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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Oddělení dopravní obslužnosti  
Průběžně pracuje na správě a rozvoji integrované dopravy DÚK, kde od 1. 4. došlo k rozšíření 

služeb o provizorní přívoz Štětí – Hněvice a systém se technicky připravuje na vstup nových 

železničních dopravců v prosinci tohoto roku.  

Na počátku roku k 7. 1. došlo k zastavení služeb dopravce TD Bus (dříve BusLine) a oddělení 

zajišťovalo související úkony jako např. zajištění nových dopravců, administrace zakázek  

a tvorba smluv s novými dopravci. Obnovení provozu se podařilo bez významnějších výpadků 

služeb a obdobně na Litoměřicku, kde TD Bus odešel k 1. 1. krajská DSÚK zajistila provoz 

postupně v plném rozsahu platných jízdních řádů.  

V souvislosti s ukončením služeb TD Bus se odbavování systému DÚK potýkalo s ukončením 

platnosti karet TD Bus, k čemuž byl zajišťován servis, informování cestujících, administrace 

vratek zůstatkům, které jsou u TD Bus nedobytné a cestujícím je prostřednictvím dopravců 

hradí kraj. Obdobně bylo pro cestující (původní držitele karty TD Bus) zajištěno i vydání nové 

karty DÚK.  

V oblasti železniční dopravy probíhala jednání s dopravci k přípravě smluv na období od roku 

2020 a některé smlouvy byly již dojednány a dopravci se připravují na provoz. Projednává se 

příprava nového JŘ 2020, který zohlední záměry obsažené v dopravním plánu ÚK, jako je 

posílení dopravy na některých linkách (např. v souvislosti s elektrizací tratě do Litvínova).  

Probíhající kontrolní činnost dopravců se zaměřila na problémové oblasti po TD Bus, na nový 

přívoz a běžnou kontrolní činnost v celém území kraje. Marketing DÚK stále více komunikuje 

s cestujícími prostřednictvím Facebooku a byly aktualizovány letáky a další propagace na 

nadcházející letní sezónu. Veřejná doprava DÚK je cestujícím prezentována i venkovních 

akcích a prezentovali jsme dopravní novinky DÚK i prostřednictvím médií – krajské noviny 

každý měsíc a 2 x vysílání v regionálním rozhlase. 

 

Oddělení pozemních komunikací  

V rámci výkonu činnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu vydalo 

celkem 321 správních rozhodnutí a stanovisek ve věcech dle zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) na silnicích I. třídy, 

zajišťovalo 3 kolaudační a 6 stavebních řízení, bylo řešeno 15 odvolání, 3 přezkumná řízení  

a 6 stížností na nečinnost. Bylo vydáno 171 stanovení místní či přechodné úpravy místního 

provozu, z toho 105 formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou, bylo vydáno  

8 rozhodnutí o povolení nadměrné přepravy, dále bylo vydáno 10 stanovisek a rozhodnutí 

k umístění či odstranění reklamních zařízení. Mimo toho bylo zpracováno 56 podkladů pro 

majetkoprávní vypořádání, 48 stanovisek ke stavbě za vlastníka dotčených komunikací II. a III. 

třídy, bylo vydáno 1 rozhodnutí ke změnám zařazení v silniční síti a vydáno 76 stanovisek 

k územním plánům. Dále byly připravovány podklady pro 426 smluvních vztahů do majetkové 

komise a Rady Ústeckého kraje v oblasti majetkové (služebnost inženýrské sítě, smlouvy  

o provedení stavby na pozemku, vypořádání pozemků apod.), kromě toho bylo vyřizováno  

49 stížností, podnětů a žádostí z oblasti správy a údržby krajských komunikací. Dále se OPK 

podílelo v oblasti dopravy též na přípravě podkladů pro RÚK a ZÚK, Investiční komisi RÚK, 

Komisi pro dopravu RÚK, Investiční plán 2020-22, Rozpočtový výhled 2020-2024, Akční plán 

2019-20. OPK zajišťovalo též koordinaci akcí hrazených z rozpočtu FIO a na pravidelných 

schůzkách se zástupci ŘSD, správy Chomutov a Krajským ředitelstvím PČR byla též 

projednávána koordinace významných provozních i investičních akcí ŘSD na silnicích I. třídy 

na území Ústeckého kraje. Kromě toho OPK zajišťovalo též v rámci přenesené působnosti 

kontrolu činnosti ORP.  
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Oddělení dopravně správních agend  
Vydává licence na osobní linkovou dopravu (180 licencí a změn) a schvaluje jízdní řády (150), 

vydává potvrzení finanční způsobilosti (419 nákladní doprava, 68 osobní doprava PFZ)  

a stanoviska ke koncesím (164 koncese nákladní doprava, 169 koncese osobní doprava)  

a k uzavírkám (107) včetně zpracování průvodní agendy k těmto řízením; dále byly vydány  

4 eurolicence + 11 opisů eurolicencí pro mezinárodní osobní přepravu, 24 eurolicencí + 709 

opisů eurolicencí pro mezinárodní nákladní přepravu a 351 osvědčení řidiče pro silniční 

nákladní přepravu pro cizí potřebu. 

V souladu s plánem činnosti bylo provedeno 13 zkoušek odborné způsobilosti (ZOZ) učitelů 

autoškol a 6 ZOZ dopravců, obdobně probíhaly kontroly státního odborného dozoru na 

svěřeném úseku přenesené působnosti: na silnici 9 kontrol silniční doprava nákladní, 1 kontrola 

osobní linková doprava + 1 dohlídka u dopravce, 13 kontrol STK a 23 kontrol školící střediska 

(ŠS). Bylo vydáno 12 rozhodnutí o udělení či rozšíření akreditace ŠS, 17 rozhodnutí o uložení 

pokuty ŠS a 14 rozhodnutí ve věci provozování STK, z toho 13 o uložení pokuty. Ve věci 

přestupků tuzemských dopravců bylo vydáno 100 rozhodnutí, současně bylo projednáno  

13 přestupků dopravců zahraničních. 

Skupina odvolacího řízení v počtu 12 + 2 pracovníci provádí odvolací a přezkumná řízení ve 

věcech přestupků v dopravě, řidičských oprávnění a registru vozidel, bylo přijato celkem  

337 případů, 20 žalob proti rozhodnutí KÚÚK a k nim zpracovaná vyjádření pro odbor LP.  

 

V rámci kontrol výkonu přenesené působností byly v prvním pololetí 2019 vykonány  

3 kontroly u OÚORP, kromě toho bylo provedeno 1 instrukčně metodické zaměstnání pro 

obecní policie v rámci Ústeckého kraje. 

 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

 V rámci meziresortního připomínkového řízení se podílel na připomínkování návrhů 

předpisů např. návrh zákona o digitální dani 

 Spolupracoval při zpracování připomínek k materiálu financování investičních potřeb KZ 

a.s. 

 Aktivně spolupracoval na testování jednotlivých funkcionalit v rámci přechodu na nový 

ekonomický informační systém NAV2018. 

 V rámci finanční kontroly zajišťoval činnosti správce rozpočtu a hlavní účetní. 
 

Oddělení rozpočtu a financování 

 Zpracovalo Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018 a kapitolu Hospodaření Ústeckého 

kraje do Výroční zprávy Ústeckého kraje za rok 2018. 

 Zpracovalo souhrnnou zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných 

Ústeckým krajem za rok 2018 včetně podkladů pro schválení účetních závěrek za rok 2018. 

 Zpracovalo podklady k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2018 za kraj. 

 Zpracovalo Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 – 2024. 

 V rámci přípravy rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 zaktualizovalo Rozpočtová 

pravidla Ústeckého kraje a zpracovalo Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje 

včetně priorit kraje na rok 2020. 

 Zpracovalo aktualizaci Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje včetně příloh pro roky 2019 – 2022. 
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 Sestavilo finanční tok Ústeckého kraje pro rok 2019 a provádělo jeho průběžnou 

aktualizaci. 

 Průběžně aktualizovalo rozpočet roku 2019. 

 Spolupracovalo na zajištění rutinního provozu a implementaci rozvojových aktivit 

informačního systému controlling pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje (podpora 

uživatelů a návrhy na rozvoj systému). 

 Zajišťovalo kontrolu a předání účetních výkazů příspěvkových organizací Ústeckého kraje 

do Centrálního systému účetních informací státu. 
 

Oddělení účetnictví 

 Zajišťovalo předkládání veškerých podkladů požadovaných ze strany kontrolních 

pracovníků MF ČR, včetně spolupráce s ostatními odbory krajského úřadu, při provádění 

přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018. 

 Připravovalo zpracování daňových přiznání kraje jako plátce DPH, aktivně řešilo 

problematiku přenesené daňové povinnosti kraje. 

 Aktivně zajišťovalo zhodnocení volných finančních zdrojů kraje. 
 

Oddělení rozpočtu a výkaznictví obcí 

 Zajišťovalo zpracování, kontrolu a předání finančních a účetních výkazů jednotlivých 

účetních jednotek Ústeckého kraje (obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových 

organizací obcí) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). 

 Provedlo objednávku a distribuci příkazových bloků pro obce Ústeckého kraje na 1. pololetí 

2019. 

 Zajišťovalo aktualizaci údajů v CSÚIS. 
 

Oddělení správy poplatků, odvodů a daní 

 Podle zákona upravujícího správu daní vydalo celkem 137 rozhodnutí a 1 rozhodnutí vydalo 

podle správního řádu. 

 Provedlo kontroly v oblasti výkonu správy místních poplatků v souladu se zákonem 

č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, u měst Litvínov a Ústí 

nad Labem, a v této oblasti dále poskytovalo obcím Ústeckého kraje veškerou metodickou 

pomoc. 

 Zpracovalo přehled pohledávek Krajského úřadu Ústeckého kraje k 31. 12. 2018  

a k 31. 3. 2019. 

 

 

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ 

 

Oddělení spisové a archivní služby  

 Zajišťovalo komplexní provoz elektronického systému spisové služby. 

 Zajišťovalo provoz podatelny, výpravny, skenovací linky a telefonní ústředny. 

 Provádělo školení a poskytovalo metodickou pomoc zaměstnancům Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a zaměstnancům příspěvkových organizací Krajského úřadu Ústeckého 

kraje v oblasti vedení spisové služby a práce s elektronickým systémem spisové služby. 

 Zabezpečovalo provoz centrální spisovny včetně výpůjčního systému a provádění 

skartačního řízení. 

 Zabezpečovalo činnosti kontaktního místa Czech POINT. 
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 Realizovalo provoz operátorů Registrační autority vydávající kvalifikované a komerční 

certifikáty pro veřejnost a zaměstnance. 

 Vydávalo Zápisové lístky ke vzdělávání na střední škole či konzervatoři. 

 Vydávalo návštěvnické vstupní karty pro členy výborů ZÚK a komisí RÚK a ředitele p.o.. 

 Vedlo centrální evidenci razítek. 

 

Oddělení informatiky 

 Zabezpečovalo chod a údržbu informačních systémů na Krajském úřadě Ústeckého kraje, 

provoz počítačové infrastruktury, serverů, pevných a mobilních telefonů, pevné a mobilní 

výpočetní techniky, kopírovacích strojů, tiskáren, skenerů a multifunkcí a internetových  

a intranetových portálů. 

 Zajišťovalo technické zázemí zasedacích místností a konferenčních sálů. 

 Zajišťovalo technické zajištění externích akcí Ústeckého kraje. 

 Zajišťovalo evidenci majetku v oblasti IT. 

 Zajišťovalo technickou podporu významných IS KÚÚK (ekonomický systém, spisová  

a archivní služba, personální systém a poštovní server). 

 Zajišťovalo přípravu a předání darů (nevyužité výpočetní techniky) příspěvkovým  

a neziskovým organizacím. 

 Realizace opatření a nasazování bezpečnostních systémů dle zákona o kybernetické 

bezpečnosti a GDPR. 

