 

ženy s dětmi chybí následná služba například ve formě chráněného bydlení, nebo sociálních bytů s podporou 

sociální služby. 

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. 

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. 

 

§ 58 – Domy na půl cesty 
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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 s jednotlivcem 2 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. 

 

§ 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. 

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. 

V souvislosti s reformou psychiatrické péče je plánován vznik dvou krizových lůžek pro muže i ženy, která 

budou doplňovat službu Centra duševního zdraví 

 

§ 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 je konektivitou službě 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.  

Služba nízkoprahového denního centra je poskytována v rámci ORP Litoměřice a ORP Lovosice. V Litoměřicích 

denní centrum navazuje na službu noclehárny a je konektivitou službě azylového domu pro muže. V Lovosicích 

služba navazuje na noclehárnu pro muže. 
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§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Ve Štětí funguje volnočasový klub, který částečně nahrazuje službu nízkoprahových klubů. 

Služba je v drtivé většině poskytována ambulantní formou v obcích s rozšířenou působností.  

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 prostřednictvím cílené prezentace služby na základních, středních školách a učilištích 

postupně dochází k nárůstu počtu klientů. Proto ponecháváme navýšení kapacity do roku 2020. 

Ve Štětí funguje volnočasový klub, který částečně nahrazuje službu nízkoprahových klubů.  

 

§ 63 – Noclehárny 

Služba noclehárny pro muže je specifická svou nárazovou využívaností zejména při výrazných výkyvech počasí. 

V regionu je služba poskytována v Litoměřicích a Lovosicích.  

V zimních měsících se poptávka po službě výrazně zvyšuje. Někteří poskytovatelé přistupují v době výrazných 

mrazů k rozšíření služby o „nocleh na židli“.  

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.  

V Litoměřicích je v provozu první noclehárna pro ženy s kapacitou čtyř lůžek. Služba je poskytována v rámci 

objektu azylového domu pro ženy a azylového domu pro rodiny s dětmi. 

 

§ 64 – Služby následné péče 

Na Litoměřicku není služba poskytována. Zachování stávajícího stavu pro pokrytí potřebnosti služby jsou 
kapacity v sousedních regionech dostačující. 

 

§ 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 a Lovosicku i Roudnicku. 

Od února 2019 je rozšířena kapacita služby na Litoměřicku, bylo zřízeno detašované pracoviště v Brozanech 

nad Ohří, vzhledem k místní potřebnosti.  
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§ 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 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.  

Vzhledem k různosti cílových skupin i vzhledem k velmi rozdílné podobě poskytování uvedené služby je velice 

obtížné doporučit optimální kapacitu poskytované služby.  

 

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny 

Služba je poskytována v Litoměřicích, Lovosicích, Roudnici nad Labem a Terezíně. Cílovou skupinou jsou vždy 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 

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 chráněného bydlení. Kapacity jsou v daný okamžik dostatečné. Zcela chybí služby pro osoby s poruchou 

autistického spektra a osoby s chronickým duševním onemocněním. 

 

§ 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. 

Terezín, Mlékojedy, Straškov-Vodochody. 

Přibývá seniorů s nízkým příjmem, kteří jsou zadlužení a bez vhodného bydlení, tato cílová skupina osciluje 

mezi noclehárnami, azylovými domy, případně LDN. Je skoro nemožné zajistit pro tyto seniory stálé bydlení. 

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, Litoměřice, Štětí 

a Úštěk/Hoštka).  

Jedenkrát v měsíci vyjíždí terénní program K-centra na monitoring ORP vozidlem, 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 Teplicku a Chomutovsku, ale je započítána 

do celkové kapacity regionu. 
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§ 70 – Sociální rehabilitace  

Služba sociální rehabilitace je v regionu poskytována pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. 

Ve městě je také poskytována služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Služba se specializuje 

na práci s lidmi s psychotickým onemocněním. Jedním z důležitých cílů sociální rehabilitace je včasná prevence 

relapsu onemocnění vedoucí k následnému snížení počtu hospitalizací klientů. Služba je poskytována 

ambulantně a terénně.  

Služby v Roudnici nad Labem jsou poskytovány především lidem s kombinovaným postižením. Většina 

uživatelů pochází z  celé ORP Roudnice nad Labem.  

Na základě zkušeností z praxe zcela chybí odborná psychoterapeutická pomoc pro osoby s mentálním 

postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním. Stávající kapacita bezplatně dostupných 

psychologů nestačí pokrýt poptávku.  

Kapacita pro osoby s mentálním, fyzickým i kombinovaným postižením je v současnosti dostatečná.  

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 OPR Litoměřicko vzniklo od ledna 2019 Centrum duševního zdraví 

(CDZ) – nový nízkoprahový pilíř pro poskytování zdravotně-sociálních služeb, který poskytuje 

individualizovanou péči a koordinuje další dostupné služby s ohledem na potřeby klientů v jejich přirozeném 

prostředí prostřednictvím multidisciplinárního týmu. Nezbytnou součástí je i rozšiřování terénní formy sociální 

rehabilitace do měst, oblastí regionu, kam nedosáhne působnost CDZ, jak místní, tak i obsahem služby, 

prostřednictvím již vzniklého Terénního komunitního týmu. Do budoucna je plánováno navýšení okamžité 

individuální kapacity pro CDZ až na 9. 

 

  



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

67 
 

4. Region Lounsko 

Oblast služeb sociální péče regionu Lounsko 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 
Reagovat na stárnutí populace v regionu Lounsko (Žatec, Louny, 
Podbořany) 

Vyhodnocení 

Cíl 1 
Navýšení kapacit u služby domov se zvláštním režimem pro osoby 
trpící Alzheimerovou chorobou a dalšími stařeckými demencemi  

Nesplněno 

Cíl 2 
Navýšení kapacit pečovatelské služby v souladu s poptávkou 
uživatelů služeb 

Splněno částečně 

Cíl 3 
Navyšování kapacit osobní asistence v souladu s poptávkou 
uživatelů služeb 

Nesplněno 

Cíl 4 Zavádět a zkvalitňovat paliativní péči Splněno 

Cíl 5 
Navýšení počtu sociálních pracovníků v sociálních službách 
poskytovaných ve zdravotnictví 

Nesplněno 

Cíl 6 
Úspěšné zavedení nových sociálních služeb chráněné bydlení v 
regionu 

Splněno 

 

 

 
Zajištění péče pro „hraniční skupiny klientů“ (alkoholici, 
psychotici, zdravotně postižení a lidé po mrtvicích, popř. z jiného 
důvodu nesoběstační) 

Vyhodnocení 

Cíl 1 

Rozšíření služby chráněné bydlení v rámci regionu pro aktuální 
cílovou skupinu (osoby s mentálním postižením) v Lounech, Žatci a 
Podbořanech, dále rozšíření cílové skupiny o další osoby se 
zdravotním postižením, popř. opatrovanců obcí a dalších 

Splněno částečně 
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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 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 2 6 14 7 45 53 1 2 12 2 3 4 0 0 0 2 6 6 

ORP Louny    3 22 27 0 0 4 1 2 3 0 0 0 1 2 2 

Louny    3 22 26    1 2 3       1 2 2 

Místo poskytování neurčeno  0 0 2  0 0 1  0 0 4                   

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       1 4 4 

Libočany                                  

Měcholupy       1 1 1                         

Nové Sedlo       1 2* 2                         

ORP Podbořany 0 0 1 1 4 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podbořany       1 4 4                         

Blšany                                  

Místo poskytování neurčeno 0 0 1 0 0 1 0 0 2                   

Pozn.:   * Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje. 
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Služby sociální péčepobytová 

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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 3 18 23 1 10 10 2 76 78 3 284 284 4 144 204 3 13 23 

ORP Louny 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 129 129 1 16 46 0 0 4 

Louny                   1 129 129 1 16 16       

Místo poskytování neurčeno 0 0 2                   0 0 30 0 0 4 

ORP Žatec 2 15 17 1 10 10 2 76 78 1 83 83 1 46 66 2 9 13 

Žatec 1 3 3 1 10 10 1 18 18 1 83 83 1 46 46 2 9 11 

Libočany 1 12 12                               

Tuchořice             1 58 60             0 0 2 

Místo poskytování neurčeno 0 0 2                   0 0 20       

ORP Podbořany 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 72 72 2 82 92 1 4 6 

Petrohrad                1 4 4 

Podbořany 1 3 3             1 72 72 1 30 30       

Vroutek                         1 52 52       

Místo poskytování neurčeno 0 0 1                   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. Její aktuální situace je rozporuplná, 

protože jeden poskytovatel v letošním (i předchozím) roce navýšil hodinový měsíční objem služby (ale 

současně hlásí problém s financováním služby) z důvodu nárůstu klientů. Tento poskytovatel v roce 2019 

zřejmě přikročí k navýšení kapacity. Druhý poskytovatel v Žatci hlásí setrvale stagnující zájem o služby. 

Poskytovatel v Lounech poskytování osobní asistence ukončil k 31. 12. 2017. Pracovní skupina se přesto 

domnívá, že je to služba, jejíž cílová skupina v regionu existuje a současná kapacita a dostupnost služby není 

dostatečná. Problémem může být cena a obtížné odlišení od pečovatelské služby v základních úkonech. Z 

těchto důvodů je plánováno navýšení optimálních kapacit. 

 

§ 40 – Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je co do počtu poskytovatelů nejpočetněji zastoupená sociální služba. Poskytují ji z pozice 

registrovaných poskytovatelů ORP v regionu (Podbořany, Žatec, Louny), tak i některé další obce (Nové Sedlo, 

Měcholupy), dále dva neziskové subjekty.  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. Jeden poskytovatel navýšil na Lounsku kapacitu služby od 01. 01. 2018. Další poskytovatel 

požádal o navýšení kapacity v pololetí 2018 a jeden poskytovatel požádal o zařazení do základní sítě 

s kapacitou 2. V roce 2019 je od poskytovatelů avizováno další navyšování kapacit. 

 

§ 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. Její rozšíření a fungování v celém regionu 

Lounska je žádoucí. 

 

§ 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. 

Jedná se o službu, která začíná oslovovat potenciální uživatele. Její význam roste. Prioritou je navýšení kapacit 

napříč regionem, a to v souvislosti s poptávkou po službě (ambulantní a terénní forma). Zajistit informovanost 

veřejnosti o službě. Dobrou zprávou je skutečnost že poskytovatel v Podbořanech požádal o navýšení kapacity 

služby od pololetí roku 2018. 
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§ 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“. 

 

§ 46 – Denní stacionáře 

Denní stacionáře jsou provozovány v Žatci a v Lounech, v obou případech je cílová skupina osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením. 

 

§ 47 – Týdenní stacionáře 

Tuto službu v rámci regionu poskytuje pouze jeden poskytovatel, a to pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením. Tento poskytovatel v souvislosti s poptávkou požádal o navýšení kapacity od pololetí 2018. 

 

§ 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 – chráněné bydlení, 

podpora samostatného bydlení. K tomu by mělo dojít začátkem roku 2019, kdy jeden z poskytovatelů sníží 

kapacitu o 2 ve prospěch služby chráněné bydlení. Důvodem proč k této změně nedošlo už v roce 2017 je 

obtížné shánění vhodných prostor k provozování služby chráněné bydlení v Žatci. 

 

§ 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. Domovy prochází obdobím, kdy se mění jejich 

klientela. Obyvatelé domovů jsou v průměru starší a jejich zdravotní stav je v průměru komplikovanější 

než před účinností Zákona o sociálních službách.  

Kapacita je aktuálně vyhodnocována jako dostatečná vzhledem k potřebám regionu. Prioritou je zkvalitňování 

služby – jednolůžkové pokoje, služby „na míru“ z pohledu poptávky uživatelů – humanizace pobytových 

zařízení. Z tohoto důvodu jeden poskytovatel snižuje kapacitu o 7 k pololetí roku 2018.  

 

§ 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. Jedná 

se aktuálně o službu, po které je v regionu největší poptávka, a to i přesto, že o cílovou skupinu se starají také 

poskytovatelé dalších sociálních služeb. Tuto cílovou skupinu jsou schopni zajistit stávající poskytovatelé 
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služeb formou rozšíření služby, pokud tomu napomohou vhodné prostorové možnosti a zejména zajištěné 

financování služeb. 

V regionu existuje také konkrétní poptávka (cca 20 míst) po službě pro cílovou skupinu osob s alkoholovými 

typy demencí. 

Prioritou je navyšování kapacity vzhledem k aktuální poptávce. Navýšení vychází z počtu neuspokojených 

žádostí o službu, navýšení ponechat v působnosti stávajících poskytovatelů formou rozšíření služby. Prioritou 

je také zajištění služby pro cílovou skupinu osob s alkoholovou demencí, popř. osob s kumulací psychiatrických 

diagnóz. Přesto dojde přechodně ke snížení kapacity u jednoho poskytovatele o 4 a to z důvodu humanizace 

služby – rušení velkých vícelůžkových pokojů. Další poskytovatel plánuje v souvislosti s očekávanou výzvou 

IROP č. 82 o navýšení o 5 lůžek, ovšem předpokládaná doba tohoto opatření je od roku 2020. 

 

§ 51 – Chráněné bydlení 

Služba je v rámci regionu poskytována pouze v Žatci a to pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 

V průběhu roku 2019 je avizováno  navýšení kapacity služby v Žatci a to ihned poté, co poskytovatel zajistí 

vhodné prostory pro službu. V Petrohradě dojde v roce 2018 k přípravě prostor novým  poskytovatelem s 

předpokládaným zahájením provozování služby v roce 2019.  Dle názoru členů pracovních skupin komunitního 

plánování by tato služba mohla být nabízena, např. osobám se zdravotním postižením (bez přístřeší, 

opatrovancům obcí, popř. dalším). 

Prioritou je rozšíření služby v rámci regionu pro aktuální cílovou skupinu v Lounech a Podbořanech, dále 

rozšíření cílové skupiny o další osoby se zdravotním postižením (bez přístřeší, popř. opatrovanců obcí a 

dalších). 
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Oblast služeb sociální prevence regionu Lounsko 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 
Rovnoměrné zasíťování služeb odborného sociálního poradenství a 

sociální prevence v regionu Lounsko 
Současný stav 

Cíl 1 Vznik azylového domu pro ženy v ORP Žatec Nesplněno 

Cíl 2 Vznik nocleháren v ORP Louny a ORP Žatec Nesplněno 

Cíl 3 Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Postoloprtech Splněno 

Cíl 4 Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec 
Splněno 

částečně 

Cíl 5 
Posílení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP 

Žatec 
Nesplněno 

Cíl 6 
Posílení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ORP 

Podbořany 
Splněno 

Cíl 7 
Zasíťování služby terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo 

závislé na návykových látkách v ORP Podbořany 
Splněno 

Cíl 8 Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Louny Splněno 

Cíl 9 Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Podbořany Splněno 

Cíl 10 Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Žatec Splněno 

 

Rovnoměrné zasíťování služeb odborného sociálního poradenství a sociální prevence v regionu 

Lounsko  
 
Cíl 1 – Vznik azylového domu pro ženy v ORP Žatec - Potřeba i nadále trvá. Pro realizaci se nepodařilo 

najít vhodné prostory.  

Cíl 2 – Vznik nocleháren v ORP Louny a ORP Žatec - Potřeba nadále trvá v ORP Louny. Pro realizaci se 

nepodařilo najít vhodné prostory. V ORP Žatec byla potřebnost přehodnocena a nebude realizováno.  

Cíl 3 – Vznik nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Postoloprtech – Byla podaná žádost o 

zařazení do rozvojové sítě. Zahájení provozu od 1. 7. 2019.  

Cíl 4 – Posílení kapacity kontaktního centra v ORP Žatec - Podařilo se navýšit personální obsazení 

služby stávající služby o 0,5 úvazku. Potřeba posílení kapacity služby o 1 nadále trvá.  

Cíl 5 – Posílení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Žatec - V ORP Žatec je 

avizovná potřeba posílení kapacity služby zejména pro rodiny s dětmi, které mají výrazné výchovné 

problémy. Potřeba trvá i nadále.  



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

74 
 

Cíl 6 – Posílení kapacity sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ORP Podbořany - V ORP 

Podbořany aktuálně není potřeba navýšení kapacity, je pokryta stávajícími poskytovateli působícími 

v regionu.  

Cíl 7 – Zasíťování služby terénní programy pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových 

látkách v ORP Podbořany - V ORP Podbořany funguje poskytovatel služby pro osoby ohrožené 

závislostí nebo závislé na návykových látkách, které se vyhýbají institucionální péči registrovaný 

v regionu Chomutov.  

Cíl 8 – Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Louny - Služba je registrovaná od 1. 1. 2019 CDZ Žatec 

pro osoby s chronickým duševním onemocněním, terénní formou s dosahem do ORP Louny.  

Cíl 9 – Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Podbořany Služba je registrovaná od 1. 1. 2018 v 

Psychiatrické léčebně Petrohrad pro osoby s chronickým duševním onemocněním s kapacitou 1.  

Cíl 10 – Vznik služby sociální rehabilitace v ORP Žatec Služba je registrovaná od 1. 1. 2019 CDZ Žatec 

pro osoby s chronickým duševním onemocněním, ambulantní i terénní formou s dosahem Žatecko.  
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 8 13 27 12 1 3 6 4 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

ORP Louny celkem 4 6 13 6 0 0 0 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Louny 4 6 13  6         1 1 5  1                         

ORP Podbořany celkem 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podbořany 2  3* 0  2                                         

ORP Žatec celkem 2 4 14 4 1 3 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Žatec 2 4 14  4 1 3 6 4                 0 0 0 2         

Pozn.:  *  Kapacita 1 nezařazena, nebyla definována potřebnost. 
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem                 1 2 0 2     

ORP Louny celkem                 1 2 0 2     

Postoloprty                 1 2 0 2     
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 5 10 40 12 4 9 49 9 2 6 33 6 3 6 0 5 2 4 15 7 

ORP Louny celkem 3 4 14 4 2 4 43 4 1 3 15 3 2 2 0 2 0 0 0 3 

Louny 2 3 9 3 2 4 43 4 1 3 15 3 1 1 0 1 0 0   0 3 

Postoloprty 1 1 5 1                 1 1 0 1         

ORP Podbořany celkem 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 1 

Petrohrad         0 0 0 0     1 1 5 1 

Podbořany 0  0  0  0 1 2 0 2         0 0 0 1         

ORP Žatec celkem 2 6 26 8 1 3 6 3 1 3 18 3 1 4 0 2 1 3 10 3 

Žatec 2 7* 26 8 1 3 6 3 1 3 18 3 1 4** 0  2 1 3 10 3 

Místo poskytování neurčeno                 0 0 0 0 

Pozn.:    *  Poskytovatel se sídlem v Žatci pokrývá i region Podbořanska. 

             **  V regionu poskytuje službu poskytovatel z Mostu zaměřenou na drogovou problematiku. Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje. 

            *** Kapacita vyčleněna pro CDZ a REHAB 
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem             0 0 0 1     

ORP Louny celkem             0 0 0 1     

Postoloprty             0 0 0 1     

 

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 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

Region celkem 4 87 105 0 0 0 1 1 1 0 0 16 0 0 0 0 0 0 

ORP Louny celkem 2 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Louny 2 31 31             0 0 10             

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       1 1 1 0 0 6          
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§ 37 – Odborné sociální poradenství 

Služba je v regionu poskytována pro poměrně rozsáhlou skupinu osob, které se ocitly v krizi z důvodu 

nepříznivé sociální situace, kterou bez podpory služby nejsou schopni řešit, popř. jsou ohrožené sociálním 

vyloučením. Poměrně rozsáhlou cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením a osoby 

pečující.  Aktuálně je služba rovnoměrně pokryta v celém regionu a není potřeba navyšování kapacity.   

Poskytovatelé nabízejí rovněž doplňkové aktivity, např. půjčovnu pomůcek, senior taxi, prodej náhradních 

součástek a drobnou údržbu pomůcek, výdej potravinové pomoci apod.  

Vzhledem k tomu, že poradenstvím lze předcházet mnohem závažnějším sociálním problémům klientů, 

doporučuje pracovní skupina zachovat stávající kapacity v regionu.  

 

§ 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) s kapacitou 9 lůžek.  Vzhledem 

k zahájení rekonstrukce bylo rozšíření kapacity o 1 lůžko odloženo na rok 2019.  

V regionu chybí azylový dům pro ženy (bydlení pro samotné ženy bez dětí), jeho potřebnost je avizována 

ze Žatecka – proto tuto cílovou skupinu je vydefinováno navýšení o 4 lůžka. Dále pro rodiny s dětmi v krizi je 

potřeba navýšení kapacit AD o 14 lůžek. 

V Podbořanech tato služba není provozována žádným poskytovatelem. Zájemci o službu z této lokality jsou 

odkazováni do Žatce, příp. do jiných regionů. 

 

§ 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 (např. pracoviště v Mostě vykazuje zájemce z regionu Lounska 

a naopak). Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené návykovými látkami a osoby závislé na návykových látkách 

starší 15 let. Služba je určena též abstinujícím osobám, jejich rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám.  

V případě nedostatečné kapacity v souvislosti s množstvím klientů a potřebě zajistit kvalitně požadované 

služby, bude plánováno navýšené kapacity. 

 

§ 60 – Krizová pomoc 

V Žatci se jedná se o 1 krizové lůžko v rámci služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Žatci, a to 

po dobu nezbytně nutnou k zajištění vhodného umístění nebo náhradního řešení. Cílovou skupinou jsou osoby 

v krizi, osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením. 



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

80 
 

Klienti mohou také využít poskytovatele se sídlem v Ústí nad Labem, který nabízí pobytovou, terénní 

i ambulantní formu služby – v Ústí nad Labem pobytovou a terénní formu, v Lounech, Rumburku a Chřibské 

ambulantní a terénní formou. Pobytová služba je určena pro jednotlivce i rodiny s dětmi po dobu max. 7 nocí. 

 

§ 61 – Nízkoprahová denní centra 

Služba není v regionu Lounsko registrovaná.  

 

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Žatci ukončilo svoji činnost z důvodu nedostatečného personálního 

zajištění služby.  V Lounech je absence nízkoprahového centra kompenzována jinými aktivitami při městské 

knihovně. V Podbořanech služba zastoupena není, službu částečně nahrazují aktivitami Domů dětí a mládeže. 

Dle názoru členů pracovní skupiny to však není ideální řešení. 

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování byla definována potřeba v Postoloprtech. Od 1. 7. 2019 

zde zahájí provoz nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s individuální okamžitou kapacitou 2 /skupinovou 

15/. Plánováno je další rozšíření kapacity od 1. 1. 2020 na (4/20). 

ORP Žatec plánuje obnovení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s individuální kapacitou 2 /skupinovou 

18 klientů/. 

V Lounech je absence nízkoprahového centra kompenzována jinými aktivitami při městské knihovně. 

V Podbořanech a v Postoloprtech služba zastoupena není, službu částečně nahrazují aktivitami domů dětí 

a mládeže. Dle názoru členů pracovní skupiny to však není ideální řešení. 

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování byla definována potřeba a v Postoloprtech je připravován 

projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s předpokládanou individuální okamžitou kapacitou 

2 /skupinovou 20/. 

 

§ 63 – Noclehárny 

Služba v regionu Lounsko registrována není. Klientům (mužům i ženám) je v případě zájmu doporučována 

služba v okolí (Most, Lovosice, Praha). Potřeba služby je avizována z ORP Louny s kapacitou 10 lůžek, v ORP 

Žatec 6 lůžek. 

 

§ 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. V ORP Louny pracovní skupina nezaznamenala potřebu navýšení 

kapacity.  

Aktuální realizace služby SAS na Podbořansku je dostačující, není potřeba navýšení kapacity. V ORP Žatec 

ukončil službu 1 poskytovatel. 
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Jako problematická se jeví stávající pracovní doba SAS (do 16.00 hod.), a to z důvodu intenzivnější práce s 

celým rodinným systémem apod.  

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 

doporučuje posílení služby v ORP Žatec, kde eviduje požadavky na rozšíření kapacity se zaměřením na cílové 

skupiny SAS pro rodiny s dětmi, které mají především výrazné výchovné problémy (záškoláctví, trestná činnost, 

šikana, drogy, apod.). 

 

 

 

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

V regionu služba pokryta dvěma STD po jedné na Lounsku a Žatecku pro cílovou skupinu osob s chronickým 

duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením od 16–64 let.  

Avizováno bylo zřízení STD v  Petrohradu určené pro osoby s chronickým duševním onemocněním, od záměru 

bylo ustoupeno. 

 

 

§ 67 – Sociálně terapeutické dílny 

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s kombinovaným postižením 

a osoby s mentálním postižením od 16–64 let. V Podbořanech služba zastoupena není, požadavek 

na zasíťování služby je avizován z Petrohradu pro osoby s chronickým duševním onemocněním.  

 

§ 69 – Terénní programy 

V ORP Louny zajišťuje službu jeden poskytovatel se zaměřením na osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické 

menšiny a osoby v sociálně vyloučených lokalitách. Na Postoloprtsku zahájil poskytování služby pro osoby 

ohrožené a závislé na návykových látkách nový poskytovatel registrovaný v Ústí n. L. 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.  Dle informací OSV, poskytovatelů sociálních 

služeb a výstupů KP je kapacita v ORP Louny dostačující.   

V ORP Žatec zajišťuje službu jeden poskytovatel pro poměrně širokou cílovou skupinu 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 osob závislých na návykových látkách, 

které se vyhýbají institucionální péči, zajišťuje službu poskytovatel registrovaný v Mostě. Nově byla 

registrována služba poskytovateli s celostátní působností, zaměřená na pomoc osobám žijícím ve vyloučených 

lokalitách Žatce.  Aktuální potřeba navýšení kapacity dle informací OSV, výstupů KP a pracovní skupiny nebyla 

shledána.                                          

V ORP Podbořany, které avizovalo potřebu zasíťování pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo 

závislých na návykových látkách, je služba zajištěna poskytovatelem s registrací v regionu Chomutov.   
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V ORP Louny aktuálně zajišťuje službu poskytovatel se zaměřením na osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické 

menšiny a osoby v sociálně vyloučených lokalitách. Na Postoloprtsku zahájil poskytování služby pro osoby 

ohrožené a závislé na návykových látkách poskytovatel z Ústí nad Labem.  

Další poskytovatel z Mostu se zaměřením na osoby ohrožené závislostí a závislé na návykových látkách, které 

se vyhýbají institucionální péči, zahrnuje oblast Lounska i Žatecka.  Dle informací odboru sociálních věcí, 

poskytovatelů sociálních služeb a výstupů komunitního plánování je kapacita v ORP Louny dostačující.   

V ORP Žatec zajišťuje službu jeden poskytovatel pro poměrně širokou cílovou skupinu osob bez přístřeší, osob 

ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách, osob v krizi, osob ve vyloučených lokalitách 

a osob vedoucí rizikový způsob života. Aktuální potřeba navýšení kapacity dle informací odboru sociálních věcí 

města Žatce, výstupů komunitního plánování a pracovní skupiny, nebyla shledána. 

ORP Podbořany dlouhodobě avizuje potřebu zasíťování pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo 

závislých na návykových látkách. 

 

§ 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 Petrohradě. Nově je 

registrována služba ambulantní a terénní v Žatci. Poskytovatel s celokrajnou působností pokrývá celý region.  

V souladu s koncepcí reformy psychiatrické péče podporuje pracovní skupina v regionu vznik ambulantních i 

terénních služeb pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním. 
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5. Region Mostecko 

Oblast služeb sociální péče regionu Mostecka 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 
Zajištění služeb pro seniory, handicapované osoby a osoby s mentálním 

postižením 
Současný stav 

Cíl 1 Navýšení stávající kapacity pečovatelské služby v Mostě Nesplněno 

 

Zajištění služeb pro seniory, handicapované osoby a osoby s mentálním postižením 
 
Cíl 1 – Navýšení stávající kapacity pečovatelské služby v Mostě nebyl splněn v roce 2018. Realizace 

byla posunuta na rok 2019.  