 

Oddělení organizační  

 Ve sledovaném období zajistilo po organizační a technické stránce 15 schůzí Rady 

Ústeckého kraje a 4 zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

 Podílelo se na zavedení elektronického systému SW 602 pro komise a výbory. 

 Sledovalo plnění usnesení Zastupitelstva a Rady kraje, bylo zkontrolováno 1170 plnění 

usnesení. 

 Zpracovávalo cestovní náhrady a refundace mezd  pro představitele samosprávy, celkem 

bylo zpracováno 122 dokladů. 

 Zajistilo plnění úkolů krajského úřadu, které jsou stanoveny zákonem č. 424/1991 Sb.,  

o sdružování v politických stranách a politických hnutí. 

 Vedlo centrální evidenci písemností z komisí a výborů.  

 Organizovalo a evidovalo pronájmy zasedacích místností. 

 Zabezpečilo vedení úřední desky, bylo zveřejněno 813 dokumentů. 

 

Oddělení projektů a geografických systémů  

 Zajišťuje provoz Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje, chod 

digitalizačního pracoviště včetně krajského digitálního repozitáře pro dlouhodobé ukládání, 

provoz hostované spisové služby a krajské digitální spisovny pro organizace zřizované 

Ústeckým krajem. 

 Zajišťuje provozní a uživatelskou podporu a rozvoj klíčových informačních systém 

Ústeckého kraje (ekonomický systém, spisová služba, pasportizační systém, controlling, 

software pro Rady a Zastupitelstva včetně modulu pro Komise a výbory, Interaktivní 

formuláře a další). 

 Zajišťuje průběžnou implementaci evidenčního systému pro sbírky muzejní povahy. 

 Zjišťuje implementaci technologického update a rozvoje ekonomického informačního 

systému ÚK. 

 Zajišťuje programování interaktivních formulářů pro sběr žádostí o dotaci. 
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 Realizovalo aktualizaci mapových projektů v oblasti geografických systémů pro propagaci 

Ústeckého kraje. 

 Zajišťovalo výběrová řízení na hardware, software, telekomunikační a IT služby pro úřad 

a představitele samosprávy ÚK včetně konzultací pro další odbory. 

 Zajišťovalo výběrová řízení pro následnou provozní podporu informačních systémů  

a hardware pořízených v rámci Technologického centra ÚK. 

 

 

ODBOR INVESTIČNÍ 

 

V oblasti investic a údržby  

 Zajišťuje investiční odbor přípravu a realizaci položek na základě schváleného rozpočtu  

na rok 2019. V průběhu I. pololetí se pokračovalo na rozpracovaných projektových  

a stavebních pracích a další byly zahájeny. V uvedeném období se projektovalo 103 akcí, 

z nichž 26 bylo nově zahájených a dále se realizovalo 79 akcí, ze kterých bylo 31 akcí nově 

zahájeno a 18 akcí dokončeno. Celkový finanční objem těchto akcí byl 98 813 tis. Kč.  

 K významným akcím dokončeným v I. pololetí patří akce „SŠ technická, gastronomická  

a automobilní, Chomutov - dokončení centra výuky gastronomických oborů – I. etapa“ 

v hodnotě 33 932 tis. Kč, akce „Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. – rekonstrukce 

objektu Velká Hradební 49, ÚL“ o celkových nákladech 57 225 tis. Kč.  

 V současnosti se realizuje například akce „OM v Mostě – reko střechy a dokončení půdní 

vestavby“ v hodnotě 28 821 tis. Kč, akce „Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední 

průmyslová škola, Teplice, p.o. - rekonstrukce školní jídelny, II. etapa  

(ul. Československých Dobrovolců 2865)“ v hodnotě 11 545 tis. Kč a akce „II/118 - Reko 

mostního objektu 118-65 Písty“ v ceně 7 651 tis. Kč. 

 V SPZ Triangle byla dokončena výstavba nové požární stanice v hodnotě 96 951 tis. Kč, 

dokončeny byly autobusové zastávky v hodnotě 9 tis. Kč a připravuje se realizace akce 

„SPZ Triangle - Spojovací komunikace Triangle City - Jih“ v hodnotě 4 763 tis. Kč a „PZ 

Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení“ s předpokládanou 

hodnotou 22 000 tis. Kč. 

 Akce financované z evropských dotací jsou realizovány ve spolupráci s odborem 

regionálního odboru. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 

dokončena například akce „Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. – rekonstrukce 

objektu Velká Hradební 49, ÚL“ v hodnotě 57 225 tis. Kč a nyní probíhá akce „Depozitář 

SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna“ v předpokládané hodnotě 133 843 tis. Kč. Dále se 

projektuje nebo již realizuje 10 akcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru 

sociálních věcí. Dále se projektuje a realizuje 20 akcí odboru dopravy, odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy a odboru kultury a památkové péče. 

 Z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) byla dokončena například akce „Střední 

škola technická, Most - snížení energetické náročnosti velké sportovní haly“ v hodnotě 

24 020 tis. Kč a probíhá realizace „Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – 

Teplice, Na Výšině – zateplení budovy“ s předpokládanými náklady 46 360 tis. Kč. A zde 

se projektuje nebo již realizuje 10 akcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru 

sociálních věcí. 

V oblasti veřejných zakázek  

 Odbor průběžně zajišťoval administrativní agendu zadávání veřejných zakázek investičního 

odboru a rozsáhlou konzultační a metodickou pomoc pro gestory realizující veřejné zakázky 

jak z krajského úřadu, tak z příspěvkových organizací. Kromě metodické pomoci oddělení 

veřejných zakázek přímo administrovalo veřejné zakázky zadávané dle zákona 134/2016 



7 
 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo veřejné zakázky malého rozsahu, zejména 

zadávané z různých operačních programů, pro ostatní gestory v rámci krajského úřadu  

a dále na vyžádání i veřejné zakázky pro příspěvkové organizace. 

 Během prvního pololetí došlo k několika změnám ve směrnici S-09/2018 Pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými 

organizacemi.  První větší změna nastala v oblasti povinné evidence veřejných zakázek.  

Dle stávajících pravidel podléhaly centrální evidenci veřejných zakázek, která je vedena 

v aplikaci Navision, veškeré veřejné zakázky zadávané krajem. Výjimku tvořily pouze 

nákupy v maloobchodě za hotové nebo na platební karty, kde se uzavírala ústní kupní 

smlouva a dokladem o realizaci zakázky byl jen vydaný daňový doklad, a to do výše  

5 000 Kč včetně DPH. Vzhledem k vysokému objemu veřejných zakázek, na základě 

kterých je uzavírána pouze objednávka, byla do směrnice zapracována změna, kdy veřejné 

zakázky, na základě kterých bude vystavena objednávka, budou evidovány  pouze v modulu 

Objednávky, nikoli v centrální evidenci veřejných zakázek.  Další významná změna  

ve směrnici nastala na základě usnesení Rady ÚK č. 033/63R/2019, když pro příspěvkové 

organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a Dopravní společnost Ústeckého kraje 

přestala platit stávající směrnice  S-09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Bylo tedy mimo jiné 

nutné změnit název předpisu a text Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým 

krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Poslední významná změna nastala, 

když se po předchozích projednáních do textu směrnice vložilo, že je možné přímým 

nákupem nejen pořizovat veřejné zakázky malého rozsahu s  předpokládanou hodnotou  

do 50 000 Kč včetně, ale i veřejné  zakázky na nákup potravin s předpokládanou hodnotou 

do 150 000 Kč včetně, za každý jednotlivý případ, kdy lze tuto veřejnou zakázku zadat  

po oslovení jednoho dodavatele, přičemž je nutné mít doloženo, že cena, za kterou bude 

veřejná zakázka zadána přímo vybranému dodavateli, je cenou obvyklou v čase a místě 

plnění (respektování obvyklých cen na trhu). S touto změnou byla zároveň spojena i další 

změna v centrální evidenci veřejných zakázek příspěvkových organizací, kterou bylo 

příspěvkovým organizacím umožněno evidovat veřejné zakázky malého rozsahu  

do 50 tis. Kč vč. buď v Tender aréně, nebo jiným vhodným způsobem. Povinná evidence 

v Tender aréně zůstala pro příspěvkové organizace u veřejných zakázek s předpokládanou 

hodnotou vyšší jak 50 tis. Kč. 

 Ke dni zpracování tohoto materiálu je v rámci krajského úřadu od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 

evidováno celkem 442 veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou 1 342 545 579,53 Kč 

bez DPH. V tomto součtu jsou zahrnuty všechny evidované veřejné zakázky, tedy i včetně 

všech zakázek zrušených, nebo zrušených a znovu opakovaných. Z tohoto součtu bylo  

v gesci samotného odboru INV zahájeno 85 veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou 

970 972 251,69 Kč bez DPH. Evidenci veřejných zakázek příspěvkových organizací si vede 

každá příspěvková organizace sama. 

 

 

V oblasti veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)  

 oddělení veřejných zakázek, na základě Nařízení Komise (EU) č. 1923/2018 ze dne  

7. prosince 2018 a  na základě Informačních listů k veřejné podpoře vydaných ÚOHS, 

provedl změnu ve směrnici S-5/2010 Směrnice o evidenci veřejné podpory přijaté nebo 

poskytnuté Ústeckým krajem. 

Zápisy do Centrálního registru podpory malého rozsahu (de minimis) od 1. 7. 2014 provádí 

přímo gestor, v jehož gesci byla podpora de minimis poskytnuta. Do Centrálního registru 

podpory malého rozsahu v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 byly zadány pouze podpory 



8 
 

dle nařízení NK 1407/2013 – ostatní, a to celkem 96 poskytnutých podpor malého rozsahu 

(de minimis) v celkové hodnotě 19 328 573,90 Kč, to je 751 075,190 EUR. 
 
 

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA 

 

V rámci vnějších a zahraničních vztahů odbor 

 Administrativně, protokolárně a organizačně zajišťoval výkon pravomocí hejtmana  

a vedení kraje související se zastupováním Ústeckého kraje (dále ÚK) a oficiální částí 

programu vedení ÚK a plnil další úkoly podle přímých pokynů, zajišťoval schůzky, jednání, 

setkání či návštěvy, související převážně se strategickými tématy Ústeckého kraje (např. 

jednání se členy vlády a zástupci ministerstev, zástupci významných firem a institucí, 

představiteli místních samospráv) a spolupracoval s jednotlivými odbory a institucemi na 

zajišťování podkladů a informací pro jednání hejtmana.  

 Vyřizoval agendu související s protokolární korespondencí hejtmana ÚK (např. gratulační 

dopisy, pozvání, komunikace se zahraničními partnery, odpovědi na dopisy). 

 Organizačně zajišťoval zahraniční cesty hejtmana, zástupců hejtmana, členů rady  

a zastupitelstva a přijímání zahraničních návštěv hejtmanem a jeho zástupci. Zajistil 

celodenní návštěvu zástupců Evropské komise v ÚK, návštěvu honorárního konzula Ománu 

v ČR, setkání s velvyslancem Japonska, Jižní Korey a Moldavska, návštěvu velvyslance 

Švýcarska, obchodního rady Ruské federace, velvyslance Kuby a velvyslance Vietnamu. 

Organizačně a administrativně zajistil 3 zahraniční služební cesty představitelů kraje do 

partnerského regionu v Sasku, setkání se starostou obce Deutschneudorf a účast na  

2. konferenci zájmových skupin k dobudování přeshraničního železničního spojení na 

Moldavské a Freiberské dráze v Oberholzhau. 

 Zajišťoval podklady pro rozhodování Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci 

kompetencí a odpovědnosti odboru KH. 

 Koordinoval naplňování smluv uzavřených mezi Ústeckým krajem a dalšími subjekty – 

např. Krajská hospodářská komora, Krajská agrární komora, UJEP – kde odbor také 

administruje dotace pro univerzitu v rámci schváleného rozpočtu. 