 

 

Zřízení služby domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osoby s 

chronickým duševním onemocněním (schizofrenie, etylická demence, 

apod.) 

Současný stav 

Cíl 1 
Zřízení domova se zvláštním režimem pro tuto cílovou skupinu v ORP 

Most 
Nesplněno 

Cíl 2 
Zřízení domova se zvláštním režimem pro tuto cílovou skupinu v ORP 

Litvínov 
Nesplněno 

 

Zřízení služby domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osoby s chronickým duševním 
onemocněním (schizofrenie, etylická demence, apod.) 
 
K zřízení této služby zatím v ORP Most a ORP Litvínov nedošlo, potřebnost této služby stále trvá. 

Poptávka ze strany žadatelů a jejich blízkých je v současné době neuspokojena, tento druh služby pro 

cílovou skupinu osoby s chronickým duševním onemocněním (schizofrenie, etylická demence apod. 

v ORP Most zcela chybí. Žadatelé jsou odkazováni na jiné poskytovatele, kteří však vzhledem ke své 

kapacitě také nejsou schopni pokrýt poptávku žadatelů. Tento druh služby je v ORP Litvínov zastoupen 

jedním poskytovatelem pro cílovou skupinu muži od 41 let s chronickým duševním onemocněním a 

etylickou demencí. Poptávka ze strany žadatelů je v současné době také neuspokojena. V plánu je 

rekonstrukce objektu, ve kterém by měla být služba poskytována. K zřízení této služby zatím nedošlo 

vzhledem k její vysoké nákladovosti na úpravu objektu pro její poskytování i na samotné personální 

obsazení.  

Dle transformačního plánu bude navýšení DZR provedeno v průběhu roku 2021, pro osoby s etylickou 

demencí, kdy dojde k přechodu 18 klientů DoZP do komunitní služby. Po rekonstrukci uvolněných 

prostor dojde k přechodu klientů DZR – nyní 16 – do nových prostor, a to v kapacitě 20, tedy navýšení 

kapacity o 4. Předpokládá se v 1. pololetí 2021. 
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 Podpora navýšení kapacity v regionu u sociální služby chráněné bydlení Současný stav 

Cíl 1 
Navýšení stávající kapacity chráněného bydlení v Litvínově v souvislosti s 

transformací domova pro osoby se zdravotním postižením 
Splněno 

Cíl 2 Podpora zřízení chráněného bydlení v ORP Most Nesplněno 

 

Podpora navýšení kapacity v regionu u sociální služby chráněné bydlení 
 
Cíl 1 – Navýšení stávající kapacity chráněného bydlení v Litvínově v souvislosti s transformací 

domova pro osoby se zdravotním postižením byl splněn tak, že v roce 2018 došlo k navýšení kapacity 

chráněného bydlení o dvě místa, tj. na 11 míst. S ohledem na postupné plnění Transformačního plánu 

lze i nadále předpokládat zvýšený zájem a potřebu této služby, z tohoto důvodu cíl i nadále trvá.  

Cíl 1 – Podpora zřízení chráněného bydlení v ORP Most nebyl zatím splněn, není žádný poskytovatel, 

který by měl o zřízení této služby zájem. Cíl i nadále trvá.  
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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 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 3 11 15 6 47 50 0 0 11 1 2 2 0 0 0 3 6 11 

ORP Most celkem 3 11 15 3 34 37 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 6 6 

Most 3 11 15 3 34 37                   3 6 6 

Místo poskytování neurčeno       0 0 5          

ORP Litvínov celkem 0 0 0 3 13 13 0 0 6 1 2 2 0 0 0 0 0 5 

Litvínov       1 4 4 0  0 1              0  0   5 

Lom       1 3 3                         

Meziboří       1 6 6       1 2 2             

Místo poskytování neurčeno       0 0 5          
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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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 2 13 15 0 0 0 4 174 174 7 659 641 4 120 182 2 72 77 

ORP  Most celkem 1 10 10 0 0 0 1 6 6 3 406 406 1 31 56 0 0 5 

Most 1 10 10       1 6 6 3 406 406 1 31 56  0  0 5  

ORP Litvínov celkem 1 3 5 0 0 0 3 168 173 4 253 235 3 89 126 2 72 72 

Litvínov             1 114 114 2 137 137 2 53 78 1 11 11 

Meziboří 1 3 5       1 4 2 2 116* 98 1 36 48 1 61 61 

Nová Ves v Horách             1 50 50                   

* kapacita 18 není zařazena do základní sítě 

  



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

87 
 

Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje 

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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 0 0 10                

ORP  Most celkem                   

Most                   

ORP Litvínov celkem 0 0 10                

Litvínov                      

Meziboří 0 0 10                

Nová Ves v Horách                      
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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. Činnost služby je zaměřena na pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění 

chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. O tuto 

službu je ze strany klientů zájem, avšak z důvodu nedostatečného personálního zajištění a finanční náročnosti 

nemůže být v současné době poptávka plně uspokojena. Uživatelé jsou často odkazováni na pečovatelskou 

službu. Služba je poskytována bez časového omezení v přirozeném sociálním prostředí klientů. Tuto službu 

často supluje pečovatelská služba nebo domácí komplexní péče. V ORP Litvínov tato služba zcela chybí. 

 

§ 40 – Pečovatelská služba 

Tato terénní služba je na Mostecku poskytována jak ze strany města Mostu, Lomu 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“. Službu využívají především senioři, kteří se z důvodu 

nemoci či věku nedokáží sami postarat o svou osobu či domácnost. Díky této službě mohou co nejdéle setrvat 

ve svém přirozeném sociálním prostředí. Cílovou skupinou služby jsou osoby ve věku od 18 let s chronickým 

onemocněním či zdravotním postižením a dále senioři. V celém regionu Mostecka je služba velice dobře 

dostupná. Nejvíce je využívaná pro pomoc se zajištěním stravy, pomoc s nákupy, s běžným úklidem a při 

osobní hygieně. Je poskytována i uživatelům v sociálně vyloučených lokalitách, kteří splňují podmínky cílových 

skupin a nachází se v tíživé sociální situaci, především v ubytovně UNO a Domino. Vzhledem ke stárnutí 

populace je předpoklad dalšího rozvoje této služby a zachování kapacity s možností navýšení dle momentální 

individuální potřebnosti.  

 

§ 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 v Mostě pobytovou a terénní 

formou. Odlehčovací služba je hojně využívána zejména ze strany pečujících rodin po celý rok. Kapacita služby 

je v současné době není dostačující je potřeba službu navýšit.   

 

§ 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 ve městech regionu. 
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§ 46 – Denní stacionáře  

Tato ambulantní sociální služba je poskytována pouze v ORP Most, na území ORP Litvínov tato služba zcela 

chybí. Kapacita denního stacionáře v ORP Litvínov bude odpovídat poptávce po službě, která byla v rámci 

monitoringu předpokládána. Zřízení denního stacionáře v ORP Litvínov koresponduje i s Komunitním plánem 

sociálních služeb v Litvínově. Denní stacionáře jsou určeny jak seniorům, tak i dětem a mládeži. Všechna 

zařízení nabízející tyto služby jsou nyní na území města Mostu s místní působností.  

Cílovou skupinou jsou děti od 1 do 17 let, dále klienti od 18 do 54 let a od 55 let. Nejvíce je služba využívána 

dětskými klienty a handicapovanými občany s bydlištěm v ORP Most.  

Cílem služby je zvyšování kvality života klientů s těžkým stupněm závislosti, rozvoj jejich návyků, dovedností 

a schopností, postupné začleňování do běžného života. Pro klienty je zajištěn formou fakultativní služby odvoz 

do zařízení (tam i zpět), od ledna 2018 využívají klienti i službu nově zřízeného odvozu od Taxík Maxík. 

 

§ 47 – Týdenní stacionáře 

Tato služba zcela chybí v celém regionu Mostecka. V ORP Litvínov byla poskytována do konce roku 2015, kdy 

byla ukončena z důvodu nízké poptávky ze strany klientů. 

 

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením  

Tato pobytová služba je v regionu poskytována v několika organizacích v Mostě, Litvínově, Meziboří a na Nové 

Vsi v Horách. Z toho dvě služby mají charakter velkokapacitního zařízení. 

Služba je zaměřená na podporu a péči o cílovou skupinu klientů od 18 let s mentálním postižením, s mentálním 

postižením v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením a od roku 2018 i pro lidi se zdravotním 

postižením spojeným s imobilitou a vysokou potřebou 24hodinové podpory k zajištění základních životních 

potřeb. 

Cílem služby je poskytovat svým klientům kvalitní pomoc a podporu s přihlédnutím k jejich individuálním 

schopnostem, dovednostem a zdravotnímu stavu. 

V rámci Transformačního plánu DSS Litvínov na období 2017-2019 se sedm klientů služby DOZP přestěhovalo 

z velkokapacitního zařízení do domácností s prvky komunitního bydlení nedaleko centra Litvínova.  

Služba DOZP v zařízení v Litvínově se zapojila do procesu Transformace a plní jednotlivé etapy konkrétního 

Transformačního plánu, podle kterého by se v roce 2021 mělo 18 klientů přestěhovat do komunitního bydlení 

v lokalitě Litvínova.  

Služba DOZP v zařízení Meziboří připravuje na rok 2020 snížení kapacity o dvě lůžka. 

 

§ 49 – Domovy pro seniory  

Na Mostecku je tato pobytová služba rovnoměrně rozmístěna v Mostě, Litvínově a Meziboří. Vzhledem k stále 

se zvyšujícímu zhoršování zdravotního stavu uživatelů služby, např. Alzheimerova nemoc a jiné typy demence 

i vyšší míře poptávky po této službě, vzniklo v roce 2016 nové samostatné oddělení domova se zvláštním 

režimem v 1. patře současného domova pro seniory v Meziboří, čímž došlo ke snížení kapacity služby. 

V současné době jsou domovy pro seniory součástí celků organizací poskytovaných další sociální služby, např. 
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domovy se zvláštním režimem nebo domovy pro osoby se zdravotním postižením. Počet zájemců o tuto službu 

se vzhledem k dostupnosti sítě snižuje, naopak přibývá poptávka právě po domovech se zvláštním režimem. 

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 plně dostačující. 

 

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem  

Tuto pobytovou službu poskytují v rámci regionu Mostecko poskytovatelé v Mostě, Litvínově a Meziboří. 

Domovy se zvláštním režimem jsou umístěny v jednom objektu se službou domovy pro seniory nebo domovy 

pro osoby se zdravotním postižením. Naprostá většina uživatelů je z Mostecka a nejbližšího okolí, přestože si 

žádost do zařízení mohou podat žadatelé z celé ČR. Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových 

a dvoulůžkových pokojích. V regionu se dle poptávky jeví jako nedostačující kapacita sociální služby domovy 

se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osoby s etylickou demencí či s chronickým duševním onemocněním 

typu schizofrenie, organický psychosyndrom apod. Jeden poskytovatel poskytuje sociální službu v Litvínově, 

cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí, ale jen pro muže nad 

41 let. 

 

§ 51 – Chráněné bydlení 

Služba je v regionu Mostecko zajišťována dvěma poskytovateli, v 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. Skupinová forma chráněného bydlení je určena pro osoby s lehkým, středním mentálním postižením 

či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které potřebují dohled jiné fyzické osoby. 

Individuální forma chráněného bydlení je rovněž určena pro osoby s lehkým, středním mentálním postižením 

či dlouhodobým duševním onemocněním ve věku od 19 do 64 let, které nejprve využívali skupinové chráněné 

bydlení, a u kterých došlo ke zlepšení sociálních dovedností do té míry, že zvládají individuální bydlení. 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 lehkým, středním mentálním postižením nebo kombinovaným 

postižením.  Služba chráněné bydlení umožňuje uživatelům žít v samostatných domácnostech v blízkosti 

základních veřejných služeb. V rámci optimalizace kapacit sociální služby dochází průběžně k přesunu kapacit 

v rámci míst poskytování dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb ÚK. 

Sociální služba chráněné bydlení zcela chybí v ORP Most. V celém regionu chybí navazující služba pro uživatele, 

kteří překročí věk cílové skupiny tj. 64 let.     
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Oblast služeb sociální prevence regionu Mostecka 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 
Rozvoj a podpora nabídky terénních a ambulantních služeb zaměřených 

na cílovou skupinu rodiny s dětmi, děti a mládež 
Současný stav 

Cíl 1 
Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v sociálně 

vyloučených lokalitách Litvínov - Janov ve formě terénní i ambulantní 
Splněno 

Cíl 2 
Navýšení kapacit u sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v 

celém regionu s vyšší potřebností v ORP Most 
Splněno 

Cíl 3 

Vznik odborného poradenství zaměřeného na minimální právní 

poradenství, dluhovou problematiku nebo zřízení občanské poradny 

orientované na cílovou skupinu rodiny s dětmi v ORP Litvínov 

Splněno 

 

Rozvoj a podpora nabídky terénních a ambulantních služeb zaměřených na cílovou skupinu 
rodiny s dětmi, děti a mládež 
 
Cíl 1 – Navýšení kapacit nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v sociálně vyloučených lokalitách 

Litvínov - Janov ve formě terénní i ambulantní byl splněn, v lokalitě provozuje NZDM Oblastní charita 

Most, která službou pružně reaguje na tamní poptávku. Kapacita NZDM v Janově je 28/4. 

Cíl 2 – Navýšení kapacit u sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v celém regionu s vyšší 

potřebností v ORP Most byl splněn. Došlo k navýšení kapacit sociálně aktivizační služby pro rodiny. V 

Mostě došlo k navýšení kapacity.  

Cíl 3 – Vznik odborného poradenství zaměřeného na minimální právní poradenství, dluhovou 

problematiku nebo zřízení občanské poradny orientované na cílovou skupinu rodiny s dětmi v ORP 

Litvínov byl splněn. Na Krušnohorské poliklinice v Litvínově došlo ke vzniku poradny Diakonie ČCE. V 

Litvínově tuto službu poskytují také RIC, s.r.o., Diakonie ČCE, Město Litvínov v rámci výkonu státní 

správy a Úřad práce ČR. Také v lokalitě Litvínov – Janov službu poskytuje Most k naději. Dále zde Město 

Litvínov v rámci svého detašovaného pracoviště provozuje  1x za 14 dní Poradnu při finanční tísni. V 

Litvínově - Janově je navíc provozována Sociální protidrogová poradna provozovaná Mostem k naději.  

 

 
Rozvoj nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením za účelem 

podpory soběstačnosti v běžném životě 
Současný stav 

Cíl 1 Navýšení kapacit sociální rehabilitace v ORP Litvínov Nesplněno 

 

Rozvoj nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením za účelem podpory soběstačnosti v 
běžném životě 
 
Cíl 1 – Navýšení kapacit sociální rehabilitace v ORP Litvínov nebyl splněn. Potřebnost služby nadále v 

regionu trvá a to s ohledem na probíhající transformaci domovů sociálních služeb a rozvoji chráněného 

bydlení přímo v ORP Litvínov a také poptávkou ze strany potenciálních klientů služby.  
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 15 24 68 27 1 4 9 4 1  1 0 1 1 1 15 1 7 16 204 20 1 1 12 2 

ORP Most celkem 11 20 52 18 1 4 9 4 1  1 0 1 1 1 15 1 6 13 176 15 1 1 12 2 

Most 10 17  52 18 1 4 9 4 1  1 0 1 1 1 15 1 5 9*** 116 9 1 1 12 2 

ORP Litvínov celkem 3 4  16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 28 5 0 0 0 0 

Litvínov 3* 4  16 9**                         1 3 28 5         

Pozn.:   * Jeden z poskytovatelů poskytuje terénní formu služby i v Horním Jiřetíně. 

             ** Kapacita 1 pro aplikaci multidisciplinárního modelu na principu Cochem. 

          *** Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje. 

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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 1 3 0  3                     

ORP Most celkem 1 3 0  3                     

Obrnice 1 3 0  3                     
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 9 25 103 26 1 2 35 2 2 5 16 5 7 25 0 28 3 6 6 8 

ORP Most celkem 5 15 58 16 1 2 35 2 0 0 0 0 4 18 0 20 2 4 4 5 

Most 4 12 48 13 1 2 35 2         3 14* 4 16 2 4 4 5*** 

Obrnice 1 3 10 3                 1 4   4         

ORP Litvínov celkem 4 11 45 10 0 0 0 0 2 5 16 5 3 7 0 8 1 2 2 3 

Litvínov 4 11** 45 10     2 5 16 5 2 5 0 6 1 2° 2 3 

Meziboří                         1 2  5 2         

Pozn.:    * Služba je poskytována na území města Most, Bílina, Duchcov, Osek, Litvínov, Žatec, Louny a jejich spádové obce. 
            ** Služba je poskytována v terénní formě i v Horním Jiřetíně, kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje. 

          *** Kapacita pro Centra duševního zdraví 
                ° Terénně v Horním Jiřetíně v kapacitě 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  

§ 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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 1 2 8 2         1 2 0 2     

ORP Most celkem 1 2 8 2         1 2 0 2     

Most 1 2 8 2         1 2 0 2     
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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 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

Region celkem 2 84 84 2 11 11 0 0 3 1 10 14 0 0 0 0 0 0 

ORP Most celkem 2 84 84 2 11 11 0 0 3 1 10 14 0 0 0 0 0 0 

Most 2 84 84 2 11 11       1 10 14             

Obrnice                                  

ORP Litvínov celkem 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 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 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

Region celkem 1 20 50                

ORP Most celkem 1 20 50                

Most 1 20 50                
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§ 37 – Odborné sociální poradenství 

Služba odborného sociálního poradenství je v regionu poskytována v široké nabídce. 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.).     

V ORP Most jsou služby odborného poradenství poskytovány jak v  dostatečných kapacitách, tak i v široké 

nabídce druhů těchto služeb jak pro město Most tak i přilehlou obec Obrnice. V současné době nejsou pokryty 

menší obce v sousedství, jako např. Patokryje a Želenice, ale klienti vyhledávající tento druh služby nemají 

problém službu vyhledat, dojet si pro radu, popř. poradenství do Obrnic.  

V ORP Litvínov jsou služby poskytovány v dostatečných kapacitách od mnoho různých poskytovatelů služeb. 

Z okolních obcí jsme nezaznamenali potřebu vzniku odborných poraden. S ohledem na rozsáhlost drogové 

problematiky v sociálně vyloučené lokalitě Janov je vnímána potřeba rozšíření poradenstvích služeb o služby 

adiktologické.  

 

§ 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 ORP Most je služba poskytována pro matky s dětmi a pro muže zvlášť. Od 1. 1. 2018 zde funguje nová 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, nebude nutné rodiny v případě umístění rozdělit, čímž se předejde 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. 

V ORP Litvínov tato služba zcela chybí a v komunitním plánu obce se se zřízením služby nepočítá. Částečně je 

ze strany města sanována ubytovnou města, kde mají zřízeno i krizové bydlení pro rodiny s dětmi. Tato forma 

bydlení není příliš vhodná pro rodiny s dětmi, protože na ubytovně města bydlí i jednotlivci a také slouží jako 

azylové bydlení pro osoby bez přístřeší.  

 

§ 58 – Domy na půl cesty 

Tato služba je poskytována pouze v ORP Most, ve městě Most. Nabídka této služby je uspokojivá. Od 1. 1. 

2018 je poskytována služba v ORP Chomutov. V ORP Litvínov není tato služba poskytována. Poptávka ani 

potřeba po této službě zatím není registrována.  
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§ 59 – Kontaktní centra 

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. Klienti z Litvínova za službou 

dochází/dojíždí, lze však předpokládat, že v případě detašovaného pracoviště v Janově, alespoň s omezeným 

provozem, by klienti byli se službou v intenzívnějším kontaktu. Dostupnost této služby nemůže dosáhnout 

na celý region, nicméně v případném posilování kapacit terénních programů by mohlo dojít k uspokojujícímu 

pokrytí potřeby klientů.   

 

§ 60 – Krizová pomoc 

Tato služba není v regionu vůbec poskytována (okamžitá individuální kapacita 0). Pobytová forma této služby 

je poskytována nejblíže v Ústí nad Labem – pro klienty v krizi (např. oběti DN) je tato služba místně 

nedostupná. Pracovní skupina se shoduje na tom, že optimální kapacita služby jsou 3 lůžka – vycházíme z 

poptávky po této službě zprostředkované z jiných služeb (krizová poradna, telefonická krizová pomoc, azylové 

domy). Tato kapacita by byla schopna pojmout alespoň 1 dospělou osobami s dvěma dětmi. 

 

§ 61 – Nízkoprahová denní centra 

V regionu Mostecko je služba poskytována pouze na území ORP Most s kapacitou dostatečnou. Zatím není 

evidována větší míra potřebnosti a navyšování kapacit není v plánu ani jednoho ORP v regionu.  

 

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Služba je v regionu poskytována pro cílovou skupinu dětí ve věku od 6 do 26 let. 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 žijící v těchto lokalitách, které jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba nabízí 

vzdělávací aktivity, preventivní služby, poradenství a to vše by mělo vést ke snížení a předcházení rizikového 

stylu života dětí a mladistvých a minimalizuje 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. I přes širokou nabídku těchto služeb je kapacita služby nízkoprahového zařízení 

stále nedostatečná, a to zejména v ORP Litvínov. 

V ORP Most je služba poskytována ve městě Most, Chanov a Obrnicích. V Mostě je služba poskytována 

v optimální kapacitě a v současné době není reflektována potřeba navýšení. V Chanově je služba poskytována. 

Je velmi žádaná a potřebná z důvodu velkého počtu dětí a mládeže ohrožených rizikovým chováním, kteří žijí 

přímo v sociálně vyloučené lokalitě. V Obrnicích je služba poskytována v dostatečné kapacitě pro děti od 15–

26 let, ale chybí zde služba pro cílovou skupinu dětí od 6–15 let, které v současné době nemají možnost využít 

tento druh služby. Na základě potřebnosti nejen lokality, ale i poptávky ze strany klientů je plánováno rozšíření 

kapacit pro výše uvedenou cílovou skupinu dětí.  

V ORP Litvínov je služba poskytovaná v nedostatečné kapacitě. Se stále narůstajícím počtem dětí a mládeže 

ohrožených rizikovým způsobem života, kteří žijí v sociálně vyloučené lokalitě, je nutné navýšit kapacitu 

a rozšířit službu na ambulantní a terénní formu poskytování. Potřebnost terénní formy vyšla z faktu, že ne 
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všechny děti službu v komunitním centru využívají, přesto by uvítaly vhodnou formu trávení volného času 

právě v jejich přirozeném prostředí. Volnočasové aktivity dětí a mladistvých v této lokalitě částečně sanuje 

město Litvínov nízkoprahovým zařízením Městské policie. Přesto kapacita služby, která je v současné době 

v této lokalitě, neuspokojuje potřeby všech klientů, kteří mají o službu zájem.  

 

§ 63 – Noclehárny 

V rámci regionu funguje pouze jedna noclehárna, a to pro muže v Mostě. V rámci Mostu je dlouhodobě 

vnímána potřeba noclehárny pro ženy s kapacitou optimálně 3 lůžka. V současné době probíhají přípravy 

rekonstrukce prostor, ve kterých je již služba poskytována. K rekonstrukci by mělo dojít v roce 2018 nebo 2019, 

financována bude z rozpočtu města či jiných zdrojů. V rámci této rekonstrukce budou upraveny prostory 

noclehárny pro muže a zároveň vybudovány prostory pro noclehárnu pro ženy s kapacitou 3 lůžka.  

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. Poptávka zprostředkovaná například přes úřad práce nebo pracovníky obce nebyla 

zaznamenána a to ani v souvislosti s uzavřením jedné ubytovny.  

 

 § 64 – Služby následné péče 

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 svoji 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 výkon trestu 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. 

 

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou v ORP Most a v ORP Litvínov poskytovány ambulantní 

i terénní formou jak v sociálně vyloučených lokalitách a tak i v centru města.  

Nabídka této sociální služby nepokrývá poptávku a potřebu v celém regionu Mostecka, a to zejména 

v souvislosti se stále se zvyšujícím počtem rodin žijících zejména v sociálně vyloučených lokalitách rizikovým 

způsobem života. V současné době je zapotřebí adekvátnějšího rozložení služby v regionu, aby byla služba 

poskytována rovnoměrně a cíleně na lokality, kde je reflektována potřeba.  

V ORP Most je služba poskytována ve městě Most a Obrnicích. V Mostě je služba poskytována v optimálních 

kapacitách.  

V ORP Litvínov je služba poskytována v optimálním rozložení a výši. Ze strany obce je reflektována potřeba po 

tomto druhu služby v rámci celého ORP. Obec vycházela ze svých strategických plánů, analýzy sociálně 

vyloučené lokality a dat ze strany sociálně-právní ochrany dětí. Nabídka této služby pokrývá poptávku jak 

v sociálně vyloučené lokalitě Janov, tak v centru města. Tato služba je důležitá z důvodu stále se zvyšujícího 

počtu rodin, které nezvládají řešit svou rodinou situaci a potřebují pomoc a podporu při řešení svých 

problémů, které jsou zejména způsobeny kumulací sociálně patologických jevů v této lokalitě. V souvislosti 

s migrací obyvatel v rámci ORP Litvínov se v současné době rýsují problémy i v přilehlé obci Horní Jiřetín, kde 

již jeden poskytovatel působí a svou službu nabízí terénní formou.   
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

V regionu Mostecko v současné době není potřeba 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. 

Možné zřízení této služby v regionu by napomohlo seniorům žijícím v sociálně vyloučených lokalitách vytvořit 

přijatelné podmínky pro aktivní a důstojné stáří v jejich přirozeném prostředí.  

V ORP Most je služba poskytována pouze pro osoby se sluchovým postižením. Zcela zde chybí nabídka sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory.  

V ORP Litvínov také není tato služba poskytována.  

 

§ 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 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. V současné době je kapacita služby dostatečná. 

 

§ 69 – Terénní programy 

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. Nově došlo k navýšení kapacit pro město Most a jeho spádové obce. Důležitou roli sehrává 

služba zejména v drogovém terénu a při práci s jednotlivci v řešení tíživých životních situací napříč celým 

regionem.  

 

§ 70 – Sociální rehabilitace 

Služba je poskytována v rámci celého regionu. V ORP Most i Litvínov jsou kapacity optimální.  
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6. Region Šluknovský výběžek  

Oblast služeb sociální péče ve Šluknovském výběžku 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 

Rozvoj služeb péče o cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním 

postižením v jejich přirozeném prostředí, změna kapacit pobytových 

služeb a rozvoj služeb transformační povahy 

Současný stav 

Cíl 1 Navýšení kapacit služeb osobní asistence v ORP Rumburk   Splněno 

Cíl 2 Nárůst kapacity služby podpora samostatného bydlení v ORP Rumburk Splněno 

Cíl 3 Vzniku služeb denního stacionáře v ORP Rumburk Nesplněno 

Cíl 4 Vznik služeb týdenního stacionáře v ORP Rumburk Nesplněno 

Cíl 5 Podpora vzniku terénní a pobytové odlehčovací služby v ORP Rumburk  Nesplněno 

 

Rozvoj služeb péče o cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich 
přirozeném prostředí, změna kapacit pobytových služeb a rozvoj služeb transformační povahy 
 
Cíl 1 – Navýšení kapacit služeb osobní asistence v ORP Rumburk byl splněn, došlo k navýšení od 1. 1. 

2019, zájem na navýšení stále trvá, a to vzhledem k neuspokojené poptávce i přes snahu uspokojit tuto 

poptávku jinými službami (např. pečovatelské služby). 

Osobní asistence například v ORP Rumburk jako jediná terénní služba reaguje na péči o osoby 

s Parkinsonovou chorobou.  

Cíl 2 – Nárůst kapacity služby podpora samostatného bydlení v ORP Rumburk K navýšení došlo od 1. 

1. 2018, a to vzhledem k transformaci služby z odlehčovací služby pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby 

s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se 

zdravotním postižením a senioři.  

Cíl 3 – Vzniku služeb denního stacionáře v ORP Rumburk Nedošlo k plnému splnění cíle, nicméně již 

nyní je podán projekt na podporu vzniku této nové služby. V základní síti existují volné kapacity.  

Cíl 4 – Vznik služeb týdenního stacionáře v ORP Rumburk Nedošlo k plnému splnění cíle, nicméně již 

nyní je podán projekt na podporu vzniku této nové služby. V základní síti existují volné kapacity na 

podporu této služby.  Pobytové odlehčovací služby jsou přínosnou alternativou pro běžně 

poskytované pobytové sociální služby a podporuje záměry transformace.  

Cíl 5 – Podpora vzniku terénní a pobytové odlehčovací služby v ORP Rumburk Nedošlo k plnému 

splnění cíle, nicméně již nyní je podán projekt na podporu vzniku této nové služby. V základní síti 

existují volné kapacity na podporu této služby.  Pobytová odlehčovací služba nabývá v regionu na 

významu. Prozatím je problematika řešena respitní péčí za podpory praktického lékaře.  
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Rozvoj služeb pro specifické cílové skupiny osob s tzv. duálními nebo 

kombinovanými diagnózami přesahující do dalších oblastí (především 

do zdravotnictví) 

Současný stav 

Cíl 1 
Vznik nových kapacit služby domovy se zvláštním režimem pro osoby s 

vícečetnou sociálně-zdravotní diagnózou  
Splněno 

 

Rozvoj služeb pro specifické cílové skupiny osob s tzv. duálními nebo kombinovanými 
diagnózami přesahující do dalších oblastí (především do zdravotnictví) 
 
Cíl 1 – Vznik nových kapacit služby domovy se zvláštním režimem pro osoby s vícečetnou sociálně-

zdravotní diagnózou Došlo k rozšíření kapacity v ORP Varnsdorf o 25 lůžek, priorita nadále trvá.    
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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 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 4 11 18 7 19 24 3 10 21 0 0 3 0 0 0 0 0 2 

ORP Rumburk celkem 4 11 18 6 13 16 3 10 16 0 0 3 0 0 0 0 0 2 

Jiříkov 1 2 2 1 5 8                         

Krásná Lípa 1  4 5 1 2 2                      

Rumburk 1 2 4 0 0 1 1 5 6                   

Šluknov 0 0  1  2 3* 2                         

Velký Šenov       1 2 2                         

Dolní Poustevna             1 2 2                   

Vilémov 1 3 3 1 1* 1 1 3 3                   

Místo poskytování neurčeno             0 0  5 0 0 3       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       1 6 6                         

Jiřetín       0 0 5***          

Místo poskytování neurčeno       0  0  2 ****                       

Pozn.: * Kapacita 1 nezařazena do Základní sítě kraje. 

** transformace odlehčující služby  - přesunuta do osobní asistence s rozsahem v celém  Šlk. výběžku 

*** PSB není aktuální, ale počítá se s restrukturalizací AD Jiřetín, sv. Vincent 

**** §40 ORP Varnsdorf.  V rámci dotazníkového šetření obcí v rámci komun. plánovaní MAS není pokrytý terén pečovatelské služby v Dolním Podluží, Jiřetín. ORP Varnsdorf. bude na to reagovat 
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Služby sociální péčepobytová 

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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 0 0 4 0 0 14 3 70 70 2 93 93 5 380 390 6 59 59 

ORP Rumburk celkem 0 0 4 0 0 14 3 70 70 2 93 93 4 320 340 5 59 59 

Jiříkov                   1 17 17 2 176 176       

Krásná Lípa                         1 95 95       

Lipová                         1 49 49       

Rumburk             1 10 10             2  28 28 

Staré Křečany             1 54 54                   

Šluknov                1 76 76       1 21 21 

Velký Šenov             1 6 6              1 6 6 

Dolní Poustevna                1 4 4 

Vilémov                                     

Místo poskytování neurčeno  0 0 4  0 0 14              0 0 20        

ORP Varnsdorf celkem  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 50    

Chřibská                         1 60* 25       

Varnsdorf                                  

Místo poskytování neurčeno             0 0 25    

Pozn.: * Kapacita částečně zařazena do Základní sítě kraje (25), část kapacity využívá i jiný kra (viz RS)j. 
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 Rozložení počtu služeb a kapacit stávajících i optimálních podle místa poskytování pro Rozvojovou síť kraje 

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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem             1 10 10    

ORP Rumburk celkem                   

Místo poskytování neurčeno                   

ORP Varnsdorf celkem             1 10 10    

Chřibská             1 10 10    

Místo poskytování neurčeno                   
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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 osobní 

asistence roste, využívat ji chtějí osoby s chronickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením, což 

vyplývá ze širšího zákonného pojetí základních činností služby v porovnání se službou pečovatelskou. V 

poslední době mají také zájem o službu klienti, kteří opouštějí ústavní zařízení v rámci integrace do běžného 

života.  

V tomto roce v Krásné Lípě od 1. 1. 2019 došlo k navýšení kapacit, a to transformací služby terénní odlehčovací 

na osobní asistenci, služba tímto krokem může rychleji reagovat na poptávku. Služba osobní asistence pracuje 

v rámci terénu i se specifickou cílovou skupinou, kterou jsou osoby s Parkinsonovou chorobou. Služba 

registruje neuspokojení poptávky v regionu ORP Rumburk. Služba se snaží při neuspokojení žádosti z 

kapacitních důvodů pomoci hledat zajištění s klientem i v rámci jiných služeb v regionu. Další rozvoj této služby 

zajistí vyšší míru prevence sociálního vyloučení dotčených cílových skupin a zajistí podporu cílovým skupinám 

v možnosti delšího setrvání v přirozeném domácím prostředí. Region pro poskytování sociální služby je 

náročný svojí velkou rozlohou území, náročností na dojezdy, časové a dopravní náklady. 

 

§ 40 – Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Služba je poskytována v domácnostech - ve vlastním sociálním prostředí klienta, uživatele 

sociální služby. Úkolem pečovatelské služby je řešit nepříznivou sociální situaci. Jedná se o takovou situaci, ve 

které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku a zdravotního stavu není schopna dostatečně 

zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby, a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny. Tato 

služba zaznamenala v regionu poměrně silný rozvoj v posledních letech a lze očekávat (v souběhu s osobní 

asistencí a odlehčovací službou) další vysokou dynamiku. Poptávka po službě byla výrazně zaregistrována 

v regionu OPR Varnsdorf, a to především v menších obcích s horší dostupností služeb. Nárůst poptávky v 

okrajových částech Šluknovského výběžku neroste (ORP Rumburk).  Jsou spíše využívány zdroje v rámci 

sousedské pomoci.  Pečovatelská služba je nahrazena péčí ze strany blízkých osob – rodinných příslušníků, 

kteří v našem regionu nemají žádnou psychosociální podporu a péči, tj. neexistuje služba, která by se zabývala 

podporou pečujících osob. 

Služby by byly poskytovány v rámci regionu v ORP Rumburk dostatečně, za předpokladu, že pečovatelská 

služba není vázána na konkrétní domy zvláštního určení (senioři) a je poskytována terénní pečovatelskou 

službu v rámci celé obce. V praxi existuje pouze jen jedna terénní pečovatelská služba, která zajištuje klienty 

v rámci celého regionu.   
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§ 43 – Podpora samostatného bydlení 

Služba má terénní charakter, 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 a Dolní Poustevna. 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 vydělení ze společenských struktur, a je v zájmu uživatelů navyšovaní kapacit 

v této oblasti podporovat. Rozvoj služby se týká především ORP Rumburk (Rumburk, Vilémov).  Nutnost 

rozvoje této služby je žádoucí v souvislosti s rozvojem veřejného opatrovnictví, jelikož se potýká s klienty, kteří 

mají snížené mentální schopnosti, často ve spojení s duševním onemocněním. Lidé s omezenou svéprávností 

mnohdy nechtějí do zařízení rezidenčního typu, mají silné citové vazby k místu, kde bydlí a současně podporu 

potřebují. Služba může reagovat na prostupnost služby z chráněného bydlení a to v případě, kdy klienti této 

služby jsou dostatečně soběstační. Pracovní skupina a komunitní plán počítají s rozvojem služeb v této oblasti. 

 

§ 44 – Odlehčovací služby 

Odlehčovací služba není poskytována na Šluknovsku v žádné formě, jediný poskytovatel transformoval službu 

na osobní asistenci, aby rychleji uspokojoval poptávku. Pobytová forma se zatím v regionu neposkytuje.  V 

ORP Rumburk jeden poskytovatel sociální služby má záměr na základě poptávky realizovat pobytové 

odlehčovací služby. V základní síti existují volné kapacity. Pobytové odlehčovací služby jsou přínosnou 

alternativou pro běžně poskytované pobytové sociální služby a podporuje záměry transformace. Nyní je podán 

projekt na získání finančních prostředků na vznik této služby. Jsou realizovány alternativní řešení pro zajištění 

poptávky, a to formou respitní péče. 

 

§ 45 – Centra denních služeb  

V současné době není služba v regionu poskytována. 

 

§ 46 – Denní stacionáře 

Služba se v regionu neposkytuje, i když služba velmi dobře napomáhá procesu transformace. V ORP Rumburk 

se jeden poskytovatel sociální služby snaží reagovat na pokrytí této poptávky.  V rámci tohoto procesu realizuje 

minimální možné kroky v tomto období (existuje studie proveditelnosti). Nyní je podán projekt na finanční 

zajištění pro realizaci této služby. S ohledem na předpokládaný demografický vývoj je možné předpokládat, že 

vznikne poptávka. Jedná se o žádoucí kombinaci preventivně ambulantních služeb. 

 

 § 47 – Týdenní stacionáře 

Služba se v regionu neposkytuje. V ORP Rumburk projevil na základě poptávky jeden poskytovatel sociální 

služby záměr na tuto potřebu reagovat. V rámci tohoto záměru již byl podán projekt na finanční zajištění služby 
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a prozatím není známo stanovisko vyhodnocení projektu. S ohledem na demografický vývoj se předpokládá, 

že se bude poptávka po službě zvyšovat. Jedná se o žádoucí kombinaci preventivně ambulantních služeb s 

využitím možnosti odpočinku klientů na lůžku. Tuto službu je vhodné kombinovat se zajištěním dopravy 

uživatelů služeb. 

 

§ 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 roce 2018 

došlo ke snížení 9 lůžek ve Starých Křečanech v rámci transformace ve prospěch služby chráněného bydlení. 

Snahou je spíše klienty zajištovat v rámci jiných sociálních služeb a udržovat je co nejdéle v jejich přirozeném 

prostředí. 

 

§ 49 – Domovy pro seniory 

Celková kapacita služby na Šluknovsku je z hlediska Ústeckého kraje výrazně vyšší než průměr na 1000 obyvatel 

v tomto kraji. Cílovou skupinu tvoří převážně senioři a osoby s různými typy zdravotního postižení. Další 

zařízení kombinují tuto službu se službou domovy se zvláštním režimem, převážně pro seniory. Tato služba má 

s ohledem na předpokládaný demografický vývoj ve Šluknovském výběžku velmi významnou úlohu. Spádovost 

současných domovů zahrnuje i klienty z jiných krajů. V Rumburku například tato služba zcela chybí a stejně tak 

ve městě Varnsdorf, kde mají v plánu hledat řešení, a to i vzhledem k demografickému vývoji regionu a 

poptávce po službě. Současný stav je optimální pro Jiříkov a Šluknov, i když mají velký přesah neuspokojených 

žádostí. 

 

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem 

Tuto službu poskytuje v rámci regionu několik poskytovatelů. Služba je v některých případech poskytována 

společně se službou domova pro seniory nebo domova pro osoby se zdravotním postižením. Služby v regionu 

řeší celkem čtyři zcela rozdílné cílové skupiny. Jeden z poskytovatelů je privátním subjektem s registrací 

v jiném kraji. 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 těžce umístitelnou cílovou skupinu lidí (osoby s psychiatrickými 

diagnózami, specifickým kombinovaným postižením a osoby v seniorském věku trpící závislostí na alkoholu 

apod.).  V ORP Varnsdorf došlo k zařazení poskytovatele služby DZR do základní sítě s kapacitou 25 lůžek. Tímto 

došlo k částečnému uspokojení poptávky složitě umístitelné klientely, která nemohla v minulosti využít služby 

domů se zvláštním režimem v tomto regionu z důvodu nesplnění parametrů pro cílovou skupinu, nebo nebyly 

kapacity. Poptávka ohromným způsobem převyšuje možnosti zařízení. Hledají se jiná řešení, např. klienti jsou 

opakovaně hospitalizováni v psychiatrických nemocnicích a LDN, dále v jiných typech služeb, které ale 

nemohou pokrýt zcela adekvátně jejich potřeby (azylové domy).   

 

§ 51 – Chráněné bydlení 

Poskytovatelé služby vlastní chráněné byty, které jsou situovány ve větších městech regionu (ve Varnsdorfu, 

Rumburku, Šluknově a dále v Dolní Poustevně). Služba má výrazný transformační potenciál. 
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Chráněné bydlení je běžně považováno za nejlepší možnost, jak poskytovat službu osobám s duševním 

onemocněním, pokud nemohou žít v rodinném prostředí. Služba má individuální charakter a nastavuje se 

podle skutečných potřeb jejich uživatelů. Cílem služby je umožnit uživatelům v maximální možné míře začlenit 

se do společenského a pracovního života, rozvíjet vzdělání a dovednosti uživatelů. V roce 2018 došlo na 

základě žádosti o navýšení kapacit v základní sítí Ústeckého kraje k tomuto navýšení v ORP Rumburk, a to z 

důvodu transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Brtníky. Pracovní skupina a komunitní plán 

počítají s rozvojem služeb v této oblasti. 

V tomto roce došlo ke snížení 9 lůžek v Brtníkách v rámci transformace ve prospěch chráněného bydlení. V 

tomto roce došlo k žádosti o navýšení kapacit především v ORP Rumburk a to z důvodu transformace Domova 

pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p. o.  Pracovní skupina a komunitní plán počítá s potřebou rozvoje 

služeb v této oblasti. 
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Oblast služeb sociální prevence ve Šluknovském výběžku 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 
Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob 

ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučené osoby 
Současný stav 

Cíl 1 Rozšíření územní dostupnosti stávajících poskytovatelů. Splněno 

Cíl 2 Zřízení služby noclehárny na území města Rumburk Nesplněno 

Cíl 3 Zřízení NDC v Rumburku Nesplněno 

Cíl 4 Změna obsahu ubytovny ve Varnsdorfu na sociální službu – azylový dům Nesplněno 

 

Optimalizace sítě služeb podporujících sociální začleňování osob ohrožených sociálním 

vyloučením a sociálně vyloučené osoby 

 
Cíl 1 – Rozšíření územní dostupnosti stávajících poskytovatelů byl splněn.  

Cíl 2 – Zřízení služby noclehárny na území města Rumburk nebyl splněn. V místě je možnost krizového 

přespání. 

Cíl 3 – Zřízení NDC v Rumburku nebyl splněn, neboť není poskytovatel této služby.  

Cíl 4 – Změna obsahu ubytovny ve Varnsdorfu na sociální službu – azylový dům je ve stadiu 

rozpracovanosti.  

 

 Optimalizace sítě služeb zaměřených na děti, mladistvé a dospívající Současný stav 

Cíl 1 
Rozšíření kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve 

Varnsdorfu 
Nesplněno 

Cíl 2 
Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež v Rumburku 
Nesplněno 

Cíl 3 
Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež v Krásné Lípě 
Splněno 

Cíl 4 Rozšíření ambulantních možností K–centra Rumburk Splněno 

Cíl 5 
Zajištění odborného poradenství pro osoby se závislostí na území ORP 

Rumburk se sídlem v Rumburku 
Splněno 

 

Optimalizace sítě služeb zaměřených na děti, mladistvé a dospívající 

 
Cíl 1 – Rozšíření kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Varnsdorfu je ve stadiu 

rozpracovanosti.  



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

110 
 

Cíl 2 – Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

v Rumburku nebyl splněn.  

Cíl 3 – Poskytování streetworku v rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Krásné 

Lípě byl splněn částečně v rámci restrukturalizace pracovní doby. 

Cíl 4 – Rozšíření ambulantních možností K–centra Rumburk byl splněn.  

Cíl 5 – Zajištění odborného poradenství pro osoby se závislostí na území ORP Rumburk se sídlem 

v Rumburku byl splněn.  

 

 
Rozvoj práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a jiným 

zdravotním znevýhodněním 
Současný stav 

Cíl 1 
Vytvoření zázemí pro práci (kancelář)odborníka pro práci s lidmi s 

duševním onemocněním 
Splněno 

Cíl 2 
Vyčlenění specializovaného odborníka, který se bude věnovat pouze 

podpoře osob s duševním onemocněním 
Splněno 

Cíl 3 Vznik služby sociálně terapeutické dílny v Dolním Podluží Nesplněno 

 

Rozvoj práce s cílovou skupinou osob s duševním onemocněním a jiným zdravotním 

znevýhodněním 
 
Cíl 1 – Vytvoření zázemí pro práci odborníka pro práci s lidmi s duševním onemocněním byl splněn.  

Cíl 2 – Vyčlenění specializovaného odborníka, který se bude věnovat pouze podpoře osob s duševním 

onemocněním – byl splněn, byl vytvořen CDZ týmu. Nedostupnost psychiatra trvá.  

Cíl 3 – Vznik služby sociálně terapeutické dílny v Dolním Podluží nebyl splněn, neprošlo registrací 

(služba se nachází příliš blízko pobytové služby).  
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 2 2 0 5 1 2 6 2 1 1 5 2 0 0 0 0 6 15 133 20 0 0 0 0 

ORP Rumburk celkem 2 2 0 4 1 2 6 2 1 1 5 2 0 0 0 0 5 12 103 16 0 0 0 0 

Krásná Lípa 1* 1 0  2                         1 5 28 7         

Rumburk 1* 1 0  2 1 2 6 2 1 1 5 2         2** 5 35 5         

Šluknov                                 2 2 40 4         

Jiříkov                                                 

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                         1 3 30 4         

Pozn.:     * Služby mají působnost i v ORP Varnsdorf. 

               ** Kapacita i pro město Jiříkov. 
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 2 3 0 3                     

ORP Varnsdorf celkem 2 3 0 3                     

Varnsdorf 2 3 0 3                         
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 4 11 23 16 1 2 5 3 4 14 61 19 4 6 20 18 2 11 19/10 13 

ORP Rumburk celkem 3 9 17 13 1 2 5 3 4 14 61 17 2 3 6 15 2 11 19/10 13 

Krásná Lípa 1 5 8 5                 1 1 5 2         

Mikulášovice         1 2 5 3                         

Dolní Poustevna                 1* 4 25 4                 

Rumburk 1 1 5  1         1 3 9 4 1 3 1 9°° 2 10 19/10 13 ° 

Šluknov 1 3 4 4         1** 6 24 7             

Velký Šenov         1 1 3 1         

Místo poskytování neurčeno 0 0  0 3         0 0 0  1 0 0 0  4***         

ORP Varnsdorf celkem 1 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 14 3 0 0 0 0 

Jiřetín pod Jedlovou                         1 1 10 1         

Dolní Podluží                 0 0  0 2                 

Varnsdorf  1 2 6  2                 1 2 4 2         

Místo poskytování neurčeno 0 0 0  1                             
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Pozn.:   

             * Služba je poskytována také ve Šluknově a Horní Poustevně, kapacita 4 nezařazena do Základní sítě kraje, poskytováno v IC HP 

           ** Služba je poskytována také ve Šluknově, Vilémově a Horní Poustevně. 

          ***Kapacita 1 je plánována pro drogový terén. 

              ° Kapacita 2 vyčleněna pro CDZ a REHAB 

            °° Kapacita 6 vyhrazena pro CEDR, dočasně v RS 

 
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 

služe

b 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služe

b 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služe

b 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služe

b 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem             1 6 10 8     

ORP Rumburk celkem             1 6 10 6     

Rumburk             1 6 10 6     

ORP Varnsdorf celkem             0 0 0 2     

Varnsdorf             0 0 0 2     
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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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 3 112 128 0 0 0 0 0 0 1 9 15 0 0 0 0 0 18 

ORP Rumburk celkem 1 22 33 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 

Rumburk 1 22 33                               

Místo poskytování neurčeno                   0 0 6             

ORP Varnsdorf celkem 2 90 95 0 0 0 0 0 0 1 9 9 0 0 0 0 0 18 

Dolní Podluží 1 24 27                               

Jiřetín pod Jedlovou 1 68 68                          0 0 18 

Varnsdorf                   1 9 9             

 

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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 0 0 25                

ORP Rumburk celkem 0 0 25                

Varnsdorf 0 0 25                
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§ 37 – Odborné sociální poradenství 

Služba odborné sociální poradenství v regionu Šluknovska je poskytována na území města Rumburk a Krásná 

Lípa. Služba je poskytována ambulantně. 

Poradny poskytují odborné poradenství v širokém spektru. Obsahem práce obou poraden je především odborné 

sociální poradenství v oblasti finanční, pracovní a vztahové. Poradna v Krásné Lípě je zapojena v programu 

podpory obětí trestné činnosti. Obě poradny spolupracují s Asociací občanských poraden. Cílovou skupinou jsou 

sociálně znevýhodněné osoby v obtížné životní situaci, kterou nedokáží samy řešit. 

Počet zájemců o službu stoupá. Není dostatečně zajištěna zastupitelnost zaměstnanců. Potřeba navýšení 

pracovních úvazků v ORP Rumburk z těchto důvodů trvá. Od ledna 2018 poskytuje odborné sociální poradenství 

v oblasti adiktologie  Poradna pro závislosti ve Varnsdorfu a od 1. 7. 2018 začal WHITE LIGHT I v Rumburku 

poskytovat službu – „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním“. 

 

§ 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. Poskytovatel plánuje tyto cílové skupiny v 

budoucnu oddělit. V azylovém domě je vedeno průběžně 20 z kapacitních důvodů odmítnutých žadatelů – 

jednotlivců. Kapacita zařízení je v průběhu roku obsazena. 

Počty osob bez přístřeší narůstají, region nemá další zařízení, které by komplexně řešilo situaci jednotlivců bez 

přístřeší, zejména seniorů a osob se závislostí v zimních měsících. 

Senioři, ubytovaní v azylovém domě, nemají navazující službu tak, aby mohli azylový dům důstojně opustit. 

Poskytovatel v Jiřetíně pod Jedlovou poskytuje sociální služby pro cílovou skupinu „matky s dětmi s 

handicapem“, s působností celorepublikovou. Pobyt v tomto azylovém domě je dlouhodobý. Z tohoto důvodu 

plánuje v budoucnu poskytovatel službu koncipovat jiným způsobem, například formou chráněných bytů. 

Poskytovatel v Dolním Podluží, poskytuje služby pro 8 rodičů s dětmi. Orientuje se na osoby s handicapem. 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. 

Rozvoj těchto služeb nebyl vzhledem ke změnám v plánované novele Zákona o sociálních službách zahrnut do 

priorit. 

 

§ 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. Rozvoj této služby nebyl, vzhledem ke změnám v plánované novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, zahrnut do priorit. Poptávka po této službě nebyla zjištěna. 
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§ 59 – Kontaktní centra 

Tuto službu v regionu poskytuje pouze 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 

poskytujících sekundární a terciární prevenci drogových závislostí. Při kontaktu se zařízením má klient možnost 

vystupovat anonymně. Služba je doplněna terénním programem. 

Kapacita služby pokrývá poptávku klientů. Na základě poznatků z realizace terénních programů je zřejmé, že 

dostupnost těchto služeb nedosáhne všech oblastí regionu, nicméně řešením se jeví pokrytí regionu terénními 

programy. 

 

§ 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. 

 

§ 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. Vzhledem k plánovaným změnám druhů služeb 

v chystané novele Zákona o sociálních službách, nebyla tato poptávka zahrnuta do priorit. 

 

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Tato ambulantní preventivní služba je poskytována v Rumburku, Varnsdorfu, Krásné Lípě, Šluknově. Služba je 

poskytována dětem a mládeži ve věku 6–26 let v odpoledních hodinách, pouze jeden poskytovatel má 

otevřeno do 20.00 hod. Činnost registrovaných služeb je většinou dlouholetá. Služby jsou zřízeny v místech 

aktuální potřeby.  

Byla identifikována potřeba vzniku zařízení ve Varnsdorfu v místech, kde se v odpoledních a večerních 

hodinách soustřeďuje „problematická“ mládež.  

V nedávné době byl formulován požadavek práce s mládeží formou streetworku, a to zejména ve Šluknově, 

kde vlivem migrace nových rodin dochází ke zhoršení vnímaného pocitu bezpečí občany Šluknova. Potřeba 

zřízení streetworku byla také formulována zařízeními v Krásné Lípě a v Rumburku. V současné době streetwork 

probíhá ve Šluknově a částečně v Krásné Lípě. 

Pro zajištění kvalitního poskytování sociální služby v nízkoprahových zařízeních je nutné navýšit stávající 

personální kapacity tak, aby byla zajištěna možnost individuální práce s klientem. Ideální počet pracovníků je 

2–3 pracovníci v klubu během celé otvírací doby, kdy se jeden věnuje provozu a ostatní individuální práci s 
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klienty. Při větším počtu pracovníků je možné rozšířit otevírací dobu do večerních hodin, čímž se zvýší 

dostupnost služby pro cílovou skupinu. Při individuální práci dochází k prevenci či podchycení sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže. 

 

§ 63 – Noclehárny 

Službu poskytuje pouze poskytovatel, který působí na území Varnsdorfu. V Rumburku je přespávání osob 

bez přístřeší zajištěno náhradním způsobem, tzv. „krizovým přespáváním“, a to pro 6 osob. Nejedná 

se o sociální službu. Je zde možné si platbu za ubytování odpracovat. Provoz krizového přespávání je zřizován 

v zimních měsících, a to dle personálních a prostorových kapacit Městského úřadu Rumburk. Kontinuita 

poskytování této služby v zimních měsících proto není zajištěna. V období velkých mrazů dochází k pravidelné 

nucené hospitalizaci osob, např. pro omrzliny. Osoby bez přístřeší, ohrožené újmou na životě a zdraví během 

mrazivých 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 

nepřijímá ženy. 

Počet osob bez přístřeší narůstá. Osoby bez přístřeší přespávají v opuštěných budovách. Z tohoto důvodu je 

nutné zajistit sociální službu pro tyto osoby v 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. 

Vzhledem k chystaným změnám v novele Zákona o sociálních službách, nebyl rozvoj zapracován do priorit. 

 

§ 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 formou terénní a ambulantní. Vzájemně se liší pouze lokalitou 

poskytování služby. Služba je v regionu doplňována, případně zastupována, terénními pracovníky obcí.  V 

současné době je pociťován nedostatek této služby v Mikulášovicích. Poptávku v této oblasti formuluje SPOD 

Rumburk. 

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, je nutné zajistit pokrytí službou na celém území Šluknovska tak, aby práce 

s rodinami mohla kontinuálně pokračovat. Do regionu také přicházejí nové rodiny. 

V minulém období došlo ke zřízení nového poskytovatele ve Varnsdorfu a k rozšíření kapacity poskytovatelů v 

Krásné Lípě a ve Šluknově. Plánované navýšení kapacity nebylo vyčerpáno. Zda navýšení kapacity bude 

dostačující, se ukáže v následujícím období. 
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

V regionu vznikl poskytovatel této služby, který požádal o zařazení do sítě služeb. 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 a Dolní Poustevně. Všichni poskytovatelé se specializují 

na cílovou skupinu osob s mentálním postižením, ale službu poskytují také lidem s kombinovaným nebo jen 

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 

žijícími v běžných rodinách. Služba nabízí uživatelům nácvik potřebných pracovních dovedností, dojíždění, 

kontakt s přirozeným prostředím. Kromě tradičních ručních prací (tkaní, šití, vyšívání, háčkování, pletení 

apod.), probíhají v dílnách i další pracovní činnosti (výroba dřevěných výrobků, ručního papíru, batika, odlévání 

svíček a mýdel, keramických výrobků, nácvik vaření a pečení apod.). Poskytovatel ve Šluknově v rámci provozu 

zároveň zaměstnává také osoby se změněnou pracovní schopností a plní dodavatelské zakázky pro komerční 

podniky v regionu. 