 Vyhodnocoval oficiální zápisy z jednání Rady Asociace krajů ČR (AK ČR) pro interní 

potřeby krajského úřadu; organizačně zajišťoval účast představitelů ÚK na jednání orgánů 

AK ČR; plnil úkoly podle pokynů a požadavků Kanceláře AK ČR. 

 Prostřednictvím funkce tajemníka zajišťoval činnost Komise pro zahraniční vztahy jako 

poradního orgánu Rady ÚK a Finančního výboru Zastupitelstva ÚK – odbor zajišťuje také 

funkci tajemníka Výboru pro národnostní menšiny ZÚK. 

 Zajišťoval aktualizaci přehledu zahraniční spolupráce kraje. 

 Organizačně, administrativně a produkčně zajistil či participoval na přípravě a realizaci akcí 

významných mj. pro prezentaci kraje např. 11. Den záchranářů Ústeckého kraje 

v Litoměřicích, Chemické fórum, Podnikatelské fórum, Barevný region, konference 

SMART REGION – jedna z aktivit Pracovní skupiny pro města a obce (Komise Smart 

Region Ústecký kraj), pietní akt k výročí konce 2. světové války, Terezínská tryzna, Krása 

pomáhá dětem, Sportovec roku, Zlatý erb, 15. ročník Memorial Air Show v Roudnici nad 

Labem.  

 Organizačně, administrativně a protokolárně zajistil státní návštěvy v ÚK: návštěva 

poslankyně Ing. Evy Fialové, výjezdní zasedání Výboru pro sociální politiku a Výboru pro 

zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, návštěva Výboru pro veřejnou správu 

a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  
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 Organizačně připravil slavnostní akce u příležitosti předání krajských soutěží a ocenění 

např. Medaile hejtmana ÚK vybraným osobnostem z Ústeckého kraje. 

 Poskytl protokolární a organizační podporu při zajištění účasti představitelů ÚK na 

kulturních, sportovních, vzpomínkových či investičních akcích a soutěžích (např. Osobnost 

roku, slavnostní zahájení 10. ročníku konference Emergency, zahájení plavební sezony, 

otevření hasičské zbrojnice v PZ Triangle, pietní akt u památníku 313 obětí pochodu smrti 

Prokopka, krajská konference sester, branný závod mladých hasičů ve Lkáni, kuličkyáda – 

o putovní pohár hejtmana ÚK, slavnosti stepí v Rané, slavnostní svěcení sochy Panny Marie 

v Libochovanech, folklorní festival v Třebívlicích, celostátní slavnostní zahájení oslav  

100. výročí založení Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích, atd.). 

 Organizoval přednášky a exkurze na krajském úřadě pro Gymnázium Teplice a Základní 

školu Krupka týkající se činnosti a fungování odboru kancelář hejtmana. 

 Odbor koordinuje aktivity týkající se Pracovní skupiny „Krajský architekt“, která je 

poradním orgánem hejtmana ÚK. 

 

Souhrnně za 1. pololetí 2019 oddělení VZV organizačně a administrativně zajistilo, nebo se 

spolupodílelo, na cca 137 akcích, oficiálních schůzkách a jednáních (v ÚK i mimo ČR). 

 

V  rámci mediální komunikace odbor  

 Pravidelně informoval veřejnost o aktuálních tématech a důležitých událostech. V období 

od ledna do konce června letošního roku připravil 250 tiskových zpráv a autorských textů 

včetně zajištění fotodokumentace z akcí a událostí. Za tuto dobu zpracoval 468 odpovědí na 

dotazy novinářů, vypracoval 23 úvodních slov k akcím hejtmana ÚK a dalších uvolněných 

zastupitelů včetně úvodních slov hejtmana ÚK do brožur a publikací. Tiskové zprávy včetně 

fotoreportáží též publikoval na krajském webu i sociálních sítích.  

 Zabezpečil vydávání Krajských novin Ústeckého kraje (jedenkrát měsíčně, tzn. osm stran 

za 1. pololetí 2019, měsíčně 380 000 výtisků do poštovních schránek v Ústeckém kraji). 

 Zajistil publikování vybraných příspěvků v měsíčníku Metropol (6 půl stran), dále přípravu 

podkladů pro publikování v Denících VLM vydávaných v našem kraji (12 stran – 6 stran 

v Deníku EXTRA, 6 stran v sobotním Deníku) a čtvrtletníku TEMA (2 strany, jaro 2019) 

v rozsahu dle smluv a objednávek. Příspěvky se pravidelně na základě uzavřených smluv 

objevují také e-deniky.cz či na homerlive.cz.  

 Provozoval YouTube kanál Ústeckého kraje, kde byla pravidelně zveřejňována videa 

z významných regionálních i nadregionálních akcí. Spolupracoval s televizními štáby na 

přípravě reportáží a spotů pro krajskou webovou televizi. V období od ledna do června bylo 

pro U-TV vyrobeno a následně publikováno 30 reportáží. Aktuálně vzrůstá obliba videí, 

protože lidé všeobecně málo čtou a prostřednictvím vizuálů a kreativních videí je možno 

efektivněji komunikovat daná témata a přispívat tak k posílení pozitivního obrazu kraje. 

Sledovanost videí a reportáží tak neustále stoupá (na YouTube a hlavně na Facebooku mají 

několik tisíc zhlédnutí). V rámci plnění Programu vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením byla vybraná videa otitulkovaná a profesionálně tlumočena do 

znakové řeči.  

 Zajišťoval naplňování mediální spolupráce se sítí rádií Radiohouse (Frekvence 1, Evropa 2, 

Blaník) a s Českým rozhlasem. Připravil do vysílání 26 týdenních magazínů ÚK na rádiu 

Frekvence 1 (vysílání ve středu a v repríze v sobotu). V rámci rádií Radiohouse a ČRo 

realizoval pět spotových kampaní.  

 Realizoval reklamní bannerové kampaně na serveru www.idnes.cz. Celkem se uskutečnilo 

pět dvoutýdenních kampaní. 

 Zajistil krizovou komunikaci v tématech převzetí Lužické nemocnice i v otázkách zjištění 

autobusové dopravy Ústeckého kraje. A to nejen z pohledu přípravy komunikačního plánu, 

http://www.idnes.cz/
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vyjádření pro média, zajištění rozhovorů s politiky, účasti na stěžejních jednáních, ale také 

v úzké spolupráci s relevantními odbory.  

 Zorganizoval a také zajistil medializaci dvou náborů dárců kostní dřeně ve spolupráci 

s odborem kancelář ředitele, díky kterému se podařilo do registru zapsat 95 nových dárců. 

Jeden se konal v budově krajského úřadu, druhý pak v rámci Dne záchranářů Ústeckého 

kraje v Litoměřicích. Pro velký úspěch se již nyní plánuje další nábor na podzim letošního 

roku. A také se podařilo zdolat hranici počtu dárců v ústeckém dárcovském centru, i díky 

náborům jich je aktuálně přes 6 000.  

 V prvním pololetí letošního roku zajišťoval realizaci rozhovorů hejtmana ÚK a dalších 

členů Rady ÚK pro regionální rádia, pro Český rozhlas Sever a pro televizní reportáže (ČT, 

Prima, TV Nova). Připravoval podklady pro rozhovory hejtmana a radních do tištěných  

i internetových médií.  

 Zajišťoval účast novinářů při klíčových událostech, akreditace a organizoval tiskové 

konference k důležitým akcím a událostem. Pravidelně organizoval tiskové brífinky po 

zasedání Rady ÚK. 

 Ve sledovaném období bylo celkem zaznamenáno více než šest a půl tisíce mediálních 

výstupů, které se vztahovaly ke klíčovým tématům Ústeckého kraje. Z tohoto počtu 

převažovaly výrazně pozitivně hodnocená témata. Řada výstupů věnovala zvládnutí 

zajištění autobusové dopravy v kraji.  

  Nejvyšší podíl na mediálních výstupech měly regionální deníky či regionální mutace 

celostátních deníků, zejména pak deníky VLM (dáno zejména okresními mutacemi) a MF 

DNES. Velký počet mediálních výstupů generují dále veřejnoprávní média Český rozhlas, 

tisková agentura ČTK, Česká televize a dále zpravodajské servery 

(především denik.cz, idnes.cz).  

  Zpracovával denní separáty monitoringu tisku včetně komunikačních doporučení 

k vybraným tématům. Zajišťoval též měsíční hodnocení publicity včetně jejich projednání 

na měsíčním zasedání redakční rady krajských novin.  

 Ve spolupráci s odborem investic připravil vyhlášení veřejné zakázky na Tisk, výrobu  

a distribuci Krajských novin Ústeckého kraje pro 2020 – 2021.  

 Významně se také podílel na PR marketingu, realizaci a publicitě projektu „Rodinné stříbro 

Ústeckého kraje“, či podpořil v rámci publicity projekt Terezín – město změny a PR 

vlastních příspěvkových organizací a organizací úzce spolupracujícími s krajem. Pro další 

propagaci projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje a zvýšení povědomí o této značce 

připravil kampaň s promotýmem, který se v roce 2019 zúčastní hned 17 akcí.  

 Vyřizoval poskytnutí 123 záštit jménem hejtmana a náměstků hejtmana Ústeckého kraje na 

akce, které reprezentují a propagují ÚK na veřejnosti. 

   Zajistil v rámci vlastních i externích komunikačních nástrojů PR podporu významným 

krajským akcím, kde byl Ústecký kraj partnerem nebo se na nich významně podílely odbory 

či příspěvkové organizace kraje.  

 Spravoval Facebook Ústeckého kraje, kde bylo v prvním pololetí zveřejněno 113 příspěvků. 

Ve své správě má také profil Ústeckého kraje na Instagramu, kde bylo zveřejněno  

48 příspěvků. 

 
V rámci činnosti krizového řízení odbor: 

 Zabezpečoval metodickou pomoc obcím s rozšířenou působností (dále jen „ORP“)  

na území Ústeckého kraje i individuální konzultace pracovníkům pracovišť krizového řízení 

ORP.  

http://denik.cz/
http://idnes.cz/
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 Průběžně aktualizoval Portál krizového řízení ÚK, Pandemický plán ÚK, Katalogové listy 

ÚK v návaznosti na opatření pro národní systém reakce na krize, podklady pro Ministerstvo 

obrany ČR k objektům možného napadení. 

 Účastnil se jednání ústředních správních úřadů a dalších organizací k problematice 

krizového řízení (např. jednání Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR, 

Úřadu vlády ČR, Ministerstva obrany ČR, Správy státních hmotných rezerv, Panel 

humanitárních organizací a Asociace krajů ČR). 

 Zabezpečoval aktualizaci objektové a administrativní bezpečnosti v rámci zákona  

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. 

 Realizoval kontrolní činnost v rámci přenesené působnosti na úseku hospodářských 

opatření pro krizové stavy a obranného plánování (Městský úřad Kadaň, Městský úřad 

Louny, Magistrát města Ústí nad Labem). 

 Podílel se na přípravě mezinárodního cvičení Schöna 2019. 

 Organizačně a materiálně zajišťoval zasedání Bezpečnostní rady ÚK. 

 Průběžně zpracovával materiály do Rady ÚK a Zastupitelstva ÚK. 

 Zpracoval přerozdělení první části státní účelové neinvestiční dotace na činnost JSDHO na 

rok 2019. Celkem se jednalo o 19 JSDHO. 

 Administroval vyúčtování Programu 2018 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS. 

Celkem se jednalo o 72 žadatelů. 

 Zpracoval a administroval Program 2019 na JSDHO a ostatních složek IZS. V rámci 

dotačního období 2019, byla doplněna tematická oblast podpora „Vybavení jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární 

ochrany“. Oddělení krizového řízení elektronicky obdrželo k vyhodnocení celkem  

134 žádostí. Celkem uspělo 119 žádostí, mezi které byla poskytnuta dotace ve výši  

16 999 880,- Kč. 