Kromě možností profesní přípravy (pro budoucí uplatnění na chráněném nebo otevřeném trhu práce), má 

služba především široký terapeutický charakter, a to i pro uživatele s výrazně sníženými adaptačními 

schopnostmi.  Služba zcela chybí na území ORP Varnsdorf. Vzhledem k tomu, že v Jiřetíně a v Dolním Podluží 

se v rámci sociální služby azylové domy, koncentrují matky s handicapem, je žádoucí vznik této služby také 

v této lokalitě. Služby v ORP Rumburk je pro tyto osoby nevyužitelná vzhledem k možnosti dojezdu do služby. 

Poptávka po této službě bude narůstat vlivem postupného vytváření sítě služeb pro cílovou skupinu osob 

s duševním onemocněním. 

 

§ 69 – Terénní programy 

Tato službu je v regionu poskytována v Rumburku, Krásné Lípě, Varnsdorfu, Šluknově a Jiřetíně pod Jedlovou. 

Čtyři 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. Kapacita služeb je v 

současnosti naplněna.  

Jeden poskytovatel se orientuje na cílovou skupinu osob se závislostí. U tohoto poskytovatele došlo k rozšíření 

kapacity. Pracovníci služby jsou v Rumburku, nyní vyjíždí do Varnsdorfu, Šluknova, Jiříkova a Krásné Lípy, 

Mikulášovic a Velkého Šenova.  Program je určen cca pro 200 klientů. Poskytuje služby sociální prevence 

uživatelům drog s minimální motivací využívat služeb K-centra. Přispívá k mapování drogové scény ve 

Šluknovském výběžku. Vyhledává především aktivní uživatele drog, přičemž hlavním cílem u nich není 

abstinence, nýbrž minimalizace zdravotních, sociálních a společenských rizik spojených s užíváním drog. Zda 

bude zvýšení kapacity dostatečné, se ukáže v následujícím období. 

V minulém období byla vznesena poptávka po této službě v souvislosti se změnou obsahu práce v 

nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a poskytováním této služby terénní formou. Nárůst kapacity 

služby terénní programy pro cílovou skupinu osob dětí a mladistvých se jeví jako žádoucí. Ve Šluknově vlivem 
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rostoucího počtu nových rodin došlo ke zhoršení vnímaného pocitu bezpečí občanů Šluknova, kdy tento pocit 

je vázán především na problematickou mládež na ulicích. 

 

 

§ 70 – Sociální rehabilitace  

V regionu Šluknovska tuto službu poskytují poskytovatelé v Rumburku, kteří pracují s osobami se zdravotním 

postižením (tělesným, mentálním, sluchovým, duševním i kombinovaným). První poskytovatel má 

zaregistrovanou terénní i ambulantní formu a v rámci služby poskytuje tyto programy: denní centrum, 

tréninkový byt, podporované zaměstnávání. Druhý poskytovatel také poskytuje službu ambulantní a terénní 

formou a orientuje se na podporu v přirozeném prostředí.  Na Šluknovsku je vysoký počet uživatelů 

„institucionálních služeb“ s mentálním nebo duševním postižením, kteří v rámci procesu transformace budou 

opouštět ústavní zařízení. Celkem je v šesti institucích v regionu Šluknovska 448 klientů, což je 6x více, než je 

statisticky průměr. 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. Chybí specializovaný odborník, v rámci služby sociální rehabilitace, který se by se věnoval pouze 

podpoře osob s duševním onemocněním. V současné době, v rámci plánované investiční akce, dochází 

k vytváření prostoru a zázemí pro práci odborníka v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním. 
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7. Region Teplicko 

Oblast služeb sociální péče regionu Teplicka 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 

Zajištění kvalitní péče v sociálních službách a jejich zkvalitňování ve 

smyslu nastavených standardů pro cílovou skupinu seniorů a osob se 

zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí a prověření 

možnosti restrukturalizace kapacit pobytových služeb 

Současný stav 

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 stále trvá. 

Cíl 2 

V Krupce navýšit službu denní stacionář se zaměřením na osoby s 

poruchou autistického spektra s kapacitou cca. 5 stávající individuální 

okamžité kapacity na 8 osob optimální individuální okamžité kapacity. 

 V Teplicích navýšit službu denní stacionář s kapacitou cca. 6 stávající 

individuální okamžité kapacity na 7 osob optimální individuální okamžité 

kapacity. 

Cíl je průběžně 

plněn. 

Cíl 3 

Provádět kroky směřující k humanizaci pobytových služeb s cílem přiblížit 

je co nejvíce současným standardům a trendům platným v sociálních 

službách. 

Cíl je průběžně 

plněn. 

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 o 4 pracovní úvazky a Krupka o další 2 pracovní 

úvazky u služeb, které jsou již zařazené v základní síti. 

Cíl stále trvá. 

Cíl 5 

V regionu vybudovat službu pro osoby do 26 let, které trpí mentální 

poruchou ve spojení s výchovnými problémy s kapacitou cca. 12 míst s 

umístěním v samostatném objektu Služba v regionu dlouhodobě chybí a 

je velmi žádoucí. 

Cíl stále trvá. 

Cíl 6 

Zajistit možnost umístění do služby DZR alespoň pro omezený počet 

klientů, kteří se vrací z psychiatrické léčebny, což má návaznost na 

reformu psychiatrické péče v ČR. 

Cíl je průběžně 

plněn. 

 

Zajištění kvalitní péče v sociálních službách a jejich zkvalitňování ve smyslu nastavených 

standardů pro cílovou skupinu seniorů a osob se zdravotním postižením v jejich přirozeném 

prostředí a prověření možnosti restrukturalizace kapacit pobytových služeb 

 
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 stále trvá.  

Cíl 2 – V Krupce navýšit službu denní stacionář se zaměřením na osoby s poruchou autistického 

spektra s kapacitou cca. 5 stávající individuální okamžité kapacity na 8 osob optimální individuální 



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

122 
 

okamžité kapacity. V Teplicích navýšit službu denní stacionář s kapacitou cca. 6 stávající individuální 

okamžité kapacity na 7 osob optimální individuální okamžité kapacity je průběžně plněn.  

Cíl 3 – Provádět kroky směřující k humanizaci pobytových služeb s cílem přiblížit je co nejvíce 

současným standardům a trendům platným v sociálních službách.  

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 o 4 pracovní úvazky a Krupka o další 2 pracovní 

úvazky u služeb, které jsou již zařazené v základní síti, stále trvá.  

Cíl 5 – V regionu vybudovat službu pro osoby do 26 let, které trpí mentální poruchou ve spojení s 

výchovnými problémy s kapacitou cca. 12 míst s umístěním v samostatném objektu Služba v regionu 

dlouhodobě chybí a je velmi žádoucí stále trvá.  

Cíl 6 – Zajistit možnost umístění do služby DZR alespoň pro omezený počet klientů, kteří se vrací z 

psychiatrické léčebny, což má návaznost na reformu psychiatrické péče v ČR je průběžně plněn. V 

současné době dochází k přepracování cílů, poslání a okruhů osob ve službách DZR, poskytovaných v 

krajských zařízeních, s ohledem na možnost umístění osob přicházejících do sociální služby z 

psychiatrických zařízení.  
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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 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 2 4 4 4 39 45 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 14 14 

ORP Teplice celkem 2 4 4 3 31 35 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 14 14 

Teplice 2 4 4 2 21 21 1 3 3 1 3 3       1 6 6 

Proboštov                               1 3 3 

Krupka       1 10 14                   1 5 5 

ORP Bílina celkem 0 0 0 1 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Město Bílina       1 8 10                         
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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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 1 14 14 2 19 19 1 73 85 3 291 274 4 335 385 3 15 15 

ORP Teplice celkem 1 14 14 2 19 19 1 73 85 3 291 274 4 335 385 3 15 15 

Teplice                   1 68 68 1 12 12 1 4 4 

Proboštov 1 14 14 1 14 14                         

Dubí                    2  95* 78 2 226 226       

Bystřany                   1 100 100 1 97 97       

Háj u Duchcova       1 5 5 1 73 73             1 9 9 

Osek                1 2 2 

Místo poskytování neurčeno       0 0 12    0 0 50    

ORP Bílina celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pozn.:     * Kapacita 17 nezařazena v Základní síti kraje. 
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§ 39 – Osobní asistence 

Na Teplicku, je tato služba prozatím poskytována pouze v ORP Teplice. Přínosem této služby je, že může 

klientům zajistit setrvání v přirozeném domácím prostředí. 

Problémem stále zůstává zneužívání PNP, 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, což odpovídá pojetí této služby. V poslední době mají o tuto službu rovněž zájem klienti, kteří 

opouštějí ústavní zařízení v rámci integrace do běžného života. Přesto je na této úrovni její kapacita doposud 

postačující. 

 

§ 40 – Pečovatelská služba 

Tato služba je v regionu Teplice významnou sociální službou. V roli poskytovatelů této služby doplňují 

neziskové organizace města. Ve dvou případech zajišťují tuto službu sama města. Ta zároveň provozují i domy 

s pečovatelskou službou. 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 Teplicko, je 

nedostatečná a je žádoucí její nárůst.  

Praxe letošního roku zaznamenala zvýšení poptávky po této službě, a to v místech poskytování Bílina a Krupka, 

proto bude kapacitě této služby v těchto oblastech věnována zvýšená pozornost a naším cílem je navýšit 

v těchto místech počet úvazků u služeb, které jsou již zařazeny v základní síti kraje. 

 

§ 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. Do jisté míry je možné, 

že povědomost veřejnosti o této službě není dostatečná. Proto je možné, že se doposud tato služba jeví jako 

dostačující. 

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, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Poptávka po této službě 

se drží stále na stejné úrovni. Do jisté míry je možné, že povědomost veřejnosti o této službě není dostatečná. 

Proto je možné, že se doposud tato služba jeví jako 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 
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nedostatečné povědomí veřejnosti o možnosti využít tuto službu. S ohledem na index dobré praxe je zde 

prostor pro navýšení kapacit ve všech formách poskytování této služby. 

Vzhledem k tomu, že pobytové odlehčovací služby jsou přínosnou alternativou pro běžně poskytované 

pobytové sociální služby, je do budoucna žádoucí najít možnost kombinace této sociální služby se zdravotní 

péčí a poskytováním dlouhodobé péče. Největším problémem je v tomto případě nerentabilnost této služby. 

 

§ 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, neboť je ztrátová. 

 

§ 46 – Denní stacionáře 

V regionu je služba poskytována ve městech Teplice, Proboštov a Krupka. V poslední době se vyskytla potřeba 

zajistit tuto službu pro cílovou skupinu klientů s poruchou autistického spektra, jichž stále přibývá. Jeden 

z poskytovatelů této služby uvažuje o jejím rozšíření, viz priority na rok 2019. Kapacity u ostatních cílových 

skupin této služby jsou téměř dostačující, pouze v Teplicích je poměrně velký přetlak klientů do této služby. I 

zde by bylo optimální kapacitu upravit. Ostatní kapacity jsou nastaveny v optimální výši. Význam této služby 

spočívá především v tom, že nabídne lidem, kteří jsou stále soběstační, ale potřebují určitou péči zázemí pro 

péči o jejich osobu. Krom toho jde o službu, která, 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. Proto může v budoucnu dojít k celkovému zvýšení poptávky po této 

službě. 

 

§ 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.  

 

§ 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. Stále více se ukazuje potřeba zařídit v ORP Teplice službu 

pro osoby do 26 let, které trpí mentální poruchou ve spojení s výchovnými problémy s kapacitou cca. 12 míst 

s umístěním v samostatném objektu. Služba v regionu dlouhodobě chybí a je velmi žádoucí. Zatím tomu brání 

stop stav pro rozšiřování soc. služeb v Ústeckém kraji. 
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§ 49 – Domovy pro seniory 

V regionu Teplicko zajišťují službu tři poskytovatelé a to v místech Teplice, Dubí a Bystřany. Cílovou skupinu 

služby tvoří převážně senioři a osoby s různými typy sociálních a zdravotních problémů. 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 seniorů optimální. V současné době se kapacita této služby jeví jako optimální a odpovídá i počtu 

žadatelů o tuto službu, neboť v poslední době počet žadatelů o tuto službu klesl. 

 

§ 50 – Domovy se zvláštním režimem 

V regionu Teplicko zajišťují tuto službu poskytovatelé ve městech Teplice, Dubí a Bystřany. Kapacita služby v 

porovnání se situací v kraji lehce převyšuje poptávku běžnou v ostatních regionech, nicméně faktem, se kterým 

se musí počítat je to, že i přes navýšení kapacity právě u této služby, zůstává poptávka po tomto druhu služby 

stále neuspokojená. Cílovou skupinou těchto služeb jsou zejména senioři trpící některou z forem demence. U 

této služby je v regionu dlouhodobě plánováno s optimální 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. Služby pro tyto cílové skupiny v regionu dlouhodobě chybí a je proto žádoucí 

aby se našel poskytovatel, který tyto služby zřídí. V případě, že dojde k podpoře projektu pro umísťování osob 

z psychiatrické péče do soc. služeb, bude v regionu nutné požádat o zřízení nové služby pro tuto cílovou 

skupinu a to v rámci již nastavených kapacit. Prozatím půjde o dvě místa pro tyto klienty. 

 

§ 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 2016 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. 
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Oblast služeb sociální prevence regionu Teplicka 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 

Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální prevence pro 

cílové skupiny osob bez přístřeší, osob ohrožených sociálním 

vyloučením a osob se zdravotním postižením. 

Současný stav 

Cíl 1 
Navýšení kapacity odborného sociálního poradenství především pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Splněno 

Cíl 2 Vznik nízkoprahového denního centra nejlépe přímo ve městě Teplice Nesplněno 

Cíl 3 Navýšení kapacity sociálně terapeutických dílen Nesplněno 

Cíl 4 Navýšení kapacity terénních programů Nesplněno 

Cíl 5 Navýšení kapacity služby sociální rehabilitace 
Splněno 

částečně 

 

Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální prevence pro cílové skupiny osob bez 

přístřeší, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením.  
 
Cíl 1 – Navýšení kapacity odborného sociálního poradenství především pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením byl splněn navýšením kapacity rozšířením působnosti služby pro osoby ohrožené 

nelátkovými závislostmi v Teplicích. Nadále přetrvává převis poptávky nad kapacitou služeb odborného 

sociálního poradenství. Jedná se např. o dluhovou problematiku, poradenství pro osoby v krizi, apod..  

Cíl 2 – Vznik nízkoprahového denního centra nejlépe přímo ve městě Teplice nebyl splněn. Nepodařilo 

se realizovat službu, potřeba trvá. V rámci skupiny pro komunitní plánování v Teplicích proběhla 

diskuse a rozdělení úkolů pro zjištění nezbytných kroků a podmínek nutných pro zahájení poskytování 

služby. Objevil se potenciální poskytovatel, který by danou službu mohl začít poskytovat. 

Cíl 3 – Navýšení kapacity sociálně terapeutických dílen nebyl splněn. Cíl trvá, potřebnost této služby 

je nadále vnímána v ORP Teplice. Jedná se o služby pro osoby s mentálním postižením a osoby 

s chronickým duševním onemocněním.  

Cíl 4 – Navýšení kapacity terénních programů nebyl splněn. Cíl trvá, v roce 2018 i nadále rostla potřeba 

této služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, uživatele drog a osoby jim blízké. Jeden ze 

stávajících poskytovatelů této služby rozšířil od dubna 2018 svou působnost o město Teplice, kde tato 

služba pro osoby bez přístřeší a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách nebyla poskytována.  

Cíl 5 – Navýšení kapacity služby sociální rehabilitace byl splněn částečně. Podařilo se navýšit kapacitu, 

ovšem až pro rok 2019, vytvořením služby sociální rehabilitace – Centrum duševního zdraví Teplice.  

Navýšení kapacity této služby pro další cílové skupiny např. osob s mentálním postižením a jiných 

cílových skupin, kterým stávající služby nejsou schopné své služby poskytnout, se nepodařilo realizovat. 
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Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální prevence pro 

cílové skupiny osob bez přístřeší, osob ohrožených sociálním 

vyloučením a osob se zdravotním postižením. 

Současný stav 

Cíl 1 Navýšení kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Nesplněno 

Cíl 2 Navýšení kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Splněno 

 

Udržení všech stávajících služeb a rozvoj služeb sociální prevence pro cílové skupiny osob bez 

přístřeší, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením. 
 
Cíl 1 – Navýšení kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v tomto období nebyl naplněn, 

potřeba i nadále trvá.  

Cíl 2 – Navýšení kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Podařilo se navýšit optimální 

okamžitou kapacitu této služby v potřebné lokalitě Teplice, Prosetice o jednoho uživatele. Další 

navýšení kapacity těchto služeb, je ovšem vzhledem k situaci v regionu velmi potřebné.  
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 8 8 0 10 1 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16 185 32 0 0 0 0 

ORP Teplice celkem 8 8 0 10 1 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 10 4 10 100 24 0 0 0 0 

Dubí 1 1    1                          1 1 30 1         

Duchcov 1 1   1                         1 4 30 4         

Krupka                                 1 4 20 4         

Osek                                             

Teplice 6 6   6 1 4 10 4                 1 1 20 6         

Místo poskytování 

neurčeno  
0 0   2                  0 0 0 10 0 0 0 9         

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                                 2 6 85 8         

Pozn.:   
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 7 21 102 32 3 4 75 5 5 5 48 14 4 8 0 18 6 9 49 10 

ORP  Teplice celkem 6 19 102 30 3 4 75 5 5 5 48 14 3 5 0 15 6 9 49 10 

Bystřany                 1 1 7 1         1 1 0  1 

Dubí 1 4 6 4                 1 2 0  4         

Duchcov 1 2 14 2                 1 1  0  1          

Háj u Duchcova             1 1 10 1                 

Krupka 2 8 42 8         1 1 7 1         1 1  1 

Teplice 2 5 40 11 3 4 75 4 2 2 24 2 1 2 0 7 4 7 49 8 

Místo poskytování neurčeno 0 0 0 5       1  0 0 0  9 0 0 0  3         

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   2                 1 3   3         

Pozn.: 
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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 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 

Region celkem 4 107 117 1 4 4 0 0 0 1 5 65 0 0 0 0 0 0 

ORP Teplice celkem 4 107 117 1 4 4 0 0 0 1 5 65 0 0 0 0 0 0 

Duchcov 1 30 30             1 5 5             

Košťany                                  

Krupka 1 20 20                               

Osek 2 57 57 1 4 4                         

Teplice 0 0 0             0 0 10             

Místo poskytování neurčeno 0 0 10       0  0 0 0 0 50             

ORP Bílina 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 

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, především ve městech Teplice a 

Duchcov. Lidem se sluchovým postižením je k dispozici služba online tlumočení.  

Jako chybějící je identifikována návazná bezplatná psychiatrická a psychologická pomoc pro osoby, které ji 

potřebují a chybějící odborné sociální poradenství (dluhová poradna, dávky, reklamace), např. v sociálně 

vyloučené lokalitě v Krupce.   

 

§ 57 – Azylové domy 

Služba je poskytována bez ohledu na okres či kraj, ze kterého uživatel pochází. Kromě ubytování a zákonných 

sociálních služeb poskytovatelé, např. sepisují žádosti a návrhy k soudu, poskytují následné služby, příp. 

hmotnou pomoc. Osobě v krizi mohou pomoci jen v případě volné kapacity, mohou pomoci shánět, 

obtelefonovat všechna dostupná zařízení, příp. poskytnout hmotnou pomoc, ale nemají krizový pokoj 

na okamžité přijetí. Cílovými skupinami, jimž své služby poskytují, jsou matky s dětmi, rodiny s dětmi a muži 

s ženami, kdy služby azylového domu zaměřené pouze na muže nebo pouze na ženy v regionu nejsou. 

V jednom zařízení pro muže a ženy lze ubytovat i manželské páry. Zařízení chybí nejvíce přímo ve městě 

Teplice, kde je po něm evidována poptávka. 

 

§ 58 – Domy na půl cesty 

Zařízení tohoto typu je provozováno v regionu Teplicko 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. 

 

§ 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. Teplicko je jednou z oblastí, kde je užívání drog v rámci ČR 

i Ústeckého kraje nejvíce rozšířené. Specifikem je vysoký podíl nitrožilních uživatelů opiátů, osob bez přístřeší 

a osob romské národnosti s mnoha sociálními problémy. Stále přibývá mladších klientů experimentujících 

s pervitinem. Kontaktní centrum se zaměřuje na poskytování služeb uživatelům drog, kteří akceptují pouze 

nízkoprahové terapeutické a pomocné služby. Cílovými skupinami jsou lidé s drogami experimentující, 

příležitostní uživatelé, pravidelní a problémoví uživatelé, rodiče a osoby uživatelům blízké.  

 

§ 60 – Krizová pomoc 

Tato služba není v rámci regionu přímo poskytována. 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 

Okres Teplice postrádá existenci tohoto zařízení, přičemž potřebnost tohoto zařízení jednoznačně vyplývá 

z jednání odborných skupin a vzhledem k situaci přímo v terénu ve městě Teplice by toto zařízení bylo 

zapotřebí. Zatím však situace nesměřuje ke zřízení tohoto typu služby, chybí poskytovatel a prostory s tím, že 

bude obtížné najít vhodnou lokalitu v rámci celého regionu pro umístnění tohoto zařízení s požadovanou 

kapacitou. 

 

§ 62 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Služby, které byly poskytovány jedním poskytovatelem v rizikové oblasti města Teplice, tj. Prosetice nebudou 

již nadále poskytovány v režimu sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, ale jako volnočasové 

aktivity pro děti ohrožené sociálním vyloučením a financované z prostředků MŠMT. Došlo k ukončení 

poskytování služby ve městě Osek. Ve městech Duchcov, Dubí, Krupka, Bílina a jejich rizikových oblastech jsou 

služby i nadále k dispozici. 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. 

 

§ 63 – Noclehárny 

Tato služba je poskytována na Teplicku ve městě Duchcov. Není vymezena pouze pro muže či pro ženy. Situace 

je stejná, jako u azylových domů, tj. poptávka existuje, dostatečná a odpovídající nabídka nikoliv. Problémem 

jsou chybějící návazné služby, tj. nízkoprahové denní centrum, krizová lůžka, prostupné bydlení atd. Stávající 

soukromé ubytovny jsou plné a také mají často omezení, pro které nemohou případné zájemce z řad cílové 

skupiny přijmout. 

 

§ 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. Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi zahrnují cílenou podporu rodin v tíživé situaci, prevenci a odstranění 

ohrožujících situací pro děti. Kromě navýšení kapacity je potřeba stávající nabídku služeb lépe rozmístit tak, 

aby odpovídala spektru potřeb a poptávce jejích uživatelů.  
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§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Službu nabízejí jednotliví poskytovatelé jako volnočasové, zájmové a vzdělávací aktivity pro svoji primární 

cílovou skupinu s cílem podpořit uživatele při vytváření a rozvíjení sociálních vztahů, při osobním rozvoji 

a organizaci volného času. Cílové skupiny jsou kromě seniorů rozdělené i podle převažujícího zdravotního 

znevýhodnění uživatelů. Formou kurzů jazyků, cvičení na overballu, nácviku dovedností, kroužků, turistických 

klubů obdobné aktivity nabízejí i četné kluby seniorů, které působí prakticky ve všech větších městech a obcích 

regionu.   

 

§ 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. Dle poskytovatelů 

dosavadní využívanost, dostupnost a působnost služby odpovídá poptávce. Z důvodu transformace 

psychiatrické péče v ČR bude docházet k potřebě navýšení kapacit ve službách sociálně terapeutických dílen. 

 

§ 69 – Terénní programy 

V regionu poskytují služby i poskytovatelé, kteří mají sídlo v jiném regionu. 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. Uživateli služby jsou i osoby žijící 

v sociálně vyloučených lokalitách měst Teplice, Bílina, Duchcov, Dubí, Krupka a Osek. Stávající kapacity služeb 

v ORP Teplice neodpovídají definovaným potřebám a situaci v regionu.   

 

§ 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. Nabídka dokáže pokrýt stávající poptávku po službě. V souvislosti s transformací psychiatrické péče 

v ČR může dojít k nárůstu poptávky po službě v cílové skupině osob s chronickým duševním onemocněním. 

Problémem zůstávají chybějící návazné služby, tj. nízkoprahová denní centra, noclehárny, chráněné bydlení 

apod., které by mohly poptávku po službě navýšit. Přínosem by mohlo být poskytování této služby pro 

specifickou cílovou skupinu osob dlouhodobě nezaměstnaných bez zdravotního postižení, ovšem ohrožených 

sociálním vyloučením. 
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8. Region Ústecko 

Oblast služeb sociální péče regionu Ústecka 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 
Změna struktury pobytových služeb sociální péče a služeb spojených s 

bydlením 
Současný stav 

Cíl 1 

Navýšení kapacity lůžek stávajících domovů se zvláštním režimem pro 

cílovou skupinu osoby s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy 

demencí ve věku od 45 let (resp. věku od 65 let)                                      

Nesplněno 

Cíl 2 

Navýšení kapacity sociální služby podpora samostatného bydlení v 

souvislosti s integrací uživatelů s chronickým duševním onemocněním a 

různými typy závislostí                      

Nesplněno 

Cíl 3 

Navýšení kapacity sociální služby chráněného bydlení v souvislosti s 

integrací uživatelů s chronickým duševním onemocněním a různými typy 

závislostí                                

Nesplněno 

 

Změna struktury pobytových služeb sociální péče a služeb spojených s bydlením 
 
Cíl 1 – Navýšení kapacity lůžek stávajících domovů se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osoby 

s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí ve věku od 45 let (resp. věku od 65 let). K 

navýšení kapacity nedošlo z důvodu nejistoty poskytovatelů, zda dojde k novele zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve které je plánováno sloučení těchto dvou sociálních služeb. Cíl trvá, bude 

převeden do roku 2019.  

Cíl 2 – Navýšení kapacity sociální služby podpora samostatného bydlení v souvislosti s integrací 

uživatelů s chronickým duševním onemocněním a různými typy závislostí. Cíl trvá, zatím nesplněno. 

K navýšení kapacity nedošlo z důvodu nedostatku finančních zdrojů.  

Cíl 3 – Navýšení kapacity sociální služby chráněného bydlení v souvislosti s integrací uživatelů s 

chronickým duševním onemocněním a různými typy závislostí. V roce 2018 nedošlo k navýšení 

kapacity chráněného bydlení. Důvodem je nedostatek finančních prostředků. Cíl bude aktuální i v roce 

2019.  
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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 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 4 23 23 3 35 50 3 6 9 1 2 2 1 3 3 2 18 27 

ORP Ústí nad Labem 4 23 23 3 35 50 3 6 9 1 2 2 1 3 3 2 18 27 

Ústí nad Labem 4 23* 23 2 33 45 2 5 8 1 2 2 1 3 3 2 18 18 

Velké Březno       1 2 3                         

Libouchec       0 0 2                         

Trmice       1 1 1          

Místo poskytování neurčeno                            0 0 9 

Pozn.:. * Kapacita 2 nezařazena do Základní sítě kraje. 
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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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region Ústecko celkem 0 0 0 0 0 0 4 85 85 8 809 832 4 171 181 4 79 113 

ORP Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0 4 85 85 8 809 832 4 171 181 4 79 113 

Ústí nad Labem             3 59 59 5 706 707 2 80 85 4 79 113* 

Chabařovice                   1 21 21 1 15 15       

Chlumec                   1 65 65             

Trmice             1 26 26                   

Velké Březno                   1 17 17 1 76 76       

Místo poskytování neurčeno            22   5    

Pozn.: *18 lůžek je plánováno pro Centrum duševního zdraví. 
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§ 39 – Osobní asistence 

Služba je zajištěna na území města Ústí nad Labem a v přilehlých obcích s dojezdovou vzdáleností do 25 km.  
V individuálních případech, je v regionu služba poskytována také registrovanými poskytovateli, kteří mají svou 
působnost v jiných oblastech Ústeckého kraje. Poptávka po osobní asistenci se postupně zvyšuje. Stávající 
kapacita přestává být dostatečná, poskytovatelé ale nebudou schopni reagovat v případě zvýšeného zájmu. 