 Ve spolupráci s KŘ HZS ÚK a KŘ HZS ZL zahájil II. etapu projektu pro žáky 6. – 9. tříd 

„Hasiči pro školy“. 

 Zpracoval dokumentaci k Typovému plánu pro řešení krizové situace „Narušení dodávek 

ropy a ropných produktů velkého rozsahu“. 

 Připravil a podílel se na cvičení v Informačním systému KRIZKOM, toto cvičení bylo 

zaměřeno na vyžadování věcných zdrojů. Cvičení bylo provedeno se zapojením ÚSÚ, krajů 

a ORP. 

 V návaznosti na realizaci činností lichého roku plánovacího procesu k zajištění věcných 

zdrojů v letech 2019 – 2020 v podmínkách ORP a krajů byl aktualizován Plán nezbytných 

dodávek kraje a ORP. 

 Koordinoval za krajský úřad bezpečnostní oblast týkající se ochrany měkkých cílů. 

Realizoval výběrová řízení týkající se vyhodnocení ohroženosti měkkých cíl (20 středních 

škol) a nákupu 80 ks mobilních nášlapných zábran. 

 Koordinoval zpracování Dílčího plánu kraje, jehož obsahem je souhrn opatření a postupů  

k všestrannému zabezpečení požadavků souvisejících s obranou státu za stavu ohrožení 

státu a válečného stavu na území kraje. 

 

 

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE 

 

Oblast personálních věcí a vzdělávání 

 V personální oblasti byla kromě dalších činností vyhlašována - dle požadované struktury  

a kvalifikace - výběrová řízení na uvolněná pracovní místa. Za 1. pololetí roku 2019 bylo 
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vyhlášeno celkem 50  výběrových řízení (tj. o 11 výběrových řízení více oproti 2. pololetí 

roku 2018), do kterých se přihlásilo celkem 200 uchazečů, což je o 60 uchazečů více než 

v 2. pololetí roku 2018. K plnohodnotnému zajištění činností jednotlivých odborů byla na 

základě vyhodnocení výběrových řízení volná pracovní místa průběžně obsazována.  

V daném období do pracovního poměru nastoupilo celkem 33 zaměstnanců (z toho se 5 žen 

vrátilo z rodičovské dovolené); 38 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo; z toho  

6 zaměstnanců z důvodu odchodu do starobního důchodu, 4 ženy nastoupily na mateřskou 

dovolenou a 1 zaměstnanec byl uvolněn pro výkon veřejné funkce. 

 V oblasti vzdělávání úředníků byly realizovány úkoly související s přípravou a ověřením 

zkoušek zvláštní odborné způsobilosti úředníků zařazených krajského úřadu a se zajištěním 

průběžného vzdělávání úředníků zařazených do krajského úřadu v jednotlivých odborných 

oblastech formou zakázkových, otevřených a e-learningových kurzů.  

 V termínech 11. – 14. března 2019 a 10. – 13. června 2019 proběhly dva běhy 

akreditovaného kurzu Vstupní vzdělávání pro nové úředníky územních samosprávných 

celků. V březnu proběhlo školení MF ČR na téma Pomocný analytický přehled, určené 

úředníkům KÚÚK a příspěvkových organizací kraje. 

 V průběhu června se v prostorách krajského úřadu konaly zakázkové kurzy na téma Etiketa 

s Ladislavem Špačkem pro zastupitele Ústeckého kraje a úředníky KÚÚK a Ochrana 

přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb. pro úředníky KÚÚK a městských úřadů. 

 Na základě Memoranda o spolupráci proběhl na KÚÚK kurz Základy projektového řízení, 

pořádaný Institutem pro veřejnou správu Praha a aktuálně připravujeme kurzy na druhé 

pololetí roku 2019. 

 Navázali jsme spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, v jejímž rámci probíhají na KÚÚK 

bezplatné akreditované semináře z projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní 

předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně 

obcí“.  

 Ve spolupráci s odborem SPRP se průběžně realizuje projekt podpořený z Operačního 

programu Zaměstnanost s názvem „Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad 

Labem“. V rámci projektu proběhly manažerské kurzy pro vedoucí pracovníky úřadu  

a zakázkové kurzy s tematickými okruhy Veřejné zakázky, Finanční hospodaření ÚSC  

a Audit a kontrola. Projekt bude ukončen k 30. 9. 2019 a připravuje se jeho vyhodnocení. 
 

Oblast podpory řízení: 

 Komplexně zajišťoval program ředitele a chod sekretariátu ředitele a kanceláře ředitele.  

 Zabezpečoval organizování pravidelných porad ředitele krajského úřadu s vedoucími 

odborů krajského úřadu a tajemníky obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním 

úřadem ÚK.  

 V oblasti vnitřních předpisů krajského úřadu průběžně dle návrhů jednotlivých odborů 

aktualizoval vnitřní předpisy krajského úřadu a vznášel podněty na aktualizaci vnitřních 

předpisů: za sledované období bylo vydáno 14 opatření (samostatné i pozměňující směrnice 

či řády) a 5 směrnic.     

 Ve spolupráci s odborem SMT pokračoval již 8. rokem v realizaci „firemní školky“.  

 Průběžně byla aktualizována část internetových stránek ÚK „Metodická pomoc obcím“. 

 Plní funkci koordinátora při řešení problémů SPZ Triangle, příspěvkové organizace, 

dotýkajících se více odborů. Poskytuje metodickou pomoc SPZ Triangle, p.o., podílí se na 

koordinaci, kontrole, zpracování a organizačně zajišťuje distribuci podkladových materiálů 

pro jednání RÚK a ZÚK.  

 V souvislosti s novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, komplexně zabezpečuje 

plnění funkce Podpůrného orgánu.  
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 Za KÚÚK plnil funkci koordinátora mezikrajského benchmarkingu. 

 Ve spolupráci s odborem SPRP realizoval šest výjezdů v rámci projektu podpořeného 

z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Vzdělávání zaměstnanců Krajského 

úřadu Ústí nad Labem“.  

 Ve spolupráci s odborem INV administruje veřejnou zakázku s názvem „Personální audit“ 

a zajišťoval činnost Pracovní skupiny k vyhodnocení závěrů Personálního auditu KÚÚK. 

 Vypracoval a do RÚK předložil materiál „Stav využití budov Krajského úřadu ústeckého 

kraje a návrhy řešení současné situace“. 

 Ve spolupráci s transfuzním centrem ústecké Masarykovy nemocnice zrealizoval dne  

18. 4. 2019 v prostorách KÚÚK a dne 15. 6. 2019 v rámci XI. Dne záchranářů Ústeckého 

kraje nábor do Českého národního registru dárců kostní dřeně. 

 

 

Oblast hospodářské správy: 

 V rámci správy a údržby budov proběhly např. tyto akce:  

společně s administrátorem, společností MT Legal výběr dodavatele na akci „Operativní 

leasing na vozidla pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje“, výběr dohodce na burze 

na akci „Plyn a elektrická energie pro příspěvkové organizace ÚK“, VŘ na klimatizační 

jednotky do 9 místností na budově „A“ KÚÚK vč. realizace, VŘ na servis klimatizačních 

jednotek na budovách KÚÚK, VŘ na dodavatele kancelářských potřeb, VŘ na čištění 

koberců, VŘ na nákup papíru do kopírek, VŘ na nákup regálů do spisovny, VŘ na dodání 

a instalaci rolet do kanceláří na budově „A“, VŘ na revizi přenosných elektrických 

přístrojů, revizi el.instalace a hromosvodů na budovách KÚÚK. Z dalších akcí to byly 

příprava a zabezpečení akcí na konferenčním sále a v zasedacích místnostech, dle potřeby 

ostatních odborů, účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem (např. Den záchranářů, 

Den dětí atd.), malování kanceláří, technických prostor a chodeb dle potřeby, mytí oken, 

deratizace budov, zabezpečení výstav ve 2.NP, likvidace pojišťovacích událostí na 

budovách KÚÚK. 

 V rámci automobilové dopravy byly prodány 3 vozidla z vozového parku KÚÚK, pomoc 

odboru KH s darováním sanitního vozu na Ukrajinu, přihlášení mobilní plošiny z projektu 

na registru vozidel pro Střední hotelovou školu v Litoměřicích, zabezpečeny služební cesty 

tuzemské, zahraniční a dovozy zaměstnanců a politiků na a z letiště, organizováno školení 

řidičů referentů, zúřadovány pojistné události na vozidlech, zabezpečeny servisní prohlídky 

vozidel + STK, nákup a výměna pneumatik na automobilech na letní sezonu.   

 V oblasti BOZ PO byly prováděny kontroly provozuschopnosti EZS, EPS, samozhášecího 

systému v prostoru serverů a digitalizace tiskovin, požární clony, evakuačního rozhlasu, 

kontrola nouzového osvětlení a dieselagregátu, prováděny školení nově nastoupených 

zaměstnanců i periodická školení BOZ PO zaměstnanců KÚÚK 

 

 

ODBOR KONTROLY 

 

Zajistil splnění zákonných povinností kraje: 

 Dle § 22 zákona č. 320/2001 Sb. - zpracoval Zprávu o výsledku finančních kontrol 

Ústeckého kraje za rok 2018, 

 Dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. – zpracoval a zveřejnil informace o kontrolách výkonu 

přenesené působnosti obcemi a veřejnosprávních finančních kontrolách realizovaných 

v roce 2018 jednotlivými odbory KÚÚK.   
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Oddělení veřejnosprávní finanční kontroly 

Realizovalo veřejnosprávní kontroly se zaměřením na ověření použití dotace za účelem 

stanoveným smlouvou včetně plnění smluvních podmínek u 10 příjemců dotací poskytnutých 

odborem KP v rámci: 

 Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 u 9 kontrolovaných subjektů – 

Divadelní spolek Odevšad, Dům kultury Česká kamenice, p. o., Romano Jasnica, spolek, 

Spolek Slunovrat, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o., Spolek pro obnovu památek 

Úštěcka, Obec Patokryje, Obec Spořice a Obec Líšťany, 

 Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Posílení mzdových prostředků v roce 2018“  

u 1 kontrolovaného subjektu – Severočeské divadlo, s.r.o. 

 

Realizovalo veřejnosprávní kontroly u 26 příspěvkových organizací kraje zaměřené na kontrolu 

hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2019 u: 

 23 PO v gesci odboru SMT – Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. Mládeže 5/9, p. o., 

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, p. o., Gymnázium Děčín, p. o., Vyšší odborná 

škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o., Základní 

umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. Legií 243/29, p. o., Základní umělecká škola, 

Varnsdorf, Národní 512, p. o., Speciální základní a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. 

Masaryka 1804, p. o., Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, p. o., 

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, p. o., Střední 

průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, p. o., Gymnázium, Kadaň, 

5. května 620, p. o., Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 

134, p. o., Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 

690, p. o., Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, p. o., Speciální 

základní škola, Louny, Poděbradova 640, p. o., Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, p. o., 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, p. o., Střední průmyslová škola 

a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o., Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, 

Duchcov, Družby 1006, p. o., Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola 

zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p. o., Základní umělecká škola Evy Randové, 

Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, p. o., Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad 

Labem, Pod Parkem 2788, p. o., Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o., 

 2 PO v gesci odboru ZD – Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o. a Zdravotnická záchranná 

služba Ústeckého kraje, p. o., 

 1 PO v gesci odboru SV – Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, 

p. o..  

 

Od počátku roku 2019 se změnil systém a organizace kontrol hospodaření příspěvkových 

organizací zřizovaných Ústeckým krajem. Nově se prováděné kontroly zaměřují na 

hospodaření organizací v aktuálním období (2019) s cílem maximální prevence a pomoci 

s řešením nedostatků řádně a včas, tak aby byly minimalizovány případy neoprávněného  

a nehospodárného použit veřejných prostředků. Ve spolupráci se svodnými odbory a odborem 

ekonomickým se oddělení podílí na zobecňování zjištěných nedostatků tak, aby měly závěry 

z kontrol širší dopad, tj. i na hospodaření organizací, kterých se problematika bezprostředně 

týká, avšak nebyly v daném období kontrolovány.  

 

Modifikovaný přístup vnímají v převážné míře velmi pozitivně i samotné kontrolované 

organizace, zejména díky možnosti okamžité nápravy zjištěných nedostatků, zvláště 

systémových, které by jinak mohly být zdrojem dalších nesrovnalostí.  
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Současně se s novým přístupem zvýšila také četnost realizovaných kontrol, nyní systém 

umožňuje provádět zhruba 60 kontrol ročně, což představuje 50 % nárůst oproti původnímu 

stavu.  

 

Realizovalo veřejnosprávní kontrolu čerpání dotací poskytnutých v rámci programů Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 a Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém 

kraji 2018: 

 u 1 PO v gesci odboru SV – Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška – 

Kamenice, p. o., 

 

Pracovníci oddělení se podíleli na výkonu přezkoumávání hospodaření za rok 2018 u  

11 územně samosprávných celků: 

 Město Bílina, Město Lovosice, Město Terezín, Město Jílové, Městský obvod Ústí nad 

Labem – město, Městský obvod Neštěmice, Městský obvod Severní Terasa, Městský obvod 

Střekov, Obec Hostomice, Obec Novosedlice a Obec Žalany. 

 

Oddělení kontroly realizace projektů 

Vykonalo 45 veřejnosprávních kontrol, z toho: 

 7 kontrol použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu ÚK v rámci programů: 

Podpora vybraných služeb zdravotní péče – 2017, Podpora aktivit zaměřených na zlepšení 

zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje – 207, Podpora lékařských a vzdělávacích akcí 

– 2017, Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné péče a dlouhodobé 

lůžkové péče – 2017 a Zajištění lékařské pohotovostní služby – 2017, vyhlášených odborem 

ZD, na realizaci projektů u příjemců dotací: Rehabilitace klubíčko s.r.o. Ústí n. L., UJEP 

Ústí n. L., Diahelp Most, Nemocnice Louny, REMED Meziboří, Statutární město 

Chomutov, Krajská zdravotní a.s. Ústí n. L.. 

 5 kontrol použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu ÚK jako individuální 

dotace – Rodinné stříbro, odborem KH, na realizaci projektů u příjemců dotací: Sportovní 

soukromá základní škola s.r.o. Litvínov, Destinační agentura České středohoří o.p.s. 

Litoměřice, Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s. Most, Klub českých turistů, oblast 

Ústecké kraj Ústí n. L., Terezín – město změny Ústí n. L.. 

 7 kontrol použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na výdaje 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí u Města Jirkov, Města Jiříkov, Města Kadaň, 

Města Krupka, Městyse Kovářská, Obce Libčeves, Obce Líšťany. 

 11 kontrol použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu ÚK na podporu realizace 

sociálních služeb na území ÚK v rámci programů: Podpora sociálních služeb v Ústeckém 

kraji 2018, Podpora Ústeckého kraje na sociální služby  2018 - malý dotační program, 

Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018, vyhlášených odborem SV, 

u příjemců dotací: Agentura OAS Děčín, Camphill na soutoku z.s. České Kopisty, CESPO 

o.p.s. Ústí n.L., Farní charita Roudnice n.L., Helias o.p.s. Ústí n.L., JIPRO-CASH s.r.o. 

Česká Lípa, JURTA o.p.s. Děčín, Kleja z.s. Ústí n.L., Krušnohorská poliklinika s.r.o. 

Litvínov, Šance z.s. Lovosice, Svaz tělesně postižených v ČR z.s. Louny. 

 4 kontroly použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu ÚK v rámci Programu 

pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2025, 

vyhlášený odborem ŽPZ, na realizaci projektů u příjemců dotací: Město Louny, Obec 

Havraň, Technické služby města Varnsdorf, Obec Oleško. 

 9 kontrol použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu ÚK v rámci programů: 

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018, Program na záchranu a obnovu 

kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018, Program na záchranu a obnovu drobných 
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památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018, 

vyhlášených odborem KP, na realizaci projektů u příjemců dotací: Jan Rýznar Slatina, 

Spolek pro záchranu hradu Kostomlaty, Mikroregion Lounské Podlesí, Vrchlického 

divadlo Louny, Obec Hříškov, Římskokatolická farnost Radčice, Pravoslavná církevní 

obec Ústí n. L., Obec Ploskovice, Město Úštěk.  

 1 kontrola použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu ÚK v rámci programu 

Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2017, 

vyhlášený odborem ŠMT, na realizaci projektu u příjemce dotace HC Litvínov. 

 1 kontrola použití peněžních prostředků ESIF poskytnutých prostřednictvím rozpočtu ÚK 

v rámci projektu: Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017, 

odborem SPRP, u příjemce dotace MAMAVIS s.r.o. Kadaň. 
 

Oddělení přezkumu hospodaření obcí 

 Administrativně zpracovalo 288 doručených žádostí o provedení přezkoumání hospodaření 

obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2019 a 100 oznámení o provedení přezkoumání 

hospodaření za rok 2019 auditorem. 

 S 1 obcí vedlo řízení o uložení správního trestu pokuty za spáchání přestupků zjištěných 

při přezkoumání hospodaření obcí za rok 2018; pokuta uložena ve výši 20 000,- Kč. 

 Realizovalo jednorázová a konečná přezkoumání hospodaření za rok 2018 u celkem  

293 subjektů, tj. u 266 obcí a u 27 dobrovolných svazků obcí, které o přezkoumání svého 

hospodaření požádaly krajský úřad.  

 Zpracovalo výsledky 97 doručených zpráv o výsledcích přezkoumání za rok 2018 

vykonaných auditory a zavedlo je do IS MMP. 

 Zpracovalo opatření zaslaná přezkoumávajícímu orgánu, která byla přijata územními celky 

k zjištěným chybám a nedostatkům, a zavedlo je do modulu IS MPP. 

 Provedlo archivaci spisů agendy přezkumů roku 2017. 
 

Oddělení všeobecné kontroly a stížností 

 Vyhodnotilo plnění plánu kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi za rok 2018. 

 Zpracovalo podklady jednotlivých odborů krajského úřadu k informaci o provedených 

kontrolách výkonu přenesené působnosti obcemi a kontrolách dle zvláštních zákonů za rok 

2018. 

 Zpracovalo a na Intranetu zveřejnilo plány kontrolní činnosti krajského úřadu na II. pololetí 

2019: 

 kontroly výkonu přenesené působnosti obcemi (zveřejněno i na webových stránkách 

Ústeckého kraje). 

 veřejnosprávní kontroly na místě. 

 Průběžně sledovalo plnění plánu kontrolní činnosti krajského úřadu a zajišťovalo aktuální 

změny formou dodatků k plánům. 

 Zajišťovalo vydání pověření ke kontrolám realizovaným pracovníky krajského úřadu:  

116 pověření pro kontroly výkonu přenesené působnosti obcemi a 320 pověření pro 

veřejnosprávní kontroly na místě dle zákona č. 320/2001 Sb. 

 Metodicky vyhodnotilo 99 kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi, které provedly 

v souladu s plánem kontrolní činnosti odbory krajského úřadu. 

 Zpracovalo Zprávu o stížnostech a peticích doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 

2018. 

 Zaevidovalo a administrativně zpracovalo 5 petic a 119 stížností; z toho 19 stížností 

vyřizovalo přímo. 
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Poskytovalo metodickou pomoc a konzultace odborům při vyřizování stížností a průběžně 

sledovalo jejich vyřizování včetně dodržování zákonných lhůt. 

 

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

 

 Plnil správní činnosti v oblasti státní památkové péče i kultury. 

 Vydával v prvním stupni rozhodnutí o přípustnosti oprav, úprav nebo využití národních 

kulturních památek, rozhodoval v odvolacím řízení o povinnostech vlastníků kulturních 

památek, uložených obcemi s rozšířenou působností.  

 Plnil další úlohy dané zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Sledoval dodržování zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně a správě sbírek muzejní povahy  

u vlastních sbírkotvorných příspěvkových organizací. 

 Ve sledovaném období vedl 47 správních řízení z různých oblastí státní památkové péče  

a zpracoval 30 vyjádření v rámci územně plánovacích dokumentací. K návrhům na 

prohlášení věci za kulturní památku se vyjadřoval ve 3 případech a naopak u jedné kulturní 

památky posuzoval zrušení prohlášení.  

 Zpracoval vyjádření nebo potvrzení k 16 žádostem na poskytnutí dotací z programů 

Ministerstva kultury ČR.   

 Vykonal kontroly přenesené působnosti státní památkové péče a kultury v souladu 

s plánem kontrol u 3 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

 Průběžně provádělo metodickou pomoc vydavatelům periodického tisku dle tiskového 

zákona č. 46/2000 Sb. na základě vlastní činnosti i dle dotazů vydavatelů. V rámci porušení 

povinností uložených tiskovým zákonem udělil jednu pokutu. 

 Metodicky úzce spolupracoval s úředníky na obecních úřadech obcí s rozšířenou 

působností, pro něž uspořádal 1 metodický den a seminář v oblasti památkové péče. 

 Poskytoval informace na žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím a řešil 2 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu v rámci tohoto zákona. 

 Aktivně spolupracoval s Ministerstvem kultury ČR a dalšími dotčenými subjekty 

v nominacích vybraných památek z Ústeckého kraje pro zápis na Seznam světového 

dědictví UNESCO a při přípravě inovovaného zákona o památkovém fondu. 

 Zajišťoval aktivity spojené s naplňováním Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu v ČR.  

 Zpracoval a podal žádost o dotaci do 1. otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant na 

bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na 

revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví. 

 Plnil aktivity v rámci projekt „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ 

z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ, podal první žádost o platbu. 

 Průběžně administroval agendu 4 krajských dotačních programů z oblasti kultury  

a památkové péče a Programu pro zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji. 

V součinnosti s odborem kontroly prováděl veřejnosprávní kontroly vyúčtování 

poskytnutých dotací v daných programech.  

 Zajišťoval kompletní agendu vyplývající ze zřizovatelské funkce ke 12 příspěvkovým 

organizacím v oblasti kultury a k jedné veřejné výzkumné instituci.  

 Vykonával zakladatelskou funkci a vedl agendu vůči Severočeskému divadlu s.r.o.  

a připravil řádnou valnou hromadu společnosti. 

 Realizoval pracovní poradu ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury. 

 Zajišťovalo agendu k vedení krajské řady ISBN. 
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 Koordinovalo činnosti spojené se zaváděním nového systému evidence sbírek muzejní 

povahy MUSEION na příspěvkové organizace. 

 Zajišťoval průběžné zprostředkování předání dotací z Ministerstva kultury ČR obcím a pro 

ekonomický odbor zajistilo vypořádání dotací dle vyhl. č. 52/2008 Sb., poskytnutých ze 

státního rozpočtu obcím. 

 Zástupci odboru se aktivně podíleli na krajském vyhodnocení „Vesnice roku“, prezentaci 

kraje na putovní výstavě „Má vlast 2019“ a zajištění výjezdního jednání starostů „Příklady 

dobré praxe“ v Moravskoslezském kraji.  

 Ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí n. L. uspořádal „1. Kulturní 

fórum Ústeckého kraje – role kulturních institucí ve vzdělávání“. 

 Připravil podklady pro 6 zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Ústeckého kraje.  

 Zajišťoval přípravu materiálů pro jednání Rady i Zastupitelstva Ústeckého kraje.  

 Průběžně monitoroval dění v oblasti kultury i památkové péče v Ústeckém kraji, doplňoval 

a aktualizoval kalendář kulturních akcí na krajském webu. 

 

 

ODBOR LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ 

 

Odbor legislativně-právní poskytoval či zajišťoval poskytování komplexních právních služeb 

všem orgánům Ústeckého kraje a jednotlivým odborům krajského úřadu na základě požadavků 

jednotlivých subjektů v rámci kraje působících.  