 

§ 40 – Pečovatelská služba 

V rámci Ústeckého regionu je pečovatelská služba dobře 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. 
Komunitní plán sociálních služeb obce Libouchec, jeho spádového území (Velké Chvojno, Petrovice, Tisá) 
a nejbližšího okolí (obec Telnice) počítá se zajištěním a rozvojem sociálních služeb na spádovém území těchto 
obcí. Předpokládáme, že dojde k navýšení kapacit stávajících pečovatelských služeb, či vznik nového 
poskytovatele z důvodu poptávky výše uvedených obcí po této terénní sociální službě. 
V souvislosti s transformací psychiatrické péče se předpokládá nutnost řešit problémy se zajištěním podpory 
občana s onemocněním okruhu psychóz, který dosáhl seniorského věku, nebyla u něj diagnostikována 
demence a bude žít díky současným komunitním službám mimo ústavní péči. Pro tuto cílovou skupinu bude 
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). Po ukončení poskytování 
služby jedním poskytovatelem v Ústí nad Labem nejsou kapacity stávajících poskytovatelů v oblasti regionu 
dostatečné. Je žádoucí doplnit chybějící kapacity nejlépe navýšením kapacit stávajících poskytovatelů. 

 

§ 43 – Podpora samostatného bydlení 

Tato sociální služba je v regionu poskytována cílovým skupinám osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním (osoby s poruchami osobnosti a duálními 
diagnózami) a osoby se závislostí na návykových látkách.  
Dva z poskytovatelů nemají sídlo v Ústí nad Labem, dlouhodobě zde své služby poskytují. 
Stávající kapacita služby neodpovídá potřebám oblasti Ústecka pro cílové skupiny osob s chronickým duševním 
onemocněním (osoby s poruchami osobnosti a duálními diagnózami) a osoby se závislostí na návykových 
látkách. V průběhu poskytování služby je zaznamenáván vysoký počet zájemců o službu, který není možný 
při současné kapacitě uspokojit.  Zájem ze strany uživatelů se zvyšuje i z důvodu transformace psychiatrické 
péče. 
Je žádoucí navýšení těchto kapacit vzhledem k současnému trendu v poskytování sociálních služeb, který klade 
důraz na integraci uživatele do běžné společnosti s maximálním využitím všech veřejných služeb. V rámci ORP 
Ústí nad Labem není určeno místo navýšení kapacity. 

 

§ 44 – Odlehčovací služby 

V regionu Ústecko je poskytována odlehčovací služba ve formě terénní v Ústí nad Labem. Služba je 

poskytována především pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, chronickým 

onemocněním, jiným zdravotním, mentálním a smyslovým postižením a seniorům. Služba je poskytována 

do vzdálenosti 20 km od města Ústí nad Labem, 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků. Kapacita 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. V rámci ORP není žádný poskytovatel této 

pobytové sociální služby. Zájemci o odlehčovací službu se musí obracet na poskytovatele z jiných regionů. 
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Potřebné kapacity by mohly být zajištěny některým z poskytovatelů pobytových služeb. Další možností je vznik 

nového poskytovatele. Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP určena. 

 

§ 45 – Centra denních služeb 

V regionu Ústecko je služba poskytována v Ústí nad Labem pro cílovou skupinu senioři a osoby s dlouhodobým 

duševním onemocněním. Po této službě není významná poptávka, kapacita je dostatečná. 

 

§ 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.  

Jeden z poskytovatelů pro cílové skupiny  - osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením 

zajišťuje od roku 2019 službu pouze stávajícím klientům a postupně ukončuje poskytování této sociální služby.  

Zájemci o službu z těchto cílových skupin jsou odmítáni a jiný poskytovatel pro tyto cílové skupiny v regionu 

není. 

Denní stacionář 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 nebo jsou v pořadníku.  

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 není významná a je 

zatím zajištěna jinou sociální službou – centrum denních služeb.  

 

§ 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. centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence. 

 

§ 48 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Kapacita této pobytové služby pro cílovou skupinu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je 

dostatečná. Klienti se, pokud je to možné, přesouvají do služeb komunitního typu - chráněné bydlení. Zařízení 

se nachází v Ústí nad Labem a v Trmicích. 

Kapacita pro cílovou skupinu osoby se zdravotním nebo tělesným postižením je v regionu Ústecko 

nedostatečná. Od roku 2019 se snížila stávající kapacita této pobytové služby o 17 lůžek. Zájemci o službu mají 

v současnosti k dispozici pouze 10 lůžek u jediného poskytovatele. Pro tyto cílové skupiny je žádoucí navýšení 

stávající kapacity o zrušená lůžka. 

Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP Ústí nad Labem určeno. Je možné navýšit kapacity stávajících 

poskytovatelů nebo vznikem nové služby. 

 



Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 
 

 

141 
 

§ 49 – Domovy pro seniory 

Služba je určena pro cílovou skupinu senioři v rozpětí od 65 let věku. Z důvodu snížení kapacity některých 

poskytovatelů (naplňování materiálně technického standardu) není nyní kapacita této sociální služby v regionu 

dostačující. Vzhledem k množství podaných žádostí o umístění v těchto domovech pro seniory lze 

předpokládat trvalý zájem o tento typ sociální služby. 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 kapacit 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. 

 

§ 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 (resp. od 65) let. 

Kapacita služby pro výše uvedenou cílovou skupinu není dostatečná, poptávka po této službě výrazně 

převyšuje nabídku. 

Zcela chybí 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. Je žádoucí navýšení kapacity této služby v rámci celého regionu Ústecko a to zejména transformací části 

lůžek stávajících domovů pro seniory nebo navýšením jejich kapacity. 

 

§ 51 – Chránění bydlení 

Tato sociální služba je v regionu Ústecko poskytována cílovým skupinám – osoby s mentálním postižením, 
osoby s chronickým duševním onemocněním V Ústí nad Labem. 
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. V průběhu poskytování služby je zaznamenán vysoký počet zájemců o 
službu, který při současné kapacitě není možné uspokojit. 
Je žádoucí, aby tato služba měla nadregionální charakter, protože pro osoby z výše uvedených cílových skupin 
(zejména pokud mají problém se závislostí na návykových látkách), je často velmi důležité přerušit negativní 
vazby na původní bydliště a potom využívat následné služby včetně bydlení v jiné lokalitě.  
Lokalizace navýšení kapacity není v rámci ORP Ústí nad Labem určeno. Je možné navýšit kapacity stávajících 
poskytovatelů nebo vznikem nové služby. 
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Oblast služeb sociální prevence regionu Ústecka 

Vyhodnocení cílů r. 2018 

 

 
Zajištění dostatečných kapacit ve stávajících službách k pokrytí potřeby 

cílových skupin 
Současný stav 

Cíl 1 

Umožnit vznik terénních týmů pro různé cílové skupiny uživatelů a 

možnosti pro rozšíření služeb pro osoby, pro které aktuálně služby 

nabízeny nejsou (osoby s duálními diagnózami, děti s psychiatrickými 

diagnózami aj.) 

Splněno 

částečně 

Cíl 2 Rozšířit službu noclehárny o lůžka pro ženy v Ústí nad Labem 
Splněno 

částečně 

Cíl 3 
Navýšit kapacity v sociálně aktivizačních službách zejména pro osoby se 

zdravotním postižením v Ústí nad Labem 
Nesplněno 

Cíl 4 
Navýšit či vytvořit nové kapacity ve službách sociálně terapeutických dílen 

v Ústí nad Labem 

Splněno 

částečně 

Cíl 5 Navýšení kapacit ve službách sociální rehabilitace v Ústí nad Labem 
Splněno 

částečně 

 

Zajištění dostatečných kapacit ve stávajících službách k pokrytí potřeby cílových skupin 

 
Cíl 1 – Umožnit vznik terénních týmů pro různé cílové skupiny uživatelů a možnosti pro rozšíření 

služeb pro osoby, pro které aktuálně služby nabízeny nejsou (osoby s duálními diagnózami, děti s 

psychiatrickými diagnózami aj.) byl částečně splněn – v rámci Centra duševního zdraví funguje 

multidisciplinární tým, který své intervence z větší části směřuje do terénu. Tým funguje pro cílovou 

skupinu osob s těžkým duševním onemocněním z okruhu psychóz, současně rozšiřuje své služby pro 

osoby s duálními dg. (duševní onemocnění + adiktologická problematika). V současné době funguje 

sociální část Centra duševního zdraví- sociální pracovníci + zdravotní sestry a částečný úvazek 

psychologa, v roce 2020 by mělo dojít k dalšímu rozšíření zdravotní části o služby psychiatra.  

Do budoucna je počítáno i s krizovým lůžkem, v současné době je možno využívat i lůžka v Centru 

krizové intervence.  

Aktuální stále zůstává potřeba vzniku multidisciplinárního terénního týmu pro děti se specifickými 

potřebami v oblasti duševního zdraví, který by v rámci jak terénních intervencí, tak ambulantních 

programů pracoval s dětmi, rodinou a celým systém kolem dítěte. Jeho rolí by mimo jiné byla i 

koordinace péče kolem rodiny, propojování stávajících služeb (zdravotní, sociální, školní zařízení atd.) 

zajištění včasnosti a kontinuity a provázanosti intervencí ve prospěch dětí a rodiny..  

Cíl 2 – Rozšířit službu noclehárny o lůžka pro ženy v Ústí nad Labem byl částečně splněn v předchozích 

obdobích – upraveno stávající bydlení v azylovém domě pro muže tak, aby bylo možné ubytovat i ženy 

a nebylo nutné vytvářet novou službu nebo zajišťovat nové zařízení, kapacita služby byla v předchozích 

obdobích rozšířena o 2 lůžka. Stále však není možné ve stávajícím zařízení naplnit optimální kapacitu.  

Cíl 3 – Navýšit kapacity v sociálně aktivizačních službách zejména pro osoby se zdravotním 

postižením v Ústí nad Labem nebyl splněn – nebyly vytvořeny podmínky pro nového poskytovatele 

nebo rozšíření služeb stávajícího poskytovatele. Naopak vzhledem k nedostatečnému financování 
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stávajících poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb dochází průběžně k nutnosti omezování úvazků 

pracovníků v těchto službách. 

U osob s duševním onemocněním se v souvislosti s transformací psychiatrické péče předpokládal 

nárůst potřebnosti této služby. Nicméně rozvojem kapacit sociální rehabilitace a sociálně 

terapeutických dílen není v současné době zapotřebí kapacity pro tuto cílovou skupinu navyšovat. 

U ostatních skupin osob se zdravotním postižením je zvýšená potřeba služby zaznamenávána 

pravidelně. Stávající poskytovatelé řeší navýšení poptávky po službě, kterou nejsou schopni z 

kapacitních a zejména finančních důvodů pokrýt.  

Cíl 4 – Navýšit či vytvořit nové kapacity ve službách sociálně terapeutických dílen v Ústí nad Labem 

byl částečně splněn - s ohledem na stále vyšší počet osob s duševním onemocněním, kteří se vracejí z 

lůžkových zařízení do běžného života, se zvyšuje poptávka uživatelů po smysluplném uplatnění. V 

návaznosti na toto byla navýšena kapacity služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s dlouhodobým 

duševním onemocněním a zřízeno nové místo poskytování.  

Zároveň službu potřebuje i skupina osob, která nepatří do cílové skupiny osob s duševním 

onemocněním, jsou to osoby s kombinovaným zdravotním postižením. Tito lidé nemají šanci využít 

kapacit sociálně terapeutických dílen a pro ně bude cílem vytvořit zcela nové kapacity služby.  

Cíl 5 – Navýšení kapacit ve službách sociální rehabilitace v Ústí nad Labem byl částečně splněn – v 

průběhu roku 2018 vznikly nové kapacity ve službách SR, zejména souvislosti se vznikem Centra 

duševního zdraví (viz. cíl č. 1 – terénní týmy)  i u dalších stávajících poskytovatelů. Služby sociální 

rehabilitace stále vykazují potřebu další kapacity i pro ostatní cílové skupiny osob. 

 

 
Zajištění služeb pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé 

sociální situaci či jsou touto situací ohrožené 
Současný stav 

Cíl 1 
Navýšit kapacity nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, posílit služby 

personálně – Ústí nad Labem, Trmice 
Nesplněno 

Cíl 2 
Navýšit kapacity v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi – Ústí 

nad Labem 

Splněno 

částečně 

Cíl 3 
Rozšířit služby azylového zařízení také pro rodiny s dětmi v Ústí nad 

Labem 
Nesplněno 

Cíl 4 
Navýšení kapacit terénních programů v celém regionu i v jeho okrajových 

částech 
Nesplněno 

 

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, Trmice nebyl splněn – nebyly vytvořeny podmínky pro vytvoření nové služby NZDM, 

přičemž nejde ani o rozšíření služeb stávajících poskytovatelů, potřebné jsou spíše nová místa NZDM, 

což je finančně velmi náročné a těžko se hledají další finanční prostředky. 

V části města UL – Mojžíř je dlouhodobě sledována potřeba vytvoření nového nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež. Stávající poskytovatelé by byli schopni pokrýt požadovanou kapacitu potřebnými 
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úvazky, není však možné bez investiční podpory vytvořit a vybavit zcela nové prostory nízkoprahového 

zařízení. 

Není potřeba tuto službu navyšovat v části Trmice. Naopak v oblasti Mojžíře je služba dlouhodobě 

chybějící. 

Částečně lze využívat i služeb v odborném sociálním poradenství – konkrétně programy Zdravá rodina, 

Začít znovu a Šance pro všechny. 

Cíl 2 – Navýšit kapacity v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi – Ústí nad Labem byl 

splněn částečně – Aktuálně není potřeba přímého navyšování kapacit stávajících služeb, ale spíše jejich 

vhodné využívání všech zúčastněných stran – uživatelé, OSPOD, služby OSP, školy, pracovníci obcí 

celého regionu aj. 

Využívat lze i služeb v odborném sociálním poradenství - konkrétně programy Zdravá rodina, Začít 

znovu a Šance pro všechny. 

Cíl 3 – Rozšířit služby azylového zařízení také pro rodiny s dětmi v Ústí nad Labem nebyl splněn. 

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. 

Vhodné by také bylo 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).   

Akutní krizovou situaci lze v rodinách s dětmi řešit využitím krátkodobého pobytu v Centru krizové 

intervence v rozsahu 7 nocí. 

Cíl 4 – Navýšení kapacit terénních programů v celém regionu i v jeho okrajových částech nebyl splněn. 

V regionu je nutné dle kvalifikovaného odhadu sociálních pracovníků v terénních programech navýšit 

kapacity zejména u cílové skupiny osob závislých na návykových látkách nebo osob tímto problémem 

ohrožených. 

V oblasti terénních programů pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené je 

důležité i řešení problematiky vhodného stabilního bydlení (nutné je zohlednit i různá represivní 

opatření) a motivace klientů k řešení svých problémů a zvyšování jejich schopností řešit svou 

nepříznivou životní situaci vlastními silami. 
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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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 18 33 109 37 1 3 10 3 1 2 6 2 1 3 50 4 7 12 177 20 1 2 15 2 

ORP Ústí n/Labem celkem 18 33 109 37 1 3 10 3 1 2 6 2 1 3 50 4 7 12 177 20 1 2 15 2 

Ústí nad Labem 16 31 105 35 1 3 10 3 1 2 6 2 1 3 50 4 5 10 147 17 1 2 15 2 

Trmice 1 1**** 0 1             2 2 30 3     

Libouchec 1 1 4 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 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající 

okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

stávající okamžitá 

kapacita 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 2019 
indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. indiv. skup. 

Region celkem 8 17 78 23 2 4 50 10 4 18 60 26 6 22 10 26 7 14 50 32 

ORP Ústí n/Labem celkem 8 17 78 23 2 4 50 10 4 18 60 26 6 22 10 26 7 14 50 32 

Ústí nad Labem 7 13 78 19 2 4 50 10 4 18* 60 26 5 21** 10 25 7 14 50 32*** 

Trmice 1 4 0 4             1 1 0 1         

 

Pozn.:     *Služba je poskytována také v Trmicích a Teplicích. 

           ** Služba je poskytována v Trmicích, Chlumci a Chabařovicích. 

           ***Kapacita 5 je plánována pro Centrum duševního zdraví a kapacita 7 pro terénní tým. 
        **** Kapacita nezařazena do Základní sítě kraje. 
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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 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

počet 

služeb 

počet 

lůžek 

stávající 

optimální 

individuální 

okamžitá 

kapacita 

2019 

Region celkem 2 91 95 0 0 0 1 5 5 1 15 18 1 7 9 0 0 0 

ORP Ústí n/ Labem celkem 2 91 95  0 0  0  1 5 5 1 15 18 1 7 9 0  0   0 

Ústí nad Labem 2 91 95       1 5 5 1 15 18 1 7 9       

Bez určení místa poskyt.       0 0 2*          
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§ 37 – Odborné sociální poradenství 

Kromě registrovaného odborného sociálního poradenství se i další poskytovatelé zaměřují na poradenství 

konkrétním cílovým skupinám (např. pro osoby s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou aj.) 

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. 

Kapacitně nedostatečné je sociální poradenství zaměřené na cílovou skupinu osob ohrožených návykovými 

látkami, osob užívajících návykové látky, osob ohrožených tímto chováním, imigrantů. 

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.  

 

§ 57 – Azylové domy 

Cílová skupina poskytovatelů služby v regionu Ústecko je kvalifikována pro matky s dětmi a pro osoby 

bez přístřeší starší 18 let. Kapacity obou zařízení odpovídají požadované potřebě uživatelů.  

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. 

 

Vhodné by také bylo 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).   

Akutní krizovou situaci lze v rodinách s dětmi řešit využitím krátkodobého pobytu v Centru krizové intervence 

v rozsahu 7 nocí. 

 

§ 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.  
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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. 

 

§ 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. Aktuální 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. 

 

§ 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 vyšli z dětského domova, osoby s duševním onemocněním, 

senioři s různými fyzickými handicapy, osoby s různými typy závislostí. Mnoho uživatelů se potýká se 

zadlužením. Velmi důležité je nadále posilovat tým terénních pracovníků. 
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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. Za optimální stav by pracovníci stávajících zařízení 

považovali nízkoprahové zařízení v každé lokalitě regionu nebo alespoň rozšíření do dalších oblastí, kde byly 

analyzovány potřeby pro užívání tohoto typu služby. Druhou schůdnější variantou je navýšení počtu 

pracovníků i prostor ve stávajících zařízeních. Důležité pro možnost vytvoření potřebných kapacit služby je 

zajištění financování. 

Jedno za 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. Zařízení pracuje 

s celou rodinou a vykazuje služby podle počtu klientských rodin. 

Částečně lze využívat i služeb v odborném sociálním poradenství – konkrétně programy Zdravá rodina, Začít 

znovu a Šance pro všechny. 

 

§ 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 rozhodně plně obsazena v zimních měsících. Při zvlášť nepříznivém počasí poskytuje 

provozovatel také možnost tzv. krizové židle (sezení přes noc ve společenské místnosti). V takovém případě je 

služba nastavena pro neomezenou kapacitu uživatelů. 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.   

 

 

§ 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. Vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů o službu 

je, i po navýšení kapacit o 2, stále potřeba navýšení pobytové formy služby o kapacitu 2. Poskytování služby 

pro cílovou skupinu klientů koresponduje s naplňováním cíle programu NP, který je v souladu se Standardy 

kvality Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. 

 

§ 65 – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Jednotlivá zařízení v regionu poskytují velmi rozdílnou náplň sociálně aktivizačních služeb dle své cílové 

skupiny. Některá zařízení jsou v územním dosahu poskytování služby omezena vytyčenou lokalitou.  
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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, přičemž nelze jednu z forem předem 

plánovitě upřednostňovat, vždy je důležité poskytnout službu ve formě vhodné pro konkrétního uživatele. 

Aktuálně není potřeba přímého navyšování kapacit stávajících služeb, ale spíše jejich vhodné využívání všech 

zúčastněných stran – uživatelé, OSPOD, služby OSP, školy, pracovníci obcí celého regionu aj. 

Využívat lze i služeb v odborném sociálním poradenství - konkrétně programy Zdravá rodina, Začít znovu a 

Šance pro všechny. 

 

§ 66 – Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Obsah sociálně aktivizačních služeb jednotlivých poskytovatelů v regionu Ústecko je velmi rozdílný – některé 

jsou nasměrovány na volnočasové a zájmové aktivity, např. taneční terapie, jiné nabízí motivační programy 

související s dovednostmi v oblasti hledání pracovního uplatnění. 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. U osob s duševním onemocněním se v souvislosti s 

transformací psychiatrické péče předpokládal nárůst potřebnosti této služby. Nicméně rozvojem kapacit 

sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen není v současné době zapotřebí kapacity pro tuto cílovou 

skupinu navyšovat. U ostatních skupin osob se zdravotním postižením je zvýšená potřeba služby 

zaznamenávána již aktuálně. Stávající poskytovatelé řeší výrazné navýšení poptávky po službě, kterou nejsou 

schopni z kapacitních a zejména finančních důvodů pokrýt. 

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. 

 

§ 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. Službu využívají lidé, kteří nemají možnost získat pracovní uplatnění na otevřeném či 

chráněném trhu práce. 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. 

 

§ 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 
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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. Vzhledem ke 

složení obyvatel regionu je služba terénních programů vysoce potřebná a kapacitně stále nedostačující. 

V oblasti terénních programů pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené je důležité i 

řešení problematiky vhodného stabilního bydlení (nutné je zohlednit i různá represivní opatření) a motivace 

klientů k řešení svých problémů a zvyšování jejich schopností řešit svou nepříznivou životní situaci vlastními 

silami. 

 

§ 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.  

Služby sociální rehabilitace jsou velmi úzce propojeny se službami sociálně terapeutických dílen.  

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 rámci Centra duševního zdraví funguje multidisciplinární tým, který své intervence z větší části směřuje do 

terénu. Tým funguje pro cílovou skupinu osob s těžkým duševním onemocněním z okruhu psychóz, současně 

rozšiřuje své služby pro osoby s duálními dg. (duševní onemocnění + adiktologická problematika). V současné 

době funguje sociální část Centra duševního zdraví- sociální pracovníci + zdravotní sestry a částečný úvazek 

psychologa, v roce 2020 by mělo dojít k dalšímu rozšíření zdravotní části o služby psychiatra.  

Do budoucna je počítáno i s krizovým lůžkem, v současné době je možno využívat i lůžka v Centru krizové 

intervence.  

Aktuální stále zůstává potřeba vzniku multidisciplinárního terénního týmu pro děti se specifickými potřebami 

v oblasti duševního zdraví, který by v rámci jak terénních intervencí, tak ambulantních programů pracoval s 

dětmi, rodinou a celým systém kolem dítěte. Jeho rolí by mimo jiné byla i koordinace péče kolem rodiny, 

propojování stávajících služeb (zdravotní, sociální, školní zařízení atd.) zajištění včasnosti a kontinuity a 

provázanosti intervencí ve prospěch dětí a rodiny. 
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9. Sociální služby s působností dle specifik 
 

V této kapitole je popsáno osm sociálních služeb, které byly na základě svých specifik definovány jako 

služby s nadregionální působností (§ 39, § 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. V rámci transformace příspěvkové organizace kraje v Litvínově je 

plánován přesun 16 lůžek mezi zařízeními pro tuto cílovou skupinu s cílem navýšení dle možností na 

kapacitu 20 lůžek. 

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 § Název 
Počet 
služeb 

stávající 
individuální 

okamžitá 
kapacita 

Optimální 
individuální 

okamžitá 
kapacita 

2019 

A/T 37 Odborné sociální poradenství 3 5 5 

T 39 Osobní asistence 1 14 14 

A/T 41 Tísňová péče 2 4 4 

A/T 42 Průvodcovské a předčitatelské služby 1 1 1 

P 44 Odlehčovací služby 1 1 1 

P 52 
Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

8 neveřejné 

A/T 54 Ranná péče 6 16 21 

T 55 Telefonická krizová pomoc 3 4 4 

A/T 56 Tlumočnické služby 7 14 14 

A/T/P 60a Intervenční centra 1 3 3 

A/T 65 SAS pro rodiny s dětmi 1 1 1 

A 66 
SAS pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

1 5 5 

P 68 Terapeutické komunity 1 15 15 

T 69 Terénní programy  1 4 4 
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Zdroj: KUUK 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

DZR – Domov se zvláštním režimem 

DS – Domov pro seniory 

CHB – Chráněné bydlení 

SR – Sociální rehabilitace 

STD – Sociálně terapeutické dílny 

ÚP – Úřad práce 

RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

EU – Evropská unie 

OZP – osoby se zdravotním postižením 

SQSS – Standardy kvality sociálních služeb 

OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení. 