 

Odbor v průběhu prvního pololetí 2019 kromě ostatních právních služeb či běžných agend 

vykonával a zabezpečoval tyto významné činnosti:  

 Oblast registru smluv  

Po zapracování nového zaměstnance (nástup 1. 1. 2019) došlo k významnému zvýšení 

nejenom počtu, ale zejména efektivity kontrol uveřejněných smluv. Bylo provedeno  

387 namátkových kontrol v registru uveřejněných smluv, přičemž ve 135 případech byly 

shledány závady, zbývajících smlouvy bylo zveřejněno v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. U smluv neuveřejněných v souladu se zákonem, bylo 

zasláno příslušným odborům zjištění o nesprávném uveřejnění smlouvy v registru smluv 

spolu s potřebnými opravami, které je nutno učinit pro správné uveřejnění, kdy součástí byl 

i postup opravy. Následně jsou prováděny kontroly, zda příslušné odbory vytčené 

nedostatky odstranily. Odborům a příspěvkovým organizacím zřízených krajem byla 

k jejich dotazům poskytována odborná podpora a metodická pomoc.   

 Organizace zřizované a zakládané krajem, další účasti 

Poskytování komplexního právního servisu v souvislosti se správou majetkových účastí  

a výkonem zřizovatelských pravomocí u organizací kraje. Jedná se např. o výkon 

akcionářských práv ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. (rozhodování jediného akcionáře 

při výkonu působnosti valné hromady), organizace činnosti správní rady Terezín - město 

změny, zájmové sdružení právnických osob, posuzování materiálů v souvislosti s konáním 

valné hromady společníků Severočeského divadla s.r.o. (komplexní konzultace 

pravidelných materiálů) a metodická pomoc ostatním organizacím. Pravidelně byly řešeny 

záležitosti navrhované příspěvkovou organizací spravující SPZ Triangle, zejména řešení 

majetkoprávních vztahů mezi Ústeckým krajem a investory a příslušnými orgány státní 

správy, kdy se zástupce odboru pravidelně zúčastnil pracovních schůzek. 
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 Veřejná služba a poskytování dotací 

Odbor se podílel na přípravě řešení změny způsobu financování služeb obecného 

hospodářského zájmu, poskytované Krajskou zdravotní, a. s. a na pokračování řešení 

financování sociálních služeb v rámci veřejné služby. Dále spolupracoval na komplexním 

řešení rozsáhlé problematiky dotačních programů, poskytování dotací a stipendií (pro 

odbor zdravotnictví, odbor kultury a památkové péče, odbor životního prostředí  

a zemědělství, odbor strategie přípravy a realizace projektů a odbor školství, mládeže  

a tělovýchovy). Odbor se rovněž aktivně podílel na úpravách dokumentů v souvislosti 

s postavením Ústeckého kraje jako vedoucího partnera při mezinárodní spolupráci v rámci 

realizace projektu Cross-border Ecosystem for Industry 4.0 v programu nadnárodní 

spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE. Společně s odborem dopravy a silničního 

hospodářství jsme řešili záležitosti související s vyloučením dopravce Witbystar a.s. (dříve 

TD Bus a.s. a BusLine a.s.) ze systému Dopravy Ústeckého kraje a následné finanční 

vypořádání vůči občanům kraje, kteří systém využívají. 

 Připomínkové řízení  

Komplexní zajištění připomínkového řízení k návrhům právních předpisů a jiných, kraje se 

dotýkajících, návrhů. Poslanci a senátoři za Ústecký kraj jsou průběžně informováni  

o připomínkách kraje k navrhovaným zákonům. Za sledované období bylo vyřízeno 

odborem 82 připomínkových řízení k návrhům právních předpisů a jiných, kraje se 

dotýkajících, návrhům a zajišťováno navazující vypořádání připomínek podle 

legislativních pravidel vlády. Aktivně taktéž spolupracujeme v rámci AKČR. 

Z nejvýznamnějších připomínkových řízení se jednalo např. o reformu veřejného 

stavebního práva, klientsky orientované koncepce veřejné správy nebo změnu 

informačního zákona. Nově byl pro obce s rozšířenou působností a pro obce s pověřeným 

obecním úřadem zřízen na webu kraje přístup k návrhům právních předpisů a tím i možnost 

předkládat vlastní připomínky ke všem návrhům, i když se přímo nedotýkají působností 

obcí. 

 Metodická pomoc obcím 

Metodická pomoc obcím spočívající v poskytování právního servisu v samostatné  

i přenesené působnosti formou telefonické a e-mailové korespondence a osobních 

konzultací. Odbor zajišťoval průběžně konzultaci právních předpisů (nařízení) a následnou 

kontrola vydaných nařízení.  

 Finanční a majetkoprávní úkony 

Poskytování součinnost v oblasti zajišťování finančních zdrojů (posuzování návrhů smluv) 

a při přípravě smluv v oblasti Strategické průmyslové zóny Triangle a zajišťování 

majetkoprávního vypořádání v souvislosti s realizovanými projekty. Poskytování 

rozsáhlých konzultací odboru majetkovému v souvislosti s přebíráním nově vybudovaných 

komunikací do vlastnictví Ústeckého kraje (komunikace Razice – Kostomlaty a Štěpánov 

– Kostomlaty na Radovesické výsypce). Dále zastupuje kraj jako poškozeného 

v občanskoprávních a trestních řízeních při uplatňování nároku na náhradu škody či při 

vymáhání pohledávek a při obraně zájmů kraje při uplatňování škod v souvislosti 

s vydanými platebními výměry. Je řešena taktéž poslední církevní restituce Minoritů. Bližší 

informace jsou uvedeny v pravidelných čtvrtletních informacích podávaných radě kraje.  

 Oblast práva na informace 

Zajišťování koordinace postupu při výkonu povinností kraje a krajského úřadu 

jednotlivými odbory podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, poskytování odborné pomoci vyřizujícím odborům, 

vyřizování žádostí týkajících se samostatné působnosti kraje a stížností a odvolání proti 

postupu obcí a plní dalších úkolů v dané oblasti. Za sledované období bylo vyřízeno 

odborem přímo 11 žádostí o poskytnutí informace, ostatní odbory vyřizovaly 81 žádostí, 



20 
 

stížností a odvolání bylo vyřízeno odborem přímo 28 podání, ostatní odbory vyřizovaly  

33 stížností a odvolání. Nadále se aktivně řeší stížností na nečinnost podřízených orgánů, 

což je velmi složitou záležitostí narážející na nedostatek aktivity nečinných povinných 

subjektů. Odbor prezentoval tajemníkům obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným 

obecním úřadem informace o změnách a podstatě právní úpravy svobodného přístupu 

k informacím týkajících se tzv. informačního příkazu, které nastanou od 1. 1. 2020.  

 Investice a veřejné zakázky 

Především se jednalo o poskytování rozsáhlé součinností odboru investičnímu, kdy jsme 

poskytovali právní stanoviska a řešili výkladové otázky při implementaci zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

ODBOR MAJETKOVÝ 

 

 Pokračoval v majetkoprávním vypořádání pro investiční akce IROP (silnice): "Nová 

komunikace u města Chomutova" a „II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky  

II. část“.  

 Zahájil majetkoprávní vypořádání pro investiční akci IROP „Reko silnice II/260 Úštěk – 

Malé Březno“. 

 Pokračoval v majetkoprávním vypořádání na základě již dříve uzavřených smluv pro 

investiční akce ROP cyklostezky: Labská stezka - etapy I., 2., 3., Cyklostezka Chomutov - 

Strupčice, Cyklostezka Ploučnice, přípravné práce pro majetkoprávní vypořádání pro akci 

Cyklostezka Ohře IROP. 

 Podílel se po majetkové stránce na přípravě vstupu nových investorů a na vyřízení nových 

požadavků stávajících investorů SPZ Triangle.  

 Průběžně zajišťoval majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb mezi krajem a ŘSD ČR 

v souvislosti se stavbou nových úseků dálnic D6, D7 a D8. 

 V 1. pololetí 2019 proběhly dne 17. 4. 2019 čtyři dražby, přičemž součet nejnižších podání 

v těchto dražbách v úhrnu činil 42 944 110,- Kč, u žádné z dražeb nebylo učiněno ani 

nejnižší podání. 

 Pro potřeby příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé 

Snědovice byly od SPÚ za cenu 583 420,- Kč nakoupeny pozemky v k. ú. Snědovice, které 

se nachází v areálu ÚSP Snědovice.  

 Pro potřeby příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní 

v Chomutově byl nakoupen objekt v ul. Cihlářská 5478 včetně přilehlých pozemků za cenu 

10 000 000,- Kč pro zajištění tělesné výchovy žáků v nově vybudovaném areálu školy 

v ulici Cihlářská v Chomutově. 

 Zajišťoval podklady pro možnost realizace zřízení muzea historických vozidel v areálu 

ulice Ctiborova v Chomutově. 

  Průběžně zajišťoval majetkoprávní vypořádání pro investiční akce menšího rozsahu,  

např. investiční akce: Výstavba nového mostu „Šébr“ přes Stožecké sedlo: „Za společným 

dědictvím na kole i pěšky“, „Silnice II/263 stoupací pruh Líska“, „Reko silnic II/262 Starý 

Šachov – Děčín, II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov, II/266 Šluknov – Lobendava“, 

„III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-1-2 Rtyně nad Bílinou“, „III/25613 – 

Rekonstrukce mostního objektu 25613-2 Jeníkov“, „Rekonstrukce mostu 1981-002 přes 

železnici Kadaň“, „Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň“, „Rekonstrukce 

silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice“, „Komunikace II/240 – 

rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“, „III/25013 

Rekonstrukce mostního objektu 25013-3   Dobroměřice“. Dokončil majetkoprávní 
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vypořádání pozemků po dokončené investiční akce „Okružní křižovatka Roudnice 

Podlusky“.  

 Průběžně zabezpečoval majetkoprávní vypořádání s územními samosprávnými celky na 

území Ústeckého kraje týkající se pozemků pod chodníky a místními komunikacemi a řešil 

výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi. 

 Průběžně řešil záležitosti majetkoprávního charakteru jako je nabývání majetku potřebného 

pro činnost příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, převody majetku 

nepotřebného pro jejich činnost (zbytný majetek), zřizování věcných břemen - služebností 

aj. Dále vyřizoval žádosti ze strany měst a obcí ohledně převodu majetku kraje do jejich 

vlastnictví za účelem zřizování např. nových sociálních služeb a jiných činností ve veřejném 

zájmu. 

 Vyřizoval žádosti fyzických osob ohledně úplatného převodu majetku Ústeckého kraje do 

jejich vlastnictví. 

 Odbor pokračoval v majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, které 

je hrazeno z programu MF ČR a za 1. pol. 2019 takto vypořádal pozemky o výměře 34 132 

m2 za 2 008 140,- Kč. MF ČR provedlo úhradu celé částky dne 30. 7. 2019. Z vlastnictví 

státu, resp. jeho organizačních složek či podniků, tzn. od ÚZSVM, ŘSD, SPÚ, Lesů ČR, 

SŽDC, bylo bezúplatným převodem nabyto do vlastnictví ÚK 63 pozemků pod silnicemi 

II. a III. třídy o celkové výměře 47 812 m2 a 38 pozemků o celkové výměře 22 399 m2 pod 

cyklostezkami.   

 Zajišťoval majetkoprávní vypořádání pozemků pro realizaci investičních akcí: 

„Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji – 1. Část – III/23756 - Reko mostního 

objektu 23756-003 Kololeč“, „2. Část – II/221 Reko mostního objektu 221-003 Velká 

Černoc“, „5. Část - Reko mostního objektu 237-028 Chodovlice“, „6. Část – Rekonstrukce 

mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici n. L“, „7. Část - Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1A 

v Roudnici n. L.“, „II/608 – Reko mostního objektu Doksany“, „Rekonstrukce mostu  

E. Beneše, ÚL“, „Rekonstrukce mostu evid. č. 246-019 Roudnice na Labem“. 

 Zahájil převody/prodeje bývalých hraničních přechodů v k.ú. Hřensko, k.ú. Cínovec a k.ú. 