PnP – příspěvek na péči 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

HIV, HCV a HbsAq – infekční onemocnění 

ooVoo – internetový komunikační nástroj 

ITI – Integrované územní investice 

 



Příloha č. 2

čí
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IČ Název poskytovatele Identifikátor Druh služby

Fo
rm

a 

p
o

sk
yt

o
vá

n
í

Název zařízení
Počet 

lůžek

Stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita

Stávající 

skupinová 

okamžitá 

kapacita 

(sk/pr)

Úvazky 

pracovníků    

v přímé péči 

1
22856838

"CINKA", z.s.
1208148 Terénní programy T Centrum terénní služby 0 2 0 4,5

1
22856838

"CINKA", z.s.
6343251 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Centrum U parku 0 3 24/3 3,8

4
1588982

1. Česká společnost, z. s. 
4632012 Odborné sociální poradenství A Občanská poradna Podbořany 0 1 0 1,8

6
27323498

Agentura KROK, o.p.s.
3593109 osobní asistence T Rytmus D., o.p.s. 0 2 0 2,65

6
27323498

Agentura KROK, o.p.s.
9702329 Sociální rehabilitace A/T Rytmus D., o.p.s. 0 2 6/2 2,25

1
26667649

Agentura Osmý den, o. p. s.
5981003 Sociální rehabilitace A/T Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s. 0 1 2 1

8
26667649

Agentura Osmý den, o. p. s.
5981003 Sociální rehabilitace A/T Sociální rehabilitace - Agentura Osmý den, o.p.s. 0 2 4 2

1
26667649

Agentura Osmý den, o. p. s.
6514992 Odborné sociální poradenství A/T Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s. 0 1 0 1,25

8
26667649

Agentura Osmý den, o. p. s.
6514992 Odborné sociální poradenství A/T Poradna - Agentura Osmý den, o. p. s. 0 1 0 1,25

1
26638452

Agentura osobní asistenční služby z.ú.
7938610 osobní asistence T Agentura osobní asistenční služby, z.ú. 0 11 0 12

6
26537788

Agentura Pondělí, z.s.
3306857 Podpora samostatného bydlení T Podpora samostatného bydlení 0 5 0 6,2

6
26537788

Agentura Pondělí, z.s.
5598414 Sociální rehabilitace A/T Agentura Pondělí - sociální rehabilitace 0 9 7/1 10,15

5
47326875

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.
4586391 Odborné sociální poradenství A

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků 

a přátel, z.s.
0 1 0 1,16

9
2771527

Anděl Strážný, z.ú.
8384795 Tísňová péče T Anděl Strážný, z.ú. 0 3 0 7

7
556203

Arkadie, o. p. s.
1268119 denní stacionáře A Středisko Arkadie Novoveská, Teplice 0 6 24/6 6,8515

7
556203

Arkadie, o. p. s.
1275249 Sociálně terapeutické dílny A Středisko Arkadie Úpořiny 0 1 7/1 1,0515

7
556203

Arkadie, o. p. s.
1294772 odlehčovací služby A/T

Středisko Arkadie Bratislavská, Středisko Arkadie Novoveská,

Středisko Arkadie Krupka                        0 3 0 0,9715

7
556203

Arkadie, o. p. s.
1816143 Sociální rehabilitace A/T Středisko Arkadie Krupka 0 1 0 1,0515

7
556203

Arkadie, o. p. s.
2981921 Sociálně terapeutické dílny A Středisko Arkadie Krupka 0 1 7/1 1,0515

7
556203

Arkadie, o. p. s.
4012625 denní stacionáře A Středisko Arkadie Krupka 0 5 15/5 5,8515

7
556203

Arkadie, o. p. s.
4064347 Sociální rehabilitace A Středisko Arkadie Úpořiny 0 1 0 1,0515

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2019
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7
556203

Arkadie, o. p. s.
4415138 Sociální rehabilitace A/T Středisko Arkadie Kollárova; Středisko Arkadie Rovná 0 3 14/2 4,0515

7
556203

Arkadie, o. p. s.
6485162 Sociální rehabilitace A Středisko Arkadie Novoveská, Teplice 0 1 0 1,0515

7
556203

Arkadie, o. p. s.
6522122 Podpora samostatného bydlení T Středisko Arkadie Bratislavská 0 3 0 1,5515

7
556203

Arkadie, o. p. s.
7942332 Odborné sociální poradenství A/T Středisko Arkadie Kollárova, Středisko Arkadie Krupka 0 1 0 0,5115

7
556203

Arkadie, o. p. s.
8349589 Chráněné bydlení P Chráněné bydlení 4 0 0 3,0515

7
556203

Arkadie, o. p. s.
9750157 Sociálně terapeutické dílny A Středisko Arkadie Rovná 0 1 7/1 1,0515

2
40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.
1410545 Noclehárny A Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov 10 0 0 3

2
40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.
2374792 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov 0 2 24/2 2,45

2
40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.
6778323 Azylové domy P Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov 28 0 0 5

2
40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.
6883390 Azylové domy P Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov 27 0 0 3

2
40613411

Armáda spásy v České republice, z.s.
9766509 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Jirkov 0 3 6/1 4

2
26569558

Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.
8611761

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A/T SAS pro osoby se zdravotním postižením 0 3 12/3 3

1
14866391

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.
2234056 Odborné sociální poradenství A Centrum služeb a pomoci 0 2 0 1,5

8
1507311

Bateau
6765091 Odborné sociální poradenství A Bateau 0 3 15/2 6,65

3
68923147

Camphill na soutoku, z.s.
6570110 Chráněné bydlení P Camphill na soutoku, z.s. 7 0 0 4,2

3
68923147

Camphill na soutoku, z.s.
8141075 centra denních služeb A Camphill na soutoku, z.s. 0 2 10/2 3,8

6
26590735

CEDR - komunitní spolek
5108266 Azylové domy P Azylový dům 22 0 0 7,3

3
26681471

Centrum D8 o. p. s.
3478916 Odborné sociální poradenství A KLÍČ - poradna pro rodiny 0 2 6/1 2

9
28731191

Centrum LIRA, z.ú.
3959325 Raná péče A/T Centrum LIRA, z.ú. 0 2 15/4 1,4

2
27270955

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
1292895 osobní asistence T Osobní asistence - CP ZPS 0 9 0 9,5

2
27270955

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
5998627 Odborné sociální poradenství A/T Odborné sociální poradenství - CP ZPS 0 1 3 0,5
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9
499811

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
5002625 Raná péče A/T Raná péče Čechy 0 4 0 1

8
499811

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
9280386 Odborné sociální poradenství A Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké 0 1 0 0,05

8
26999234

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
1501687 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Poradna pro náhradní rodinnou péči 0 1 7/1 0,9

3
26999234

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
1501687 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Poradna pro náhradní rodinnou péči 0 2 7/1 1,7

3
70854165

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
6455886 denní stacionáře A Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO 0 5 24/5 5,5

9
26593661

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
4704104 Odborné sociální poradenství A/T Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s. 0 2 5/1 1

9
26593661

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s.
7909036 osobní asistence T Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o. p. s. 0 14 0 13,7

4
27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
1740941 odlehčovací služby T Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 0 2 0 3,4

4
27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
3272817 Odborné sociální poradenství A/T Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 0 2 0 2,05

4
27043797

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
7328567 pečovatelská služba T Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 0 6 0 9,08

5
27297128

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
1532609 osobní asistence T Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s. 0 7 0 7,25

5
27297128

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
3991178 Odborné sociální poradenství A Centrum služeb pro zdravotně postižené o. p. s. 0 1 0 0,5

4
27040143

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec z. s.
6110378 osobní asistence T Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec o.s. 0 2 0 1,89

4
27040143

Centrum služeb pro zdravotně postižené Žatec z. s.
9267613 odlehčovací služby P Denní stacionář 12 0 0 3,85

4
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
1045259 Odborné sociální poradenství A

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice, detašované 

pracoviště Louny
0 2 8/2 2,51

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
1243707 Odborné sociální poradenství A Manželská a předmanželská poradna Litoměřice 0 4 16 2,61

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
1353598 domovy se zvláštním režimem P Domov důchodců Milešov 87 0 0 43,25

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
1997112 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov Na Pustaji Křešice 43 0 0 18,22

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
2465771 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov U Trati Litoměřice 5 0 0 0,82

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
3466024 Chráněné bydlení P CSP - chráněné bydlení Litoměřice 86 0 0 53,12

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
5581231 Sociálně terapeutické dílny A CSP Litoměřice STD Cestou integrace 0 1 10/3 7,01
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3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
6223146 domovy pro seniory P Domov U Trati Litoměřice 85 0 0 14,44

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
7102460 domovy pro seniory P Domov důchodců Libochovice 153 0 0 47,44

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
8648413 domovy se zvláštním režimem P Domov důchodců Čížkovice 53 0 0 28,15

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
9361032 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov Na Svobodě Čížkovice 56 0 0 49,27

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
9374052 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov sociální péče Chotěšov 66 0 0 31,35

3
80195

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
9751707 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov sociální péče Skalice 77 0 0 60,41

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
1073186 pečovatelská služba A/T Pečovatelská služba 0 17 0 17

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
1542857 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Služby pro osoby se zdravotním postižením - úsek Boletice 18 0 0 17,87

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
2682796 domovy pro seniory P Domov pro seniory 55 0 0 24,96

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
3811243 Azylové domy P Azylový dům pro muže a matky s dětmi 29 0 0 5,91

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
5093964 Noclehárny A Azylový dům pro muže a matky s dětmi 8 0 0 1,97

1
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

1
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

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
6412450 Azylové domy P Azylový dům Kompas 2 0 0 0,55

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
6849315 Služby následné péče A/P Děčínské doléčovací centrum 11 2 12/2 3,64

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
7392909 Odborné sociální poradenství A Děčínské doléčovací centrum 0 1 12/2 0,35

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
7461655 Kontaktní centra A Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé 0 2 0 2,95

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
9695946 Terénní programy T Terénní programy 0 4 20/4 4,75

1
71235868

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
9923023 domovy se zvláštním režimem P Domov se zvláštním režimem 46 0 0 27,03

2
6172865

Centrum ucelené rehabilitace, z. s.
7405909 Odborné sociální poradenství A Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy Chomutov 0 1 5/1 1,5

8
70819882

CESPO, o. p. s.
8532431 Odborné sociální poradenství A/T Odborné sociální poradenství 0 2 0 1,4
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9
70819882

CESPO, o. p. s.
9382099 Tlumočnické služby A/T Tlumočnické služby 0 1 0 0,5

1
72068396

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
2282970 Sociální rehabilitace A/T Centrum Cesta do světa 0 1 15/3 3

1
72068396

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
3356067 Sociálně terapeutické dílny A

Cesta do světa - dílny Hudečkova; Centrum Cesta do světa; Tréninkový 

program úklidových a domácích prací; Tréninková kavárna "Na Cestě"
0 0 9/3 3

9
473146

Česká asociace paraplegiků - CZEPA
2225351 Odborné sociální poradenství A/T CZEPA - aktivizační služba 0 A 1; T 2 0 2,5

9
675547

Česká unie neslyšících
5839760 Tlumočnické služby T Česká unie neslyšících 0 1 0 0,5

7
25755277

Člověk v tísni, o.p.s.
2793191 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi T Člověk v tísni, o.p.s. 0 2 0 2

8
25755277

Člověk v tísni, o.p.s.
3230075 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Člověk v tísni, o.p.s., Klub Mixér 0 2 31 2,5

8
25755277

Člověk v tísni, o.p.s.
4941547 Terénní programy T Člověk v tísni, o.p.s. 0 5 0 5

8
25755277

Člověk v tísni, o.p.s.
6027304 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Člověk v tísni, o.p.s. 0 4 10 4

7
25755277

Člověk v tísni, o.p.s.
6102115 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub 0 3 45 3

2
25755277

Člověk v tísni, o.p.s.
6435327 Terénní programy T Člověk v tísni, o.p.s. 0 2 0 2

7
25755277

Člověk v tísni, o.p.s.
6651167 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Člověk v tísni, o.p.s. - eNCéčko 0 3 40 3

7
25755277

Člověk v tísni, o.p.s.
7624072 Terénní programy T Člověk v tísni, o.p.s. 0 3 0 3

8
25755277

Člověk v tísni, o.p.s.
9100570 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Člověk v tísni, o.p.s., Nový svět 0 3 26 3

9
25421018

Demosthenes, o.p.s.
5330519 Raná péče T Demosthenes, o.p.s. 0 3 0 3,45

5
62209256

Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
4034618 Domy na půl cesty P Dům na půl cesty "Do života" 3 0 0 1,1

3
46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
2027319 Chráněné bydlení P

Chráněné bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie 

Terezín
12 0 0 6,1

3
46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
2987242 Podpora samostatného bydlení T

Podpora samostatného bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk 

Diakonie Terezín
0 3 0 3,5

3
46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
4731306 Azylové domy P Domov pro matky s dětmi 32 0 0 7,35

3
46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
4894760 Sociální rehabilitace A/T Sociální rehabilitace 0 4 17 4,1

3
46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
7041080 centra denních služeb A Centrum denních služeb 0 7 25/7 7,4
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3
46768041

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
9407680 Sociálně terapeutické dílny A

Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Klobouk 

Diakonie Terezín
0 3 10/3 4

9
62931270

Diakonie ČCE - Středisko Praha
6095107 Raná péče A/T Diakonie ČCE - středisko Praha 0 3 0 1,95

5
70863601

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
1760842 Azylové domy P Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most 54 0 0 6,9

5
70863601

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
1988848 Odborné sociální poradenství A Občanská poradna Most, Občanská poradna Litvínov 0 6 0 6,5

5
70863601

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
2013307 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T

Sociální práce v ohrožených rodinách Most, Sociální práce v 

ohrožených rodinách Litvínov
0 4 4/1 3,8

3
41328523

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích
2185972 domovy se zvláštním režimem P Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích 86 0 0 59,7

3
41328523

Diakonie ČCE středisko v Krabčicích
9753639 domovy pro seniory P Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích 28 0 0 10

6
40229939

Diecézní charita Litoměřice
4013275 Azylové domy P Domov svaté Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou 68 0 0 13,35

3
40229939

Diecézní charita Litoměřice
7429073 Odborné sociální poradenství A Poradenské centrum Litoměřice 0 2 0 1,8

3
40229939

Diecézní charita Litoměřice
7908464 Terénní programy T Magdala - Ústecký kraj 0 2 4/2 0,4

6
40229939

Diecézní charita Litoměřice
8776742 Terénní programy T Sv. Vincent 0 1 5 0,2

2
40229939

Diecézní charita Litoměřice
9801549 pečovatelská služba T Charitní pečovatelská služba 0 2 0 2,9

8
70225842

Dobrovolnické centrum, z. s.
1510111 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Dobrovolnické centrum, z.s. 0 2 14/2 1,6

4
830381

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace
3225275 Chráněné bydlení P Chráněné bydlení - Domov "Bez zámků" Tuchořice 2 0 0 3

4
830381

Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace
9567874 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace 58 0 0 31

6
47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
2135966 domovy pro seniory P Domov pro seniory 17 0 0 6,7

6
47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
5168000 osobní asistence T Asistenční služba Šluknovska 0 2 0 2,4

6
47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
5350551 pečovatelská služba T Pečovatelská služba Šluknovska 0 5 0 5,1

6
47274581

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
7051562 domovy se zvláštním režimem P Domov se zvláštním režimem 76 0 0 34,8

6
47274549

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
2636005 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 16 0 0 19,95

6
47274549

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
2784357 Sociálně terapeutické dílny A Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 0 4 12/4 4,32
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6
47274549

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
2920689 Chráněné bydlení P Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 38 0 0 22,25

7
63787725

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
6986535 domovy pro seniory P Domov důchodců Bystřany 100 0 0 34,25

7
63787725

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
9313776 domovy se zvláštním režimem P Domov důchodců Bystřany 97 0 0 39,8

6
47274492

Domov důchodců Lipová
8543206 domovy se zvláštním režimem P Domov důchodců Lipová 49 0 0 23

3
828998

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
7001404 domovy pro seniory P Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace 36 0 0 15,34

3
828998

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
8731012 domovy se zvláštním režimem P Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace 96 0 0 41,46

2
24713589

Domov harmonie a klidu s.r.o.
4605047 domovy se zvláštním režimem P Domov harmonie a klidu 38 0 0 16,5

2
46789847

Domov pro osoby se zdravotním postižením (Kovářská)
4541453 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská 55 0 0 19

6
47274484

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace
3395152 Chráněné bydlení P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková 

organizace
17 0 0 9,5

6
47274484

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace 
2434997 domovy pro osoby se zdravotním postižením P

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková 

organizace
54 0 0 42

1
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

1
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 3 0 2,85

4
830411

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
5153567 pečovatelská služba T Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci 0 16 0 17,1

4
830411

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
8541500 domovy se zvláštním režimem P Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci 46 0 0 24,45

4
830411

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci
9823316 domovy pro seniory P Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci 83 0 0 30,45

8
44555661

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace                    
2758028 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 10 0 0 5,63

8
44555661

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace                    
9714807 domovy pro seniory P Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 122 0 0 33,12

8
44555407

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
5238851 domovy se zvláštním režimem P Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 18 0 0 19,8852

8
44555407

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace
6890540 domovy pro seniory P Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 150 0 0 79,0148

8
44555296

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace
9595541 domovy pro seniory P Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 65 0 0 30

8
44555334

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace  
6172420 domovy pro seniory P Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. 153 0 0 58

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............... 7



Příloha č. 2

čí
sl

o
 r

e
gi

o
n

u

IČ Název poskytovatele Identifikátor Druh služby

Fo
rm

a 

p
o

sk
yt

o
vá

n
í

Název zařízení
Počet 

lůžek

Stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita

Stávající 

skupinová 

okamžitá 

kapacita 

(sk/pr)

Úvazky 

pracovníků    

v přímé péči 

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2019

8
44555270

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
3270327 domovy pro seniory P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 

příspěvková organizace
172 0 0 40,2

8
44555270

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
7256732 Azylové domy P

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 

příspěvková organizace

Do+Dí                       

16+35
0 0 4,8

4
65650964

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
4159038 domovy pro seniory P Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace 72 0 0 29,92

4
65650964

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
7285141 domovy se zvláštním režimem P Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace 30 0 0 13,2

4
65650964

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
9714246 Odlehčovací služby P Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace 3 0 0 0,88

8
44555326

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
2501932 domovy se zvláštním režimem P Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 62 0 0 39,08

8
44555326

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
2744287 domovy pro seniory P Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 109 0 0 42,92

4
49123688

Domov pro seniory U Pramene Louny
2103509 domovy pro seniory P Domov pro seniory U Pramene Louny 129 0 0 37,6

4
49123688

Domov pro seniory U Pramene Louny
3091711 domovy se zvláštním režimem P Domov pro seniory U Pramene Louny 16 0 0 7,2

4
49123688

Domov pro seniory U Pramene Louny
9422672 Azylové domy P AZYLOVÝ DŮM PŘI DOMOVĚ PRO SENIORY U PRAMENE LOUNY 9 0 0 0,2

4
68454864

Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
2862640 domovy se zvláštním režimem P Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace 52 0 0 21

6
47274468

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace
9712191 domovy se zvláštním režimem P Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace 100 0 0 51

5
49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
2068891 domovy pro seniory P Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 82 0 0 37,23

5
49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
4100257 domovy se zvláštním režimem P Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 36 0 0 27,33

5
49872516

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
4814058 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace 4 0 0 3,54

6
3385655

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.
5322668 azylové domy P Domov sv. Vincenta de Paul z.ú. 22 0 0 6,94

8
44555288

Domov Velké Březno, příspěvková organizace
1408517 domovy se zvláštním režimem P Domov se zvláštním režimem 76 0 0 40,205

8
44555288

Domov Velké Březno, příspěvková organizace
5049031 domovy pro seniory P Domov pro seniory 17 0 0 5,154

1
47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková 

organizace 3899971 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška 46 0 0 23,7

1
47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková 

organizace 7256389 chráněné bydlení P Chráněné bydlení 13 0 0 6,3

1
47274522

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková 

organizace 8791049 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domovy pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice 46 0 0 26
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8
75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
1201084 denní stacionáře A Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 0 3 16/3 3,3

8
75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
2550019 Sociálně terapeutické dílny A Denní stacionář Úsměv 0 8 22/8 10,2

8
75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
5171989 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice 25 0 0 20,6

8
75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
5666980 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice 26 0 0 18,85

8
75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
7734108 Chráněné bydlení P Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 16 0 0 12,4

8
75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
8643214 Podpora samostatného bydlení T Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice 0 1 0 1,15

8
75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
8907909 Chráněné bydlení P Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice 25 0 0 16,4

8
75149541

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
9553549 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa 24 0 0 17,3

6
47274573

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace
2197911 domovy se zvláštním režimem P Domov pro seniory Krásná Lípa 95 0 0 56,63

6
47274573

Domovy pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvková organizace
4403315 domovy pro seniory P Domov pro seniory Šluknov 76 0 0 36,94

7
63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
1351633 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova 73 0 0 45,77

7
63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
4121413 Sociálně terapeutické dílny A Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova 0 1 10/2 3,4

5
63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
6172133 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách 50 0 0 24,2

7
63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
7293077 Chráněné bydlení P Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova 11 0 0 5,53

7
63787911

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
7806966 Týdenní stacionáře P Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova 5 0 0 4,81

2
46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
5323100 chráněné bydlení P Chráněné bydlení Kadaň 8 0 0 5,25

2
46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
5935431 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň 31 0 0 26,88

2
46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
6075842 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením 8 0 0 3,69

2
46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
6916747 domovy pro seniory P Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením 42 0 0 21,37

2
46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
7012291 domovy se zvláštním režimem P

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Mašťov
20 0 0 13,63

2
46789910

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
7255944 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň 26 0 0 19,14
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5
49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce
4410973 domovy pro seniory P Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 117 0 0 45,01

5
49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organiazce
8888297 domovy se zvláštním režimem P Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 16 0 0 8,49

5
49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
2577955 chráněné bydlení P Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 11 0 0 2,49

5
49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
2761662 Sociálně terapeutické dílny A Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 0 4 8/4 7,38

5
49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
3793014 domovy se zvláštním režimem P Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 37 0 0 23,5

5
49872541

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace
8538718 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace 114 0 0 80,2

4
44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.
1953437 Terénní programy T Terénní program Postoloprty 0 1 3/1 1,33

8
44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.
4677905 Kontaktní centra A Kontaktní centrum pro drogově závislé 0 3 10/1 4

8
44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.
5587211 Odborné sociální poradenství A/T Ambulantní adiktologické služby 0 4 0 4,15

8
44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.
7108907 Terénní programy T Terénní program 0 4 3/1 5,2

8
44554559

DRUG – OUT Klub, z. s.
9258026 Odborné sociální poradenství A Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost 0 2 0 2,2

5
25441892

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.
3960446 Terénní programy T Terénní programy Chanov 0 2 0 2,5

5
25441892

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.
5153749 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 0 1 25/3 3,5

2
28722043

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s. 
4047865 osobní asistence T Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s. 0 4 0 4,5

9
24743054

EDA cz, z. ú.
7877605 Raná péče A/T EDA cz, z.ú. 0 3 10 2,38

5
25034545

ENERGIE o.p.s.
1534371 Chráněné bydlení P Chráněné bydlení ENERGIE o.p.s. 61 0 0 15,45

5
25034545

ENERGIE o.p.s.
8221160 odlehčovací služby P ENERGIE o.p.s. 3 0 0 1

5
25034545

ENERGIE o.p.s.
8221160 odlehčovací služby A ENERGIE o.p.s. 0 2 15/2 1,45

3
46769382

Farní charita Litoměřice
1269156 denní stacionáře A Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář 0 1 4/2 2,2

3
46769382

Farní charita Litoměřice
2241142 Azylové domy P Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylový dům 23 0 0 4,96

3
46769382

Farní charita Litoměřice
2548478 Noclehárny A Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna 5 0 0 0,81
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3
46769382

Farní charita Litoměřice
5488355 Týdenní stacionáře P

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - týdenní 

stacionář
4 0 0 1,79

3
46769382

Farní charita Litoměřice
5964684 Nízkoprahová denní centra A

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - nizkoprahové 

denní centrum
0 1 5/1 1,08

3
46769382

Farní charita Litoměřice
9011520 Terénní programy T Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní služby 0 1 3/1 1,2

3
46769382

Farní charita Litoměřice 
3403190 pečovatelská služba T Farní charita Litoměřice, Pečovatelská služba 0 11 0 12,5

3
46769382

Farní charita Litoměřice 
5624320 domovy se zvláštním režimem P

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov se 

zvláštním režimem
26 0 0 15,13

3
46769382

Farní charita Litoměřice 
6566711 domovy pro seniory P

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro 

seniory
118 0 0 62,21

3
46769382

Farní charita Litoměřice 
9518537 domovy pro seniory P

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov pro 

seniory
5 0 0 2,84

3
46770321

Farní charita Lovosice
3189832 Terénní programy T Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 0 1 4/1 1

3
46770321

Farní charita Lovosice
3209417 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T SAS FCHL 0 2 8/2 2

3
46770321

Farní charita Lovosice
6081367 Azylové domy P Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích 24 0 0 6,3

3
46770321

Farní charita Lovosice
6540812 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T AMICUS 0 1 25/2 2,3

3
46770321

Farní charita Lovosice
8464374 Sociálně terapeutické dílny A Sociálně terapeutická dílna 0 2 10/2 2

3
44226586

Fokus Labe, z. ú.
1015984 Sociální rehabilitace A/T Centrum duševního zdraví Litoměřice 0 A 1; T 2 10/2 4

7
44226586

Fokus Labe, z. ú.
1214275 Sociální rehabilitace A/T Fokus Labe - Teplice 0 A 1; T 1 15/1 4

4
44226586

Fokus Labe, z. ú.
1457144 Sociální rehabilitace A/T Centrum duševního zdraví Louny, Žatec 0 A 1; T 2 10/2 3

7
44226586

Fokus Labe, z. ú.
1621637 Odborné sociální poradenství A/T Fokus Labe - Teplice 0 1 0 1,5

3
44226586

Fokus Labe, z. ú.
1657475 Sociální rehabilitace A/T Fokus Labe - Litoměřice 0 1 15/1 2

7
44226586

Fokus Labe, z. ú.
2046626 Sociálně terapeutické dílny A Fokus Labe - Teplice 0 1 17 3

8
44226586

Fokus Labe, z. ú.
2365503 Sociálně terapeutické dílny A Fokus Labe - Ústí nad Labem 0 4 39/6 8

2
44226586

Fokus Labe, z. ú.
2882507 Sociální rehabilitace A/T Fokus Labe - Chomutov 0 1 15 2

1
44226586

Fokus Labe, z. ú.
3097184

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A Fokus Labe - Děčín 0 1 15/1 1,5
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8
44226586

Fokus Labe, z. ú.
3376667 Sociální rehabilitace A/T Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem 0 5 10/2 9

8
44226586

Fokus Labe, z. ú.
3935206 Chráněné bydlení P Fokus Labe - Ústí nad Labem 27 0 0 16

5
44226586

Fokus Labe, z. ú.
4103239 Sociální rehabilitace A/T Centrum duševního zdraví Most 0 2 0 3

3
44226586

Fokus Labe, z. ú.
4265731

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A Fokus Labe - Litoměřice 0 1 15 1,5

2
44226586

Fokus Labe, z. ú.
5188376 Sociální rehabilitace A/T Centrum duševního zdraví Chomutov 0 A 2; T 3 10/2 9

8
44226586

Fokus Labe, z. ú.
5844827

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A Fokus Labe - Ústí nad Labem 0 2 15 2,5

7
44226586

Fokus Labe, z. ú.
6105987 Sociální rehabilitace A/T Centrum duševního zdraví Teplice 0 A 1; T 1 10/2 2

1
44226586

Fokus Labe, z. ú.
6303516 Sociální rehabilitace A/T Fokus Labe - Děčín 0 1 15/1 2

8
44226586

Fokus Labe, z. ú.
8981594 Sociální rehabilitace A/T Fokus Labe - Ústí nad Labem 0 A 4; T 2 15/1 9

8
44226586

Fokus Labe, z. ú.
9071773 Odborné sociální poradenství A/T Fokus Labe - Ústí nad Labem 0 1 0 1,5

1
44226586

Fokus Labe, z. ú.
9131484 Odborné sociální poradenství A/T Fokus Labe - Děčín 0 1 0 1,5

1
44226586

Fokus Labe, z. ú.
9317585 Sociální rehabilitace A/T Centrum duševního zdraví Děčín 0 A 1; T 2 10/2 4

3
44226586

Fokus Labe, z. ú.
9425002 Odborné sociální poradenství A/T Fokus Labe - Litoměřice 0 1 0 1,5

7
44226586

Fokus Labe, z. ú.
9462377

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A Fokus Labe - Teplice 0 1 15 1,5

8
27324001

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
3591222 osobní asistence T Helias Ústí nad Labem, o.p.s. 0 2 0 2,25

8
27324001

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.
7646043 denní stacionáře A Denní stacionář HELIAS 0 2 10/3 7,75

8
66000653

HEWER, z.s.
4076320 osobní asistence T Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj 0 5 0 7,79

7
66000653

HEWER, z.s.
4076320 osobní asistence T Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj 0 3 0 5,62

5
66000653

HEWER, z.s.
4076320 osobní asistence T Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj 0 1 0 2,18

3
66000653

HEWER, z.s.
4076320 osobní asistence T Hewer - osobní asistence pro Ústecký kraj 0 1 0 0,49

3
24273449

HEZKÉ DOMY s.r.o.
5336459 odlehčovací služby P HEZKÉ DOMY s.r.o. 30 0 0 14,5
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3
65081374

Hospic sv. Štěpána, z.s.
1451339 Odborné sociální poradenství A/T Hospic sv. Štěpána, z.s. 0 1 0 1,5

3
65081374

Hospic sv. Štěpána, z.s.
6770385 odlehčovací služby P Hospic sv. Štěpána, z.s. 10 0 0 6,8

3
65081374

Hospic sv. Štěpána, z.s.
6770385 odlehčovací služby T Hospic sv. Štěpána, z.s. 0 2 0 2,3

5
25419561

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
3441974 Odborné sociální poradenství A/T HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. 0 1 0 0,75

5
25419561

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
4743378 Odlehčovací služby P HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. 10 0 0 9

3
62768841

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.
9245039 Sociální rehabilitace A/T Humanitární sdružení PERSPEKTIVA 0 3 3/1 4

3
62769111

Charita Roudnice nad Labem
1761469 pečovatelská služba T Charitní pečovatelská služba Roudnice 0 3 0 3,6

3
62769111

Charita Roudnice nad Labem
4335678 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A NZDM Bota 0 5 50/5 5