Český Jiřetín na obce. 

 Účtoval o nabytí a vyjmutí movitého a nemovitého majetku na základě kupních  

a darovacích smluv a smluv o bezúplatném převodu. Řešil záležitosti majetkoprávního 

charakteru, nabývání movitého majetku potřebného pro činnost příspěvkových organizací 

zřizovaných ÚK a jeho převod p.o. např. formou bezúplatného převodu v celkové hodnotě 

7 335 479,59 Kč. Dále byly vyhotoveny darovací smlouvy na movitý majetek v celkové 

hodnotě 2 718 672,43 Kč. Účtoval nemovitý majetek k akci „Labská stezka č. 2“ v hodnotě 

92 094,12 Kč, dále k akci „Cyklostezka Chomutov – Strupčice“ v celkové hodnotě 35 616,- 

Kč, k akci „Krušnohorská magistrála“ 294 077,50 Kč a k akcím „Nová komunikace u města 

Roudnice nad Labem“ a „Cyklostezka Ohře“. 

 Účtoval o dokončených investičních akcích u příspěvkových organizací financovaných 

z vlastních i cizích zdrojů např. VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, p.o. – 

rekonstrukce a dostavba areálu školy v celkové hodnotě  79 986 979,80 Kč, Gymnázium  

a Střední odborná škola, Podbořany, p.o. – rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně 

v celkové výši 26 429 672,- Kč, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, 

Chomutov, p.o. – zateplení a výměna oken na domově mládeže v celkové hodnotě 

3 286 801,15 Kč a rekonstrukce objektů B a D v Cihlářské ulici v hodnotě  

34 077 171,50 Kč, Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní 

akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o. – stavba 

výtahu v hodnotě 2 075 040,- Kč, Gymnázium Děčín, p.o. – venkovní hřiště a hlavní vjezd 

– 8 506 530,89 Kč, SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická 
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škola Chomutov, p.o. – úprava pracoviště truhláren v hodnotě 64 657 254,32 Kč,  

SPZ Triangle, p.o. – výstavba nové požární stanice v celkové výši 96 343 265,14 Kč. 

 Dále účtoval movitý majetek k akci p.o. Regionální muzeum Teplice – modernizace 

laboratoře na speciální pracoviště na konzervaci kovů a archeologického skla v celkové 

hodnotě 447 445,90 Kč, vyjmutí movitého majetku na základě darovacích smluv v celkové 

hodnotě 610 122,- Kč, smluv o bezúplatném převodu v celkové hodnotě 166 375,- Kč, 

nabytí movitého majetku – sanita od ZZS ÚK, p.o. v celkové hodnotě 1 465 588,- Kč 

s následným darováním Regionální dětské nemocnici Zakarpatské oblasti a majetek v rámci 

projektů „IROP Technické vzdělávání“, „IROP Přírodovědné vzdělávání“, „Implementace 

Krajského akčního plánu 1 ÚK  A“ a „Implementace Krajského akčního plánu 1 ÚK  B“. 

 Na základě schválení  Rady Ústeckého kraje provedl převod 305 pozemků ve  

22 katastrálních území do hospodaření p.o. Krajská majetková. Jedná se o pozemky dotčené 

stavbou cyklostezek, které se průběžně budou převádět po majetkoprávním vypořádání do 

vlastnictví Ústeckého kraje.  

 Dále odbor majetkový provedl na základě schválení orgánů kraje  převody zbytného 

majetku z příspěvkových organizací Ústeckého kraje na Krajskou majetkovou p.o.  

a přeúčtování záměrů prodeje a směn. 

 Provedl kontroly majetku za 1. Q 2019 – porovnání účetnictví příspěvkových organizací  

a Ústeckého kraje. 

 V rámci pasportizačního systému prováděl metodickou podporu p.o. a kontroloval výstupy 

zadané p.o. - odpisy, čtvrtletní uzávěrky a řešil jejich požadavky. 

 Prováděl školení nových uživatelů pasportizačního systému. 

 Aktualizoval majetek v pasportizačním systému v návaznosti na NEMO. 

 Do pasportizačního systému zadal 880 nových staveb – mostů. 

 Prováděl pojištění majetku a odpovědnosti kraje, dopojišťování a odpojišťování majetku 

vztažmo k jeho nabytí a zcizení. 

 Průběžně zajišťoval pojištění zahraničních služebních cest. 

 Podnikl kroky na přípravu zadání veřejné zakázky na služby - pojištění kybernetických 

rizik. 

 Zajistil pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu pracovní činnosti pro  

99 pojištěných osob.  

 Dokončil řešení komplexního systému zabezpečení předávání dat ve vztahu k pojistným 

událostem příspěvkových organizací s ohledem na GDPR. 

 Zapůjčoval příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje odvlhčovače při havarijních 

situacích. 

 Zpracoval finanční tok na rok 2019 včetně jeho aktualizace v oblasti kapitálových výdajů, 

běžných výdajů a příjmů, zpracoval rozbory hospodaření majetkového odboru v oblasti 

běžných, kapitálových výdajů a příjmů za rok 2018. 

 Předložil údaje o hospodaření Krajské majetkové, p. o. za rok 2018 a přehled pohledávek 

po splatnosti nad 1 rok k 31. 12. 2018. 

 Provedl 2 x navýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro Krajskou majetkovou, 

p. o. pro rok 2019. 

 Byla povedena fakturace za nebytové prostory a fakturace za pozemky v pozici nájemce  

i pronajímatele. 

 Zabezpečil evidenci a přesuny vyplacených pojistných událostí v rámci příspěvkových 

organizací. 

 V rámci pravidelných čtvrtletních kontrol jednotlivých rozpracovaných akcí vedených na 

účtech 041 a 042 majetkový odbor rozklíčoval faktury v celkové hodnotě 103 042,- Kč, 



23 
 

které byly následně naúčtovány k příslušným akcím a faktury v celkové částce 

12 217 948,55 Kč, které byly předány do likvidační komise. 

 Uskutečnilo se jednání škodní komise, ve kterém bylo projednáno 21 škodních událostí. 

 Provedl aktualizaci odpisového plánu Ústeckého kraje na rok 2019. 

 Spolupracoval na zpracování Závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2018. 

 Byla dokončena inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2018. 

 

 

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

 

Činnost oddělení regionálního rozvoje  

 Zajišťoval agendu přípravy nového programového období strukturálních a investičních 

fondů EU po roce 2020. 

 Připravil zpracování Programu rozvoje Ústeckého kraje a zpracoval návrh pro Metodický 

rámec řízení strategického plánování.  

 Komunikoval se zástupci Evropské komise naplňování Strategie rozvoje Ústeckého kraje  

a podílel se na prezentaci strategických projektů v Ústeckém kraji. 

 Zajišťoval zpracování Aktualizace územní energetické koncepce Ústeckého kraje  

vč. hodnocení vlivu na životní prostředí. 

 Zajišťoval přípravu a administraci dotačních programů Program obnovy venkova 

Ústeckého kraje 2019, Inovační vouchery Ústeckého kraje 2019 a Program podpory 

komunitního života na venkově 2019. 

 Zajišťoval administraci a kontroly Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018, 

připravoval smlouvy o poskytnutí dotace a jejich vyúčtování. 

 Zajišťoval administraci a kontroly programu a kontroly Inovační vouchery Ústeckého kraje 

2018, připravoval smlouvy o poskytnutí dotace a jejich vyúčtování. 

 Zajišťoval koordinaci implementace Regionální inovační strategie a spolupracoval na její 

aktualizaci. 

 Zajišťoval udržitelnost projektu v rámci zahraniční rozvojové spolupráce se Srbskem. 

 Zajišťoval realizaci projektu CORCAP v rámci Programu Interreg Central Europe. 

 Zajišťoval realizaci projektu TAB v rámci Programu Cíl 2. 

 Zajišťoval realizaci projektů revitalizace pěti zámeckých zahrad pro dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí. 

 Připravoval zavedení energetického managementu a pilotní odzkoušení metody EPC na 

vybraných objektech kraje. 

 Zajišťoval účast Ústeckého kraje v mezinárodní platformě Evropská síť chemických 

regionů (ECRN) a Evropské federace regionů pro energetiku a životní prostředí 

(FEDARENE). 

 Organizačně zajišťoval činnost odborné pracovní skupiny pro chemický průmysl  

a naplňování Sektorové dohody pro chemii. 

 Spolupracoval s destinačními agenturami při certifikaci výrobků značkou regionální 

výrobek. 

 Zajišťoval jednání Komise pro regionální rozvoj RÚK. 

 Zajišťoval jednání Komise Rady pro vědu, výzkum, vývoj a inovace  RÚK. 

 Zajišťoval jednání Krajské rady pro konkurenceschopnost ÚK. 

 Zajišťoval činnost pracovní skupiny Energetika v rámci Komise pro Smart Region RÚK. 

 Vyhodnocoval Regionální akční plán (RAP). 
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Činnost oddělení cestovního ruchu  

 Zabezpečilo prezentaci Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu v Česke republice 

(GO a Regiontour Brno, Holiday World Praha a For Bikes Praha) a  v zahraničí v rámci 

expozice České republiky (Vakantie Utrecht, CMT Stuttgart, Reisemesse Dresden, 

Slovakiatour Bratislava, Toursalon Poznaň, Fiets Gent, IMTM Tel Aviv, f.re.e. Mnichov, 

Freizeitmesse Norimberk, Fiets Utrecht, MTT Wroclaw, Dovolená Ostrava, ITB Berlin, 

MITT Moskva, MIT Glob Katovice, Bike expo Varšava, HoReCa Ostróda, ATM Dubaj 

a  Tour Market Štětín). 

 Průběžně zajišťuje aktualizaci webového turistického portálu www.branadocech.cz, 

www.praoteccech.cz a www.krusnehorynakole.cz včetně mobilní aplikace. 

 Zajišťovalo každodenní aktualizaci a komunikaci na sociálních sítích, kanálu Youtube, 

Instagram a Facebook. 

 Spolupracovalo se čtyřmi destinačními agenturami při koordinaci propagace a prezentace 

Ústeckého kraje potenciálním návštěvníkům z České republiky i ze zahraničí, včetně 

administrace dotace pro každou ve výši 2 mil. Kč. 

 Zajistilo prezentaci Ústeckého kraje jako turistické destinace v regionálních novinách  

a v odborném tisku zaměřeném na cestovní ruch jak v České republice, tak v sousedním 

Sasku (např. Koktejl, Kam po Česku, Lidé a Země, Muzejní noviny LEO Expres, Travel 

Profi, Fly OK, Travel service magazín a v drážďanském týdeníku WochenKurier. 

 Připravilo a uspořádalo prestripy pro novináře z Německa, Polska, Ruska a Velké Británie 

 Realizovalo návštěvu kraje pro influencery (youtube, instagram a facebook). 

 Zabezpečovalo činnost Komise Rady Ústeckého kraje pro rozvoj cestovního ruchu, 

Pracovní skupiny cestovní ruch v rámci Regionální stálé konference a Komise Asociace 

krajů pro cestovní ruch. 

 Připravilo a vydalo několik druhů tištěných tematických propagačních materiálů pro 

jednotlivé destinace i kraj jako celek a zajistil jejich distribuce do infocenter v Ústeckém 

kraji, v Praze a v sousedním Sasku.  

 V úzké spolupráci s agenturou Czechtourism realizovalo kampaně na téma „Česko jede“ 

a barokní trojúhelník Litoměřice – Terezín – Ploskovice. 

 Ve spolupráci se zapojenými kraji zajistilo propagaci nadregionálních produktů Skalní 

města a Labská stezka.  