3
62769111

Charita Roudnice nad Labem
6392422 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n.L. 0 3 15/3 3

3
62769111

Charita Roudnice nad Labem
8281324 Azylové domy P Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa 30 0 0 6,3

1
26590719

Charitní sdružení Děčín, z.s.
6511261 Odborné sociální poradenství A Občanská poradna Děčín 0 4 0 4,3

1
26590719

Charitní sdružení Děčín, z.s.
7674174 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Asistenční služba pro rodiny s dětmi 0 4 20/4 4,2

6
22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
2732328 Chráněné bydlení P Chráněné bydlení Pastelky 4 0 0 5,34

6
22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
3532163 Podpora samostatného bydlení T Podpora samostatného bydlení Pastelky 0 3 0 6,5

6
22772511

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.
4181497 osobní asistence T Osobní asistence Pastelky 0 3 0 6,75

1
68975244

Indigo Děčín, z.s.
9082399 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád 0 2 30/3 4,9

6
70872686

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
5177352 Podpora samostatného bydlení T

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní 

Poustevna
0 2 0 0,6

6
28744349

JIPRO-CASH s. r. o.
5037445 domovy se zvláštním režimem P Domov Potoky 25 0 0 11,16

1
69637539

JUDr. Hana Kozáková
3635249 odlehčovací služby P Anna - komplexní domácí péče 15 0 0 11

1
69637539

JUDr. Hana Kozáková
3635249 odlehčovací služby A Anna - komplexní domácí péče 0 5 0 3

1
69637539

JUDr. Hana Kozáková
6803645 pečovatelská služba T Anna - komplexní domácí péče 0 5 0 12
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8
63778718

JURTA, o.p.s.
1066948 Sociální rehabilitace T/A Jurta o.p.s. 0 2 5/1 3

1
63778718

JURTA, o.p.s.
1066948 Sociální rehabilitace T/A Jurta o.p.s. 0 2 5/1 2

8
63778718

JURTA, o.p.s.
4715430 Sociálně terapeutické dílny A Jurta o.p.s. 0 2 5/1 3

1
63778718

JURTA, o.p.s.
4715430 Sociálně terapeutické dílny A Jurta o.p.s. 0 2 5/1 4,5

1
63778718

JURTA, o.p.s.
5807228 Chráněné bydlení P Jurta o.p.s. 5 0 0 1,75

8
63778718

JURTA, o.p.s.
9100031 Podpora samostatného bydlení T Jurta o.p.s. 0 1 7/1 1,25

1
63778718

JURTA, o.p.s.
9100031 Podpora samostatného bydlení T Jurta o.p.s. 0 1 7/1 1,25

2
27000222

K srdci klíč, o. p. s.
1499845 Noclehárny A Noclehárna v Chomutově 10 0 0 2,4

5
27000222

K srdci klíč, o. p. s.
6455949 Noclehárny A Noclehárna v Mostě 10 0 0 2,5

5
27000222

K srdci klíč, o. p. s.
8836274 Azylové domy P Azylový dům pro muže v Mostě 30 0 0 7,6

5
27000222

K srdci klíč, o. p. s.
9763724 Domy na půl cesty P Dům na půl cesty v Mostě 8 0 0 3,85

4
830437

Kamarád - LORM
1165395 Chráněné bydlení P Chráněné bydlení 7 0 0 3,1

4
830437

Kamarád - LORM
1372355 denní stacionáře A Denní stacionář 0 4 0 1,05

4
830437

Kamarád - LORM
2207393 Týdenní stacionáře P Týdenní stacionář 10 0 0 6,1

4
830437

Kamarád - LORM
2803757 Podpora samostatného bydlení T Podpora samostatného bydlení 0 2 0 2,5

4
830437

Kamarád - LORM
3210011 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro osoby se zdravotním postižením 18 0 0 13,25

4
830437

Kamarád - LORM
7334865 Sociálně terapeutické dílny A Sociálně terapeutická dílna 0 3 18/3 3,25

4
830437

Kamarád - LORM
8570486 odlehčovací služby P/A Odlehčovací služby 3 1 0 1,1

4
830437

Kamarád - LORM
8945341 Krizová pomoc P Kamarád - LORM 1 0 0 0,1

8
1181491

Kleja, z.s.
9338405 Terénní programy T Terénní program v Ústí nad Labem 0 3 0 3

6
22881476

Kormidlo Šluknov o.p.s.
4978879 Sociálně terapeutické dílny A Kormidlo Šluknov o.p.s. 0 6 4/1 10

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............... 14



Příloha č. 2

čí
sl

o
 r

e
gi

o
n

u

IČ Název poskytovatele Identifikátor Druh služby

Fo
rm

a 

p
o

sk
yt

o
vá

n
í

Název zařízení
Počet 

lůžek

Stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita

Stávající 

skupinová 

okamžitá 

kapacita 

(sk/pr)

Úvazky 

pracovníků    

v přímé péči 

Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 platná od 1. 7. 2019

6
75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.
1928007 Terénní programy T Kostka Krásná Lípa p.o. 0 1 5/1 1,32

6
75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.
3153600 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Kostka Krásná Lípa p.o. 0 5 8/1 5,16

6
75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.
5321665 osobní asistence T Kostka Krásná Lípa, p.o. 0 4 0 4

6
75139090

Kostka Krásná Lípa, p.o.
6363165 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T

Amari - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, T-klub - nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež
0 5 35/5 6,5

5
28747330

KRUH pomoci, o.p.s.
3492950 Sociální rehabilitace A/T KRUH pomoci, o.p.s. 0 2 4/2 4

5
25030302

Krušnohorská poliklinika s. r. o.
6373201 domovy pro seniory P Domov pro seniory Naděje 20 0 0 7,95

5
25030302

Krušnohorská poliklinika s. r. o.
6426990 pečovatelská služba T Pečovatelská služba Krušnohorské polikliniky 0 4 0 4,2

1
26648661

Křesťanské společenství Jonáš, z.s.
8061366 Nízkoprahová denní centra A Nízkoprahové denní centrum 0 1 16/2 3

7
27038645

Květina, z. s.
3536223 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Klub Magnet 0 1 30/4 4

7
27038645

Květina, z. s.
5829590 Terénní programy T Terénní programy Květina 0 2 0 2,3

7
27038645

Květina, z. s.
6251794 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina 0 T 4 ; A 1 6/1 4,5

3
75100967

Lucie Brožková
5222616 odlehčovací služby T KDP Sluníčko 0 4 0 5,25

4
26708451

Maltézská pomoc, o.p.s.
9905305 osobní asistence T osobní asistence 0 4 0 5,5

2
26604205

Masopust, z.s.
1989766 Sociální rehabilitace A/T Sociální rehabilitace 0 2 15/2 2,5

2
26604205

Masopust, z.s.
6538434 Sociálně terapeutické dílny A Café Atrium, Tvořivá dílna Mezi námi 0 2 3/1 3,5

5
47310189

Medicína Litvínov, s.r.o.
3132557 domovy pro seniory P Domov pro seniory SENMED 16 0 0 5,78

7
266230

Město Bílina
2680198 pečovatelská služba T Pečovatelská služba Bílina 0 8 0 8

3
263648

Město Hoštka
6933014 pečovatelská služba T Dům s pečovatelskou službou 0 1 0 1,19

2
261912

Město Kadaň
5578580 Terénní programy T Centrum sociálních služeb Prunéřov 0 4 0 4

6
261459

Město Krásná Lípa
2682912 pečovatelská služba T Pečovatelská služba 0 2 0 2,2

7
266418

Město Krupka 
8895811 pečovatelská služba T Pečovatelská služba Krupka 0 10 0 12,5
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5
266027

Město Litvínov
1901050 Terénní programy T První krok Terénní programy 0 2 0 2

5
266027

Město Litvínov
5124068 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi T První krok Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 3 6/1 3

5
266035

Město Lom
5215780 pečovatelská služba T Pečovatelská složba Lom 0 3 0 1,75

5
266086

Město Meziboří
4771324 pečovatelská služba T Pečovatelská služba Meziboří 0 6 0 7,5

4
265365

Město Podbořany
6694054 pečovatelská služba T Pečovatelská služba Podbořany 0 4 0 7

6
261688

Město Šluknov
1088856 pečovatelská služba T Dům s pečovatelskou službou 0 1 0 0,6

3
264466

Město Štětí
2561765 pečovatelská služba T Město Štětí 0 7 0 13,5

3
264466

Město Štětí
6774569 odlehčovací služby P Dům s chráněnými byty 2 0 0 1,1

3
264466

Město Štětí
8322579 denní stacionáře A Dům s chráněnými byty 0 1 6/1 1,1

3
264474

Město Terezín
1795576 pečovatelská služba T Město Terezín 0 2 0 2,2

3
264571

Město Úštěk
8820534 pečovatelská služba T Pečovatelská služba 0 2 0 2,25

6
261718

Město Varnsdorf
1187850 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 0 2 6/1 1,8

6
261718

Město Varnsdorf
2244389 Noclehárny A Centrum sociálních služeb - noclehárna 9 0 0 0,6

6
261718

Město Varnsdorf
3064434 Terénní programy T Centrum sociálních služeb - terénní program 0 2 0 2

6
261718

Město Varnsdorf
9055829 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Centrum sociálních služeb - nízkoprahový klub Modrý kámen 0 3 30 2,25

6
261718

Město Varnsdorf
9957516 pečovatelská služba T Pečovatelská služba Varnsdorf 0 6 0 5,93

6
261734

Město Velký Šenov 
4363293 pečovatelská služba T Pečovatelská služba 0 2 0 1

4
65108477

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
6963367 Sociálně terapeutické dílny A Sociálně terapeutická dílna Jeroným 0 3 15/3 3

4
60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
4012067 pečovatelská služba A/T Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny 0 14 0 14,85

4
60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
6128832 denní stacionáře A Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny 0 2 15 2,1

4
60275847

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
6854502 Terénní programy T Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny 0 1 0 1,1
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2
65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň
8021779 domovy pro seniory P Městská správa sociálních služeb Kadaň 120 0 0 54,84

2
65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň
8756058 Odlehčovací služby P Městská správa sociálních služeb Kadaň 4 0 0 0,56

2
65642481

Městská správa sociálních služeb Kadaň
9009774 pečovatelská služba T Pečovatelská služba 0 10 0 11

5
831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
1486803 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro osoby se zdravotním postižením 6 0 0 2,29

5
831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
6305505 Odborné sociální poradenství A Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 0 1 4/1 1,745

5
831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 
1853582 pečovatelská služba T Pečovatelská služba 0 24 0 18,86

5
831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 
1944936 domovy pro seniory P Domov pro seniory 97 0 0 21,21

5
831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 
4525297 denní stacionáře A

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně 

handicapované občany s ukončenou školní docházkou
0 2 11/2 2,26

5
831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 
5884351 denní stacionáře A Denní stacionář pro seniory a handicapované občany 0 1 4/1 1,165

5
831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 
6712020 domovy pro seniory P Domov pro seniory 273 0 0 95,36

5
831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 
7945267 denní stacionáře A Denní dětský rehabilitační stacionář 0 3 12/3 3,06

5
831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 
9300938 domovy se zvláštním režimem P Domov se zvláštním režimem 31 0 0 20,85

5
831212

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 
9884915 domovy pro seniory P Domov pro seniory 36 0 0 15,18

2
46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
3018174 Odborné sociální poradenství A Odborné sociální poradenství Vejprty 0 1 0 0,6

2
46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
3373312 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T SAS Vejprty 0 2 16/2 3

2
46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
3715196 Terénní programy T Terénní programy Vejprty 0 2 0 2

2
46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
6278016 domovy pro seniory P Domov pro seniory Vejprty 18 0 0 9,5

2
46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
7891821 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Domov pro osoby se zdravotním postižením Vejprty 153 0 0 66

2
46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
9110353 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T NZDM "Vejprťák" 0 1 16/2 3

2
46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
9493656 domovy se zvláštním režimem P Domov se zvláštním režimem Vejprty 137 0 0 57,2

2
46789863

Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
9925245 Chráněné bydlení P Chráněné bydlení Vejprty 28 0 0 5,5
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2
46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
1590533 Odlehčovací služby P Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace 30 0 0 15,75

2
46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
1592324 pečovatelská služba T Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace 0 5 0 8

2
46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
3890327 domovy pro seniory P Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace 94 0 0 32,75

2
46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
5655847 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace 48 0 0 20,75

2
46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
6395067 Odborné sociální poradenství A/T Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace 0 2 0 2,5

2
46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace
7032621 domovy se zvláštním režimem P Městský ústav sociálních služeb, přípěvková organizace 84 0 0 36,75

2
65082125

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
2848286 domovy pro seniory P

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková 

organizace
113 0 0 34,85

2
65082125

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
3369883 pečovatelská služba A/T Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o. 0 A 2; T 7 0 9,07

2
65082125

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace
8647982 odlehčovací služby P Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p.o. 4 0 0 1,08

4
265233

Městys Měcholupy
8521213 pečovatelská služba T Obec Měcholupy 0 1 0 1,1

5
63125137

Most k naději, z.s.
1916764 Služby následné péče A Centrum pro rodinu a následnou péči 0 1 12/2 0,6

4
63125137

Most k naději, z.s.
4417327 Kontaktní centra A K-Centrum Žatec 0 3 6/2 3,7

5
63125137

Most k naději, z.s.
4741952 Terénní programy T Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny 0 9 4/1 10,3

9
63125137

Most k naději, z.s.
4876605 Telefonická krizová pomoc T Linka duševní tísně 0 1 0 5,5

4
63125137

Most k naději, z.s.
6384214 Odborné sociální poradenství T Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních 0 2 14/1 3,18

5
63125137

Most k naději, z.s.
7660838 Odborné sociální poradenství A Sociální protidrogová poradna 0 2 4/1 2,7

5
63125137

Most k naději, z.s.
8582685 Kontaktní centra A K-centrum Most 0 4 9/4 4,7

5
63125137

Most k naději, z.s.
9936300 Krizová pomoc A Krizová poradna 0 1 0 1,25

3
22833404

Mozaika, z.s.
5359149 Odborné sociální poradenství A Mozaika, z.s. 0 1 2 1

2
570931

NADĚJE
1074769 Terénní programy T Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří 0 2 0 2

3
570931

NADĚJE
1256783 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození 0 2 24 4
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2
570931

NADĚJE
1673951 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež
0 5 20 5

2
570931

NADĚJE
2127231 Odborné sociální poradenství A Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, odborné sociální poradenství 0 1 0 1,2

3
570931

NADĚJE
2367190 Azylové domy P Dům Naděje Litoměřice 83 0 0 11

3
570931

NADĚJE
2503341 Sociálně terapeutické dílny A Dům Naděje Litoměřice - Pražská 0 2 10 3,9

3
570931

NADĚJE
2925439 Noclehárny A Středisko NADĚJE Lovosice 10 0 0 3,05

3
570931

NADĚJE
3072534 Chráněné bydlení P Středisko Naděje Roudnice nad Labem - chráněné bydlení 10 0 0 5,1

2
570931

NADĚJE
3778962 Azylové domy P Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří 40 0 0 7,87

3
570931

NADĚJE
4257675 Azylové domy P Dům NADĚJE Roudnice nad Labem 45 0 0 8,64

3
570931

NADĚJE
4528359 Terénní programy T Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem 0 4 0 4,5

3
570931

NADĚJE
5510903 Noclehárny A Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy 4 0 0 0,6

3
570931

NADĚJE
5625611 Nízkoprahová denní centra A/T Středisko NADĚJE Lovosice 0 2 15 3,5

3
570931

NADĚJE
5924567 Krizová pomoc P Dům NADĚJE Roudnice nad Labem 4 0 0 0,35

3
570931

NADĚJE
6087352 Chráněné bydlení P Dům Naděje Litoměřice - Pražská 12 0 0 6,87

2
570931

NADĚJE
6562208 Nízkoprahová denní centra A Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří 0 4 20 3,95

2
570931

NADĚJE
7055199 Chráněné bydlení P Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení 10 0 0 4,9

2
570931

NADĚJE
7055199 Chráněné bydlení P Středisko NADĚJE Kadaň - chráněné bydlení 10 0 0 4

2
570931

NADĚJE
8090360 Noclehárny A Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří 10 0 0 2,4

3
570931

NADĚJE
8870904 Terénní programy T Dům Naděje Litoměřice 0 2 0 2

2
570931

NADĚJE
9057704 Odborné sociální poradenství A Středisko NADĚJE Kadaň, odborné sociální poradenství 0 1 0 1,13

3
570931

NADĚJE
9593299 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Středisko Naděje Litoměřice 0 3 15 5

3
570931

NADĚJE 
4166865 Sociálně terapeutické dílny A Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické dílny 0 2 10/2 2
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3
570931

NADĚJE 
4534118 Terénní programy T Středisko NADĚJE Štětí, terénní programy 0 2 0 2

3
570931

NADĚJE 
6772756 Odborné sociální poradenství A Středisko NADĚJE Štětí, odborné sociální poradenství 0 2 0 1,13

9
26623064

Národní ústav pro autismus, z.ú.
2284277 Odborné sociální poradenství A/T Odborné sociální poradenství NAUTIS, z.ú. 0 1 0 0,26

9
26623064

Národní ústav pro autismus, z.ú.
4319542

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A

Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko, Národní ústav pro 

autismus, z.ú.
0 5 12 0,07

9
26623064

Národní ústav pro autismus, z.ú.
4334040 Raná péče A/T Středisko rané péče NAUTIS 0 1 0 0,33

9
26623064

Národní ústav pro autismus, z.ú.
7472903 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko NAUTIS, z.ú. 0 1 0 0,09

9
26623064

Národní ústav pro autismus, z.ú.
9864940 Odlehčovací služby P Respitní centrum 1 0 0 0,38

3
263486

Obec Čížkovice
5179369 pečovatelská služba T Dům s pečovatelskou službou Čížkovice 0 1 0 1,25

3
264610

Obec Velké Žernoseky
7646731 pečovatelská služba T Obecní úřad Velké Žernoseky 0 1 0 1,5

1
70818134

Oblastní charita Česká Kamenice
2472265 Nízkoprahová denní centra A Nízkoprahové denní centrum 0 1 10/1 3,5

1
70818134

Oblastní charita Česká Kamenice
2527440 Podpora samostatného bydlení T Podpora samostatného bydlení 0 1 0 3,7

8
70818134

Oblastní charita Česká Kamenice
2527440 Podpora samostatného bydlení T Podpora samostatného bydlení 0 4 0 0,8

8
70818134

Oblastní charita Česká Kamenice
5735295 Sociálně terapeutické dílny A Sociálně terapeutické dílny 0 4 3/1 2,3

1
70818134

Oblastní charita Česká Kamenice
5735295 Sociálně terapeutické dílny A Sociálně terapeutické dílny 0 5 3/1 3,6

1
70818134

Oblastní charita Česká Kamenice
7629312 domovy se zvláštním režimem P Domov se zvláštním režimem 28 0 0 16,5

1
70818134

Oblastní charita Česká Kamenice
9806102 Chráněné bydlení P Chráněné bydlení 31 0 0 11,75

8
70818134

Oblastní charita Česká Kamenice
9806102 Chráněné bydlení P Chráněné bydlení 11 0 0 4,55

5
70828920

Oblastní charita Most
1012725 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino 0 3 28/4 6

7
70828920

Oblastní charita Most
1158642 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov 0 2 7/1 2

7
70828920

Oblastní charita Most
1826142 Noclehárny A Noclehárna Duchcov 5 0 0 1

2
70828920

Oblastní charita Most
2450357 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jirkov 0 2 6/1 2
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2
70828920

Oblastní charita Most
2570590 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro 0 1 14/2 3,5

5
70828920

Oblastní charita Most
3043143 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 4 6/1 4,3

4
70828920

Oblastní charita Most
3383589 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 3 15/3 3

5
70828920

Oblastní charita Most
3475445 Odborné sociální poradenství A Sociální poradna Most 0 1 0 1

5
70828920

Oblastní charita Most
4704201 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Sovička 0 3 15/3 4

2
70828920

Oblastní charita Most
5361940 Odborné sociální poradenství A/T Sociální poradna Chomutov 0 1 0 1,8

7
70828920

Oblastní charita Most
5370162 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Zastávka 0 4 30/4 5

7
70828920

Oblastní charita Most
5476963 Azylové domy P Azylový dům Osek 27 0 0 6,5

7
70828920

Oblastní charita Most
5690901 Azylové domy P Azylový dům Duchcov 30 0 0 6,5

5
70828920

Oblastní charita Most
5778636 Odborné sociální poradenství A/T Sociální poradna Janov 0 1 2/1 1,2

5
70828920

Oblastní charita Most
5798742 pečovatelská služba T Pečovatelská služba Oblastní charity Most 0 7 0 7,5

7
70828920

Oblastní charita Most
6239239 Azylové domy P Centrum "Rodina v tísni" 30 0 0 6,5

5
70828920

Oblastní charita Most
6776446 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Rozmarýnek 0 5 15/5 5

5
70828920

Oblastní charita Most
7323829 osobní asistence T Osobní asistence Oblastní charity Most 0 3 0 3,3

7
70828920

Oblastní charita Most
7544686 Terénní programy T Terénní programy Duchcov 0 1 2/1 1,2

5
70828920

Oblastní charita Most
8190994 Nízkoprahová denní centra A/T Nízkoprahové denní centrum Most 0 1 15/1 3

7
70828920

Oblastní charita Most
8217675 Domy na půl cesty P Centrum Rodina v tísni 4 0 0 1,5

5
70828920

Oblastní charita Most
8389381 Terénní programy T Terénní programy Most 0 3 0 3

5
70828920

Oblastní charita Most
8522670 Sociální rehabilitace A/T Sociálně rehabilitační programy 0 2 2/1 2

7
70828920

Oblastní charita Most
8583484 Odborné sociální poradenství A Odborné sociální poradenství Duchcov 0 1 0 1,15

2
70828920

Oblastní charita Most
9253322 Terénní programy T Terénní programy 0 3 2/1 3
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5
70828920

Oblastní charita Most
9253322 Terénní programy T Terénní programy 0 3 2/1 3

6
46797572

Oblastní charita Rumburk
4291907 Odborné sociální poradenství A Občanská poradna Rumburk, kont. místo Šluknov 0 1 0 1,01

6
46797572

Oblastní charita Rumburk
6349343 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Asistenční služba pro rodiny s dětmi 0 1 5/1 1,08

6
46797572

Oblastní charita Rumburk
7222807 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Žijeme spolu - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 0 1 14/2 3

6
73635502

Oblastní charita Šluknov
3112502 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Ambrela pro rodinu 0 3 4/1 2,9

6
73635502

Oblastní charita Šluknov
6661939 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Bary Ambrela 0 1 20/2 4

6
73635502

Oblastní charita Šluknov
8168410 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela 0 1 20/3 4,39

7
70806837

Oblastní charita Teplice v Čechách
5945195 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Agapé II. 0 3 30/3 4

7
70806837

Oblastní charita Teplice v Čechách
7058897 Odborné sociální poradenství A Občanská poradna Teplice 0 1 0 1

7
70806837

Oblastní charita Teplice v Čechách
8489399 Azylové domy P Azylový dům pro matky s dětmi Agapé 20 0 0 4,5

8
44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem
1001488 Azylové domy P Azylový dům Samaritán 40 0 0 5,3

8
44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem
2145028 Nízkoprahová denní centra A/T Centrum pomoci Samaritán 0 3 50 3,7

8
44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem
2179469 domovy se zvláštním režimem P Dům pokojného stáří svaté Ludmily 15 0 0 8,35

8
44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem
3125201 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Komunitní centrum pro děti Světluška 0 2

A: 20/2, T: 

10/1
3

8
44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem
3255982 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Centrum služeb pro rodinu s dětmi Světluška 0 1

A: 15/2, T: 

13/1
2

8
44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem
3831791 Noclehárny A Noclehárna Samaritán 15 0 0 1,5

8
44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem
6631017 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka 0 1

A: 12/2, T: 

12/1
2

8
44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem
7141935 domovy pro seniory P Dům pokojného stáří svaté Ludmily 21 0 0 13,65

8
44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem
9288131 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo 0 2

A: 20/2, T: 

10/1
1,5

8
44225512

Oblastní charita Ústí nad Labem
9832613 Terénní programy T Oblastní charita Ústí nad Labem 0 2 10/2 2

1
426067

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
2740854 pečovatelská služba T Pečovatelská služba 0 6 0 8
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1
426067

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
2794196 domovy se zvláštním režimem P Domov se zvláštním režimem 13 0 0 10,5

3
426105

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
2467540 Kontaktní centra A Kontaktní centrum Litoměřice 0 3 12/2 3,2

3
426105

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice
2997661 Terénní programy T Terénní program Litoměřicka 0 2 6/2 2,2

4
426113

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
1427288 Azylové domy P Azylový dům pro muže 22 0 0 4,5

4
426113

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
5658772 Azylové domy P Azylový dům pro muže 28 0 0 4,5

7
426130

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice
6580078 domovy se zvláštním režimem P Domov se zvláštním režimem 12 0 0 9,35

5
21551413

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
1991853 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T VULKÁN 0 4 50/5 5,1

5
21551413

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
2868960 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T OLIVÍN 0 3 10/2 3,1

5
21551413

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
8897392 Terénní programy T SPOLU V ULICÍCH 0 4 0 2,5

8
63154935

OPORA
3964750 Odlehčovací služby T Domácí hospicová péče OPORA 0 2 0 2,2

8
63154935

OPORA
4302274 pečovatelská služba T Pečovatelská služba OPORA 0 8 0 10,25

3
63154935

OPORA
8743040 Odlehčovací služby T Domácí hospicová péče OPORA 0 2 0 2,05

3
63154935

OPORA
9223369 pečovatelská služba T Pečovatelská služba OPORA 0 12 0 13,2

8
27284506

PAMPELIŠKA, o. p. s.
1908686 pečovatelská služba T Pampeliška o. p. s. 0 2 0 3,2

7
27284506

PAMPELIŠKA, o. p. s.
6570745 osobní asistence T Pampeliška, o.p.s. 0 1 0 1,1

7
27284506

PAMPELIŠKA, o. p. s.
7806201 pečovatelská služba T Pampeliška, o.p.s. 0 11 0 11,8

4
5943795

Pečovatelky MEDIKA s.r.o. 
7797350 pečovatelská služba T Pečovatelky MEDIKA s.r.o. 0 2 0

8
44555385

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, přísp. organizace
5458864 pečovatelská služba T Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 0 25 0 29,5

5
70888230

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě
5683202 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T ZÁPLATA 0 2 20/3 2,75

7
63787849

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
2269939 domovy se zvláštním režimem P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková 

organizace
200 0 0 94,14

7
63787849

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
6621591 domovy pro seniory P

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková 

organizace
142 0 0 46,06
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3
25443801

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
5496002 denní stacionáře A Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. 0 2 10/2 2,2

3
25443801

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
8917425 pečovatelská služba T Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. 0 4 0 6,35

8
67362621

Poradna pro integraci, z.ú.
5373127 Odborné sociální poradenství A/T Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí n. L. 0 3 30/3 5,8

8
67362621

Poradna pro integraci, z.ú.
6917580 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem 0 2 20/2 4,5

8
70100691

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
2230344 Terénní programy T Návrat do společnosti 0 7 0 7,2

1
70100691

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
3190373 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Návrat dítěte do rodiny 0 1 0 0,7

8
70100691

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
7160480 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Návrat dítěte do rodiny 0 2 0 1,7

8
70100691

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
7212518 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Návrat dítěte do rodiny 0 4 0 3,6

7
70100691

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
7406243 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Želváček 0 4 20 3,3

1
70100691

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
9564563 Terénní programy T Návrat do společnosti 0 2 0 2,2

2
22723030

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.
1066993 Odborné sociální poradenství A Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň 0 1 5/2 1,3

8
26670763

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.
4095789 Odborné sociální poradenství A Poradna pro mezilidské vztahy 0 2 12/2 3

1
69898588

Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.
2702489 Odborné sociální poradenství A Krizová poradna 0 2 6/2 1,83

8
69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
3192313 centra denních služeb A Denní centrum pro seniory Ústí n. L. 0 3 8/3 3,5

1
69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
4467601 centra denních služeb A Denní centrum pro seniory Děčín 0 2 6/2 3

1
69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
4709041 pečovatelská služba T Pečovatelská služba Prosapia Děčín 0 2 0,25 3,2

1
69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
5509784 Odborné sociální poradenství A/T Poradna Prosapia 0 2 8/2 1,6

8
69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
5509784 Odborné sociální poradenství A/T Poradna Prosapia 0 2 8/2 1,6

1
69411239

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
9399765 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Klub pro mladé Prosapia 0 1 30/2 3

4
829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
2322456 Chráněné bydlení P Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 4 0 0 1,1

4
829137

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
6143976 Sociální rehabilitace A Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 0 1 5/1 0,8
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2
26637260

RADKA z. s.
2140724 Odborné sociální poradenství A/T Sociální centrum RADKA 0 1 0 1,7

2
26637260

RADKA z. s.
9684609 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Sociální centrum RADKA 0 7

A: 14/2; T 

12/2
6,5

5
25438352

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
1474897 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T SAS - Sociálně aktivizační služba MOST 0 4 16/2 4,2

5
25438352

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
7964176 Odborné sociální poradenství A/T SAP - Sociálně aktivizační poradna MOST 0 4 4 4

8
68974922

Romano jasnica, spolek
1014491 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Nízkoprahové zařízení pro mládež 0 1 15 4

8
68974922

Romano jasnica, spolek
1280221 Terénní programy T Poradenské informační centrum Trmice 0 1 4/1 1

4
68974922

Romano jasnica, spolek
2714387 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Poradenské centrum Louny 0 2 4 2

8
68974922

Romano jasnica, spolek
6394439 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Nízkoprahové zařízení pro děti M. C. Zefyríno 0 1 15 3,5

3
68974922

Romano jasnica, spolek
8623993 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Poradenské centrum Štětí 0 3 12 2

7
68974922

Romano jasnica, spolek
9817183 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Poradenské centrum Krupka 0 5 12 5

9
44990901

ROZKOŠ bez RIZIKA
4441304 Terénní programy T ROZKOŠ bez RIZIKA 0 4 0 0,85

7
65607368

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
7425112 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Podaná ruka 0 2

A 20/3;        

T 10/2
2,26

7
65607368

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
9772872 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Luna 0 1 20/2 1,64

6
62231294

Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov
3861378 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Zavináč 0 2 30/2 2,75

7
26598442

Senior Teplice, z.s.
1142741 Týdenní stacionáře P Senior Teplice 14 0 0 8,5

7
26598442

Senior Teplice, z.s.
4868271 odlehčovací služby P Senior Teplice 14 0 0 3,7

7
26598442

Senior Teplice, z.s.
7907052 pečovatelská služba T Senior Teplice 0 10 0 10,2

7
26598442

Senior Teplice, z.s.
8381611

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A Denní centrum Kanape 0 1 25/3 1,1

7
26598442

Senior Teplice, z.s.
8951412 denní stacionáře A Senior Teplice 0 3 10 3,2

5
28736133

Sestřičky, s.r.o.
2026889 pečovatelská služba T Sestřičky, s. r. o. 0 3 0 3,1

8
26540495

Sociální agentura, o. p. s.
4452113 Sociální rehabilitace A Sociální agentura, o.p.s. 0 1 8/1 1,1
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7
26540495

Sociální agentura, o. p. s.
6288509 Odborné sociální poradenství A Sociální agentura, o.p.s. 0 1 0 0,75

8
26540495

Sociální agentura, o. p. s.
8052393 Odborné sociální poradenství A Sociální agentura, o. p. s. 0 2 0 1,5

2
46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
1049767 domovy pro seniory P Domov pro seniory Písečná 166 0 0 68,6

2
46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
4810034 denní stacionáře A Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná 0 2 10/2 2,34

2
46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
7359147 pečovatelská služba T Centrum denních služeb Bezručova 0 11 0 16,1

2
46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
8986384 domovy pro osoby se zdravotním postižením P Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná 28 0 0 21,19

3
8183571

Sociální služby města Lovosice
9512421 pečovatelská služba T Pečovatelská služba města Lovosice 0 7 0 8,15

9
68954221

Spirála, Ústecký kraj, z. s.
1901964 Telefonická krizová pomoc T Linka pomoci 0 1 0 4,7

9
68954221

Spirála, Ústecký kraj, z. s.
9031562 Intervenční centra A/T/P Intervenční centrum 1 3 5/2 6,9

8
68954221

Spirála, Ústecký kraj, z. s.
9381472 Krizová pomoc A/T/P Centrum krizové intervence 5 2 3/1 6,25

6
68954221

Spirála, Ústecký kraj, z. s.
9381472 Krizová pomoc A Centrum krizové intervence 0 1 5/1 0,4

4
68954221

Spirála, Ústecký kraj, z. s.
9381472 Krizová pomoc A Centrum krizové intervence 0 1 5/1 0,4

8
68954221

Spirála, Ústecký kraj, z. s.
9736016 Odborné sociální poradenství A Centrum krizové intervence 0 1 5/1 0,7

2
22800522

Společně proti času, o. p. s.
1873902 pečovatelská služba T Společně proti času, o. p. s. 0 1 0 1,98

2
22800522

Společně proti času, o. p. s.
5817647 Odlehčovací služby T Společně proti času, o. p. s. 0 1 0 0,3

5
26613468

SPOLEČNÝ ŽIVOT
1348497 Terénní programy T SPOLEČNÝ ŽIVOT 0 2 5/1 2,6

6
3070280

Spolek Kolem dokola
3598308

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A Spolek Kolem dokola 0 2 5/2 2,15

7
26671921

SPZ Teplice z.s.
3687948 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T SPZ Teplice - sociálně aktivizační služby 0 3 5/1 3

5
266094

Statutární město Most
1508034 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 15-26 let 0 2 35/5 3

5
266094

Statutární město Most
2898140 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T NZDM Svět 0 1 21/3 2,5

8
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
1179103

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí n.L. 0 2 35/2 1,6
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9
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
1475555 Tlumočnické služby A/T Tlumočnické služby Most a Ústecký kraj 0 2 35/2 2,8

5
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
3454712 Odborné sociální poradenství A/T Sociální poradenství pro sluchově postižené Most 0 3 0 1,95

8
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
5554461 Odborné sociální poradenství A/T Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí n. L. 0 2 0 1,65

1
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
5657843 Odborné sociální poradenství A/T Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín 0 2 0 1,55

5
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
5922648

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most 0 2 35/2 2,6

9
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
7160060 Tlumočnické služby A/T Tlumočnické služby Louny 0 2 35/2 1,8

9
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
7896718 Tlumočnické služby A/T Tlumočnické služby Ústí nad Labem 0 2 35/2 2,5

4
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
7902701

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny 0 2 35/2 1,4

9
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
8443953 Tlumočnické služby A/T Tlumočnické služby Teplice a Ústecký kraj 0 2 40/2 1,9

7
70942412

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje
9118818

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A/T Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice 0 2 35/2 2,3

4
64018539

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
2222932

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A

Svaz tělesně postiženýchv České republice, o.s. okresní organizace 

Louny
0 2 0 0,4

4
64018539

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
2906418 Odborné sociální poradenství A

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace 

Louny
0 1 0 1,25

4
64018539

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
5429547 Odborné sociální poradenství A Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní organizace 0 1 0 0,45

4
64018539

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace Louny
8356589

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizace 

Louny
0 2 8/2 0,5

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
1348958 Kontaktní centra A K-Centrum Chomutov 0 4 10/2 4,2

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
4617622 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Klub DOpatra 0 3 30/3 5,2

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
4830342 Terénní programy T Terénní program Jirkov 0 2 0 3

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
4903149 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Klub Kámen - SC Kamínek 0 3 30/5 8

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
5425697 Terénní programy T Terénní programy - Kadaňsko 0 6 0 6,2

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
5486070 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Klub MOLO 0 2 15/3 5,2

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
6042330 Terénní programy T Terénní programy - Chomutovsko 0 4 0 4,4
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2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
6268396 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Klub Radonice 0 1 15/2 3,05

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
6964061 Odborné sociální poradenství A/T Poradna Světlo 0 1 3/1 1,2

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
6964061 Odborné sociální poradenství A/T Poradna Světlo 0 1 3/1 1,2

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
6964061 Odborné sociální poradenství A/T Poradna Světlo 0 1 3/1 1,2

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
6987486 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A/T Klub Přízemí 0 3 30/3 4,2

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
9046179 Kontaktní centra A K-Centrum Kadaň 0 3 10/2 2,7

2
65650701

Světlo Kadaň z. s.
9813289 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek 0 2 15/2 4,5

3
70809828

ŠANCE Lovosice, z.s.
1806649 pečovatelská služba T ŠANCE Lovosice 0 4 0 4

3
70809828

ŠANCE Lovosice, z.s.
5093498 denní stacionáře A Denní stacionář ŠANCE Lovosice 0 1 2/1 3

3
70809828

ŠANCE Lovosice, z.s.
7363041 Sociálně terapeutické dílny A Sociálně terapeutická dílna Šance 0 1 4/1 1

9
26611716

Tichý svět, o.p.s.
8477576 Tlumočnické služby A/T Tichý svět, o.p.s. - tlumočnické služby 0 4 0 0,92

8
25453629

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
5180350 Sociální rehabilitace A/T TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. 0 1 5/1 1

9
25453629

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.
7124970 Průvodcovské a předčitatelské služby A/T TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. 0 1 3 1,8

8
26200481

Tyfloservis. o.p.s.
8215787 Sociální rehabilitace A/T Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Ústí n. L. 0 3 0 2,25

3
70948062

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.
3856868 domovy pro osoby se zdravotním postižením P

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, 

příspěvková organizace
75 0 0 37

8
44553374

Ústecký Arcus, z.s.
5571181 Odborné sociální poradenství A

Ústecký Arcus, spolek onkologických pacientů, jejich rodinných 

příslušníků a přátel
0 2 0 1,6

5
6081673

Uzlík Litvínov, z. ú. 
3514586 Sociálně terapeutické dílny A Uzlík Litvínov, z. ú. 0 1 6/2 2,25

3
25444972

VALDEK, o.p.s.
8111722

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A/T VALDEK, o.p.s. 0 3 8/2 4,15

1
6479600

Valerie-Homecare, s.r.o.
8643582 Odlehčovací služby T Odlehčovací služby 0 3 0 1,61

1
6479600

Valerie-Homecare, s.r.o.
9489149 Domovy pro seniory P Domov pro seniory 15 0 0 17,085

7
22794581

Vaše harmonie, o. p. s. 
3293142 domovy se zvláštním režimem P Seniorcentrum Pohoda 26 0 0 15
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7
22794581

Vaše harmonie, o. p. s. 
6998154 Odborné sociální poradenství A/T Seniorcentrum Pohoda 0 1 0 1,3

7
22794581

Vaše harmonie, o. p. s. 
7046267 domovy pro seniory P Seniorcentrum Pohoda 32 0 0 11

6
22794581

Vaše harmonie, o. p. s. 
9585709 pečovatelská služba T Centrum pečovatelské služby Harmonie 0 1 0 2,52

4
1539353

Vavřinec, z. s.
1351398 Azylové domy P Azylový dům pro rodiny s dětmi 28 0 0 6

4
1539353

Vavřinec, z. s.
2001131 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 2 5/1 2,2

4
1539353

Vavřinec, z. s.
2001131 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 1 5/1 1,1

4
1539353

Vavřinec, z. s.
2001131 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi A/T Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 0 1 5/1 1,1

4
1539353

Vavřinec, z. s.
8051646 Odborné sociální poradenství A Centrum odborného sociálního poradenství 0 1 5/1 1

8
64676803

WHITE LIGHT I, z.ú.
5291489 Služby následné péče A/P Centrum následné péče WHITE LIGHT I Ústí nad Labem 7 2 15 2,2

9
64676803

WHITE LIGHT I, z.ú.
7968327 Terapeutické komunity P Terapeutická komunita WHITE LIGHT I v Mukařově 15 0 0 8,1

8
64676803

WHITE LIGHT I, z.ú.
7975725 Odborné sociální poradenství A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi 

WHITE LIGHT I Ústí nad Labem
0 2 12/2 3,25

6
64676803

WHITE LIGHT I, z.ú.
7975725 Odborné sociální poradenství A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi 

WHITE LIGHT I Ústí nad Labem
0 1 0 0,15

7
64676803

WHITE LIGHT I, z.ú.
7975725 Odborné sociální poradenství A

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostmi 

WHITE LIGHT I Ústí nad Labem
0 1 0 0,7

6
64676803

WHITE LIGHT I, z.ú.
9185704 Kontaktní centra A Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Rumburku 0 2 0 2

7
64676803

WHITE LIGHT I, z.ú.
9535462 Terénní programy T Terénní programy WHITE LIGHT I Teplicko 0 2 0 2,6

6
64676803

WHITE LIGHT I, z.ú.
9684988 Terénní programy T Terénní programy WHITE LIGHT I Šluknovsko 0 3 0 3,1

7
64676803

WHITE LIGHT I, z.ú. 
6427324 Kontaktní centra A Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I v Teplicích 0 4 0 4,6

8
26533839

YMCA Ústí nad Labem
7155895 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež A Nízkoprahový klub Orion 0 1 30/2 1,5

2
28716736

Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.
1819216 pečovatelská služba T Zdravotní sestry a pečovatelky s. r. o. 0 2 0 3,5

4
26595575

Žatecký spolek Handicap z. s.
2266383

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
A/T MAJÁK - tréninkové středisko, Žatecký spolek Handicap, z. s. 0 3 6/3 3,6

4
26595575

Žatecký spolek Handicap z. s.
5355584 Terénní programy T Terénní programy 0 2 0 2
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4
26595575

Žatecký spolek Handicap z. s.
8187057 Odborné sociální poradenství A/T Občanská poradna Handicap 0 2 0 2,15

7
61515434

Židovská obec Teplice
5999482 Odborné sociální poradenství A/T Židovská obec Teplice 0 1 0 0,5

9
571709

ŽIVOT 90, z.ú.
2684509 Tísňová péče T ŽIVOT 90 - Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0 1 0 6,6

9
571709

ŽIVOT 90, z.ú.
4892203 Telefonická krizová pomoc T Život 90 - Linka důvěry pro seniory a jejich blízké 0 2 0 6,6

Vysvětlivky:

Č. regionu Region

1 Děčínsko

2 Chomutovsko

3 Litoměřicko

4 Lounsko
5 Mostecko
6 Šluknovský výběžek
7 Teplicko
8 Ústecko
9 Nadregionální působnost

Služba zařazena do Základní sítě

Služba zařazena do Základní sítě, financování MPSV (,,B'' síť)

Regiony Ústeckého kraje

Materiál byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ............... 30
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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 Louny, a.s. 3954535

4 25026259 Nemocnice Žatec, o.p.s. 5594962

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 



čí
sl

o
 r

e
gi

o
n

u

IČ Název poskytovatele
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Druh služby
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Název zařízení
Počet 

lůžek

Stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita

Stávající 

skupinová 

okamžitá 

kapacita 

(sk/pr)

Úvazky 

pracovníků    

v přímé péči 

6
26590735 CEDR - komunitní spolek 6572053 Terénní programy T Terénní programy 0 6 10/1 6,5

2
25755277 Člověk v tísni, o.p.s. 6435327 Terénní programy T Člověk v tísni, o.p.s. 0 2 0 2

6
44554559 DRUG – OUT Klub, z. s. 8781631 Odborné sociální poradenství A/T Poradna pro závislosti 0 2 0 2,15

1
26590719 Charitní sdružení Děčín, z.s. 6511261 Odborné sociální poradenství A Občanská poradna Děčín 0 2 0 2,044

2
26569655 In IUSTITIA, o.p.s. 1144917 Odborné sociální poradenství A/T Poradna Justýna 0 1 0 1,125

1
68975244 Indigo Děčín, z.s. 9308341 Terénní programy T Terénní program 0 2 0 5

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
4 0 0 2

5
27000222 K srdci klíč, o. p. s. 9422230 Azylové domy P

Azylový dům pro rodiny s 

dětmi v Mostě
20 0 0 5,86

6
75139090 Kostka Krásná Lípa, p.o. 3827499 Odborné sociální poradenství A/T Kostka Krásná Lípa p.o. 0 1 0 1,1

2
46787682

Městský ústav sociálních služeb Jirkov, 

příspěvková organizace
7032621 Odborné sociální poradenství A/T

Městský ústav sociálních služeb, 

přípěvková organizace
0 2 2 3

2
70828920 Oblastní charita Most 2450357

Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi
A/T

Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi Jirkov
0 2 8/2 2

2
70828920 Oblastní charita Most 2570590

Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež
A/T

Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež Khamoro
0 1 14/2 3

2
70828920 Oblastní charita Most 5361940 Odborné sociální poradenství A/T Sociální poradna Chomutov 0 1 0 1

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 7. 2019
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Počet 

lůžek

Stávající 

individuální 

okamžitá 

kapacita

Stávající 

skupinová 

okamžitá 

kapacita 

(sk/pr)

Úvazky 

pracovníků    

v přímé péči 

5
70828920 Oblastní charita Most 6776446

Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi
A/T Rozmarýnek 0 2 8/1 2

5 70828920 Oblastní charita Most 8389381 Terénní programy T Terénní programy Most 0 2 0 2

2 70828920 Oblastní charita Most 9253322 Terénní programy T Terénní programy 0 2 2/1 2

5
21551413

Obrnické centrum sociálních služeb, 

příspěvková organizace
2597207 Odborné sociální poradenství A Obrnická sociální poradna 0 3 0 1,6

4
68974922 Romano jasnica, spolek 2274212

Nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež
A/T Klub Amaro Avindo 0 2

A 15/2;       

T 15/2
2

2
46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková 

organizace
8611619 Azylové domy P Azylový dům Písečná 50 0 0 7,61

2
46789944

Sociální služby Chomutov, příspěvková 

organizace 
6315827 Odborné sociální poradenství A Sociální centrum Kamenná 0 5 0 5

Rozvojová síť sociálních služeb Ústeckého kraje platná od 1. 7. 2019



 
 

Zápis ze setkání Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského 

úřadu Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb 

  

Setkání konaného dne 30. 4. 2019 v zasedací místnosti budovy D Krajského úřadu Ústeckého 

kraje se zúčastnili pracovní odboru sociálních věcí KÚÚK dle prezenční listiny. 

V březnu 2019 bylo na KÚÚK doručeno 8 žádostí o změnu v Základní síti a 7 žádostí o změnu v 

Rozvojové síti. 

Základní síť 

1) Česká unie neslyšících 

- Tlumočnická služba v ,,B‘‘ síti. 

- Žádost o zařazení stávající služby do ZS, ale služba již u nás v ZS je. 

- Žádost zamítnuta. 

 

2) Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s. 

- Žádost o navýšení úvazku OSP z 1,5 na 2  

- Bez předchozího projednání na KÚÚK. 

- Žádost zamítnuta pro nesplnění podmínek pro udělení výjimky z uzavření Základní 

sítě sociálních služeb. 

 

3), 4) Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace 

- Přelití 1 úvazku poskytovatele. Celkový počet úvazků poskytovatele zůstane 

nenavýšen. 

- DOZP: Snížení PSS o 1 → přesun tohoto úvazku na CHB. Celkem z 20,95 na 19,95. 

b) CHB: Zvýšení PSS o 1 → úvazek převeden z DOZP. Celkem z 21,25 na 22,25. 

- Žádosti schváleny.  

 

5) Město Lovosice 

- Pečovatelská služba 

- Zrušení služby a vznik nové (nová právní forma) 

- Převedení úvazků (8,15) a kapacity (7) na novou službu. 

Příloha č. 3

bod 18.6 priloha 3.pdf k usnesení č. 067/71R/2019



 
- Prac. skupina regionu: ANO (11:0). Nejedná se o navýšení kapacity, ta je v 

Lovosicích dostačující.  

- Žádost schválena. 

 

6), 7) Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže 

- a) SAS: Přehození úvazků služby v POSOSUK 2 (navýšení PSS, snížení SP) - celkový 

počet úvazků služby bez změny. 

b) NZDM: snížení SP, zvýšení PSS 

- Žádosti poskytovatele zamítnuty. V obou službách by došlo ke snížení úvazku 

sociálního pracovníka. Tímto krokem by u obou služeb došlo ke snížení odborné 

úrovně a z tohoto důvodu není vhodné schválení žádosti. 

 

8) Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě 

- Převod úvazku a kapacity ze zrušeného poskytovatele MOSTY - sociálně-

psychologické centrum.  

- Žádost předem na KÚÚK projednána. 

- Vyjádření obce: Most podporuje. 

- Navýšení kapacity z 5 na 6, úvazky z 5,5 na 6,5. 

- Pracovní skupina: ANO (3:1), ale výhrady: mediace nesplňuje zákon 108/2006 a 

nesrovnalosti v rozpočtu  - dle pracovní skupiny neúměrné navýšení rozpočtu 

(žádost: v současné době 4 908 750, následující rok 5 523 400). 

- Žádost schválena. Poskytovatel převezme kapacitu ze zrušené služby. 

 

Rozvojová síť 

1) DRUG – OUT Klub, z. s. 

- Služba je poskytována s kapacitou 4 a 4,15 úvazky. Nyní chce kapacitu navýšit o 1 

a o 0,9 úvazku a s tím vstoupit do RS (původní část by zůstala v ZS bez změny). 

- Služba bude poskytována ve věznici Bělušice, Ostrov a Kynšperk nad Ohří klientům 

z Ústeckého kraje.  

- Financování z Ministerstva spravedlnosti.  

- Žádost projednána na KÚÚK. 

- K žádosti doloženo kladné vyjádření Věznic Ostrov, Bělušice, Kynšperk, vazební 

věznice Litoměřice a vyjádření obce Most, obce Kynšperk, obce Ostrov. 



 
- Pracovní skupina: ANO (5:0) - potřebnost služby považuje za prokázanou. Dle 

vyjádření věznice Bělušice jsou kapacity nedostatečné a působící organizace zcela 

nepokryje poptávku. Ostatní věznice službu též podporují.  

- Žádost neschválena. Pracovní skupina KÚÚK se shodla na tom, že přestože by bylo 

financování navýšené kapacity a úvazku hrazeno ze zdrojů Ministerstva 

spravedlnosti, jedná se o neefektivní a nehospodárný krok. Poskytovatel 

nedisponuje služebním automobilem, přičemž i s automobilem by zde byla velká 

dojezdová vzdálenost - např. z DRUG-OUT Klubu sídlícího v ulici Velká Hradební v 

Ústí nad Labem do věznice Kynšperk trvá cesta automobilem okolo 2 hodin. Dále 

se pracovní skupina shodla na tom, že řada poskytovatelů má problém se sehnáním 

sociálních pracovníků a dalších odborníků do svých služeb, přičemž by tento 

odborník poskytoval službu v Karlovarském kraji (byť především klientům 

z Ústeckého kraje). Záměrem kraje je udržení odborného personálu ze sociální 

oblasti na svém území, kde bude moci pracovat s větším množstvím osob v tíživé 

sociální situaci, než kdyby službu poskytoval v takové vzdálenosti, že by pouze část 

pracovní doby byla využívána pro přímou práci s klienty. Poskytovatel dále při 

jednání na KÚÚK uvedl, že byl o poskytování služby ve věznicích požádán 

Ministerstvem spravedlnosti, přičemž žádná takováto písemná žádost nebyla 

Krajskému úřadu Ústeckého kraje doložena. Poskytovatel dále nedoložil konkrétní 

počet drogově závislých klientů z Ústeckého kraje, kteří jsou ve výše uvedených 

věznicích, není tedy jasné, jaká by byla vytíženost služby. V roce 2018 bylo 

s poskytovatelem jednáno a s ohledem na efektivnost byla řešena i možnost vzniku 

detašovaného pracoviště v Karlovarském kraji, toto však poskytovatel odmítl. 

 

2) JIPRO-CASH s. r. o. 

- DZR: Celkem má poskytovatel 70 lůžek, 25 bude v ZS (jako dosud) a 10 v RS.  

- Lůžka bude financovat město Kladno. 

- KÚÚK vystaví Podmíněné Pověření a KÚÚK vypočítá výjimečně i vyrovnávací 

platbu. 

- Vyjádření obce: Kladno podporuje, finanční podpora. Varnsdorf podporuje, bez 

finanční podpory. 

- Pracovní skupina regionu: ANO (10:0) - souhlasí s navýšením kapacit v rámci 

rozvojové sítě ve službě domov se zvláštním režimem, jako skupina vidím v této 

oblasti korespondenci s prioritou a cílem zajištění této cílové skupiny. 

- Žádost schválena. 

 

  



 
3) Sociální služby Most, z.s. 

- Nová pečovatelská služba v Mostě a spádových obcích. (poskytuje od 1. 2. 2019, 

není v ZS). 

- Dotace a vyrovnávací platba bude od MPSV nebo MAS – toto sděleno telefonicky, 

v žádosti vůbec neuvádějí (ani v kolonce u zdrojů). 

- Po vyzvání zaslána opravená žádost - v původní žádosti ind. kapacita 1 na 4,5 

úvazku (12 fyz. osob). Následně zaslána opravená žádost (1,5 úvazku na kapacitu 

1). 

- Pracovní skupina regionu: NE (9:0). I přes vyžádání pan Pöschl nezaslal pracovní 

skupině svůj projekt, PS tedy nepodporuje vstup do RS. Telefonicky sdělil, že 

pracovní skupině projekt odmítá zaslat. 

- Žádost neschválena. Pracovní skupina přihlédla k vyjádření pracovní skupiny 

regionu, která se vyjádřila negativně z důvodu nedoložení projektu, není tedy jasné 

finanční zajištění služby. 

 

5) Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace 

- OSP: zaslána po domluvě opravená žádost: v ZS zůstane kapacita 2 a úvazky bez 

změny. Do RS půjde kapacita 2 a 2,25 úvazků.  

- Dle AP není v RS volná kapacita, ale volná kapacita je v ZS → volná kapacita se 

přesune ze ZS do RS a je tedy možné schválení žádosti. 

- OPZ výzva č. 52. 

- Prac. sk: ANO (14:0). Navýšená kapacita bude hrazena z projektu, který vzešel z 

analýzy Agentury pro soc. začleňování, potřeba vychází ze strategických 

dokumentů města. 

- Žádost schválena. 

 

5) Oblastní charita Most 

- SAS: ZS zůstane bez změny, žádost o RS: individuální kapacita 2 a skupinová 8/2, 

úvazky 2.  

- V AP v RS volná kapacita 4. 

- Prac sk.: ANO (14:0). Navýšená kapacita bude hrazena z projektu, který vzešel z 

analýzy Agentury pro soc. začleňování, potřeba vychází ze strategických 

dokumentů města. 

- OPZ výzva č. 52. 

- Vyjádření obce Chomutov, obce Jirkov – podporují. 

- Žádost schválena. 



 
 

6) Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace 

- OSP: celá služba se přesune ze ZS do RS, kapacita a úvazky bez změny. 

- Financování bude z MPSV - MAS Naděje.  

- Pracovní skupina: ANO (7:0), protože služba se pouze přesune ze ZS do RS. 

- Obec Obrnice podporuje. 

- Žádost schválena. 

 

7) Romano jasnica, spolek 

- Nová služba NZDM (Klub Amaro Avindo), poskytováno od 1. 7. 2019 

- Financování předpokládáno z MAS případně 052 KPSVL.  

- S poskytovatelem osobně projednáno.  

- V AP v RS volná kapacita 2.  

- Pracovní skupina: ANO (11:0). V souladu s AP, Komunitním plánem Postoloprt, 

Strategickým plánem Postoloprt.  

- Město Postoloprty podporuje. 

- Žádost schválena. 

 

 

Zapsala: Mgr. Milena Sihelníková dne 30. 4. 2019 