 Pokračovalo společně s Klubem českých turistů a Karlovarským krajem ve zpracování 

projektové dokumentace pro vyznačení pěší trasy „Hřebenovky“ v Krušných horách včetně 

napojení na Liberecký kraj. 

 Zajišťovalo fungování a činnost Filmové kanceláře Ústeckého kraje, která ve spolupráci 

s Czech Film Commission a Státním fondem kinematografie pomáhala při přípravách, 

vzniku,  realizaci a propagaci těchto filmových projektů: 

 U Celovečerních filmů „Až do konce“ (Ústecko, Litoměřicko, Teplicko), celovečerní 

film - německá produkce „The Wall“, celovečerní film - norská produkce - „Atlantic 

Crossing“ (Ústí n.L. - ulice Na Nivách), celovečerní film – „Dvě slova jako klíč“ 

(Teplice), „Bourák“ – příprava (Varnsdorf a Rumburk), „Zátopek“, „Už Tě nemám 

rád“ a „Uzly a pomeranče“, dále dokumentární film „Můj otec Antonín Kratochvíl“ 

(Lovosice) a 4 absolventské projekty studentů FAMU (vytipování lokací, služeb, 

technické obhlídky, casting, atp.). 

 Seriály České Televize „Zrádci“ (Chomutov) a „Sever“ (Ústí n. L. včetně KÚ ÚK  

a Bílina, jednání s ČT ohledně veřejné předpremiéry v Bílině, koordinace natáčení na 

KÚÚK, zajištění novinářského dne + tisková konference) a seriál dánské produkce 

„Shadowplay“. 

http://www.branadocech/
http://www.praoteccech.cz/
http://www.krusnehorynakole.cz/
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 Spolupráce s Českou televizí v rámci aktivit spojených s vysíláním seriálů „Most!“ 

a  „Rapl II“ (komunikace ohledně zajištění použití claimu  „dycky Most!“, spolupráce 

na realizaci poznávací trasy Dycky Most! se společností Offroadsafari, zajištění tiskové 

konference v souvislosti s předáním finančního obnosu pro mostecký hospic. 

 Pořádání akcí pro (odbornou) veřejnost (natáčení příspěvku o činnosti Filmové 

kanceláře ÚK do kulturního magazínu Artzóna vysílaného na ČT, prezentace činnosti 

filmové kanceláře na konferenci Travelcon České Budějovice a na Mezinárodním 

filmovém festivale v Karlových Varech. 

 Příprava a marketingová podpora festivalu ELBEDOCK 2019, 13. Ceny Pavla 

Kouteckého,  Filmového Festivalu v Litoměřicích a KINEMATOGRAF 100. 

 

Činnost oddělení fondů a programů EU  

 Průběžně aktualizoval a předkládal orgánům kraje k projednání Zásobník projektů 

Ústeckého kraje pro plánovací období EU 2014 – 2020, zabezpečoval přípravu podkladů 

pro jednání Pracovní skupiny pro Fond rozvoje Ústeckého kraje. 

 Koordinoval a řídil přípravu projektů Ústeckého kraje pro financování z vnějších zdrojů. 

 Zabezpečoval financování projektů z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a související finanční 

plánování v časovém horizontu rozpočtového výhledu. Ve spolupráci s dalšími odbory 

zpracovával podklady pro sestavení rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje v objemu 

přesahujícím 1 mld. Kč. 

 Ve spolupráci s věcně příslušnými odbory zabezpečoval a koordinoval přípravu projektů 

v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti, cyklistické dopravy, transformace 

sociálních zařízení, rozvoje vzdělávací infrastruktury a kultury a památkové péče  do 

Integrovaného regionálního operačního programu. 

 Zabezpečil předložení žádosti o dotaci z IROP na realizaci projektů: “SŠT Most – vybavení 

dílen praktického vyučování (ITI III.), „Centrum školských poradenských služeb 

Šluknovska“. 
 Zabezpečil předložení žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci 

projektu“ Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje“. 
 Zajišťoval přípravu projektů v oblasti energetických úspor do Operačního programu Životní 

prostředí: „OPŽP Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad 

Labem“, „OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební  

a technická Ústí nad Labem“. 

 Zajišťoval projektové řízení pro 23 velkých investičních projektů v rámci operačních 

programů. 

 Zajišťoval funkci zprostředkujícího subjektu pro Program na podporu přeshraniční 

spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. Koordinoval metodickou přípravu 

externích expertů, zajišťoval konzultace projektů s žadateli, přijímal a hodnotil předložené 

projektové žádosti.  

 Zabezpečoval financování činnosti odboru regionálního rozvoje v oblasti běžných výdajů. 

 Zabezpečoval finanční vypořádání Programu obnovy venkova a Programu Inovační 

vouchery. 

 V oblasti rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky pokračoval v koncepční  

a marketingové činnost i realizaci konkrétních projektů. V rámci IROP“ Labská stezka - 

etapa 3, úsek Račice – Hněvice“ a „Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice“, 

v rámci SFDI pak Labská stezka č.2 – etapa 3, úsek Dobříň Račice. Pokračoval v projektové 

přípravě projektu Cyklostezky Ohře. 
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 Aktivně se podílel na činnosti Asociace měst pro cyklisty, kde je Ústecký kraj přidruženým 

členem. Prezentoval rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy na tematicky zaměřených 

konferencích a seminářích. 

 V rámci IROP získal pro Ústecký kraj dotaci na realizaci projektů: „Rekonstrukce silnice 

II/262 Starý Šachov – Děčín“, „SŠT Most ITI II. - rekonstrukce objektu šaten na dílny 

praktického vyučování“.  

  Zabezpečoval ve spolupráci s obcemi a SÚS Ústeckého kraje údržbu cyklistických 

komunikací v majetku Ústeckého kraje. 

 

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

 

 Zajišťoval administrativní stránku uzavřeného memoranda „Paktu zaměstnanosti“. 

 Dokončil realizaci dvou projektů v oblasti zaměstnanosti v Ústeckém kraji, a to v rámci 

vyhlášené výzvy č. 03_15_116  – Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region 

NUTS II Severozápad – kraje. Jedná se o následující projekty: „Program podpory mladých 

lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku – CESTA registrační číslo 

CZ.03.1.49/0.0/15_116/0001785“ a „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu 

práce v Ústeckém kraji – TRANSFER registrační číslo CZ.03.1.49/0.0/15_116/0001786“ 

a provedl závěrečné vypořádání poskytnuté dotace 

 Oba projekty „Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – 

TRANSFER“ a „Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska  

a Šluknovského výběžku – CESTA“ byly zajišťovány ve spolupráci s Úřadem práce ČR  

a regionálními neziskovými organizacemi. Jádrem obou projektů bylo poskytovat cílové 

skupině efektivní poradenství a vzdělávání a navazující služby v oblasti zprostředkování 

zaměstnání prostřednictvím široké sítě poradenských pracovišť v jednotlivých 

mikroregionech Ústeckého kraje. Příjemce dotace provedl podrobnou analýzu 

(kvantifikační i kvalifikační) cílové skupiny v jednotlivých poradenských pracovištích 

(mikroregionech) s cílem identifikovat oblasti (mikroregiony), jejichž absorpční kapacita 

cílové skupiny převyšuje stávající možnosti poradenských pracovišť a indikoval potřebu 

ošetřit dostupnou cílovou skupinu specifickým projektovým záměrem. Aktuálně je tedy 

realizován projekt pod názvem „Změna je cesta“, registrační číslo 

CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009092 Cílovou skupinou projektu jsou osoby mladší 30 let 

(tj. do 29 let včetně), které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávací ani v profesní přípravě. 

Realizace projektu je plánována do 31. 10. 2019. Od ledna 2019 začala dále realizace 

projektu z oblasti zaměstnanosti pod názvem „Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji“, 

registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009720. Cílem projektu je zvýšit odborné 

kompetence pro trh práce žáků posledních ročníků středních škol a středních odborných 

učilišť v Ústeckém kraji. Realizace projektu je plánována do 31. 12. 2020. 

 I nadále byl ve spolupráci s MPSV ČR realizován projekt pod názvem „Predikce trhu práce 

– KOMPAS“ jehož cílem je do roku 2020 vytvořit funkční model regionálních predikcí 

trhu práce. Postupně se realizují klíčové aktivity dle pokynů příjemce – MPSV ČR. 

 Byla dokončena realizace projektu pod názvem „INNOSTART – komplexní program 

podpory zaměstnanosti Ústeckého kraje“. Projekt je realizován v období od 1. 2. 2017 do 

31. 1. 2019. Projekt byl zaměřen na podporu relevantních dovedností žáků posledních 

ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje, s cílem 

podpořit jejich aktivní vstup na trh práce. Aktuálně probíhá vypořádání poskytnuté dotace 

na realizaci projektu. 
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 Od 1. 3. 2018 – 28. 2. 2019 byl realizován projekt v rámci OP Zaměstnanost (výzvy 

č. 03_16_055) „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“, registrační číslo 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005657, který se zaměřoval na poskytnutí komplexní 

poradenské a vzdělávací opory cílovým skupinám v podobě skupinového a individuálního 

poradenství pro trh práce, kvalifikované diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování 

pracovních míst pro cílovou skupinu, kterou jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí 

osob s nízkou úrovní kvalifikace a osoby se zdravotním postižením. Aktuálně též probíhá 

vypořádání poskytnuté dotace na realizaci projektu. Zajišťoval organizační záležitosti pro 

jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální věci, která se v   

I. pololetí 2019 uskutečnila v kraji Vysočina, Zlínském kraji a mimořádně ve Středočeském 

kraji. Realizoval poradu vedoucích odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, zejména s ohledem na podání informací 

z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce, opatření obecné povahy, dotačního 

řízení na sociální služby, změn Metodiky zajištění sítě sociálních služeb v Ústeckém kraji 

apod.   

 

Od 1. 1. 2019 došlo k organizačním změnám jednotlivých oddělení (změny názvu a 

kompetencí jednotlivých oddělení). 

 

V rámci oddělení sociální práce (bez organizační změn) 

 Zajišťoval metodickou pomoc v oblastech přenesené a samostatné působnosti: sociálně-

právní ochrany dětí, sociální práce a prevence, prevence kriminality, integrace romské 

komunity, protidrogové politiky kraje, veřejného opatrovnictví aj. a podílel se na 

připomínkování legislativních, metodických či jiných materiálů ústředních a jiných orgánů 

veřejné správy. Zároveň koordinoval spolupráci s orgány veřejné správy nebo jinými 

subjekty v sociální oblasti (např. NNO). 

 Realizoval 2 porady pro vedoucí orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, 2 metodická setkání pro kurátory pro děti a mládež, 2 metodická 

setkání pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, 1 poradu pro vedoucí ZDVOP, 1 

poradu pro pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) na úseku náhradní 

rodinné péče a 1 poradu k uzavírání a realizaci dohod o výkonu pěstounské péče.  

 Účastnil se porady s řediteli dětských domovů a Dětským diagnostickým ústavem 

v Liberci. 

 V souvislosti se zaváděním Cochemského modelu při řešení opatrovnických sporů 

týkajících se péče o nezletilé děti se podílí na plnění úkolů dojednaných v rámci pracovní 

skupiny a metodicky vede orgány sociálně-právní ochrany dětí. 

 Realizoval 1 vzdělávací akci pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

na úseku sociálně-právní ochrany dětí.   

 Realizoval metodické dny na OSPOD Bílina, Litoměřice, Lovosice a Roudnice n. L. 

 Účastnil se setkání pracovní skupiny pro reformu psychiatrické péče v oblasti péče o děti 

ohrožené duševním onemocněním. 

 Zabezpečoval agendu náhradní rodinné péče (dále NRP): realizoval 10 jednání Aktivu 

NRP, 152  nově nahlášených dětí vhodných k umístění do náhradní rodinné péče, z nich 

bylo 45 dětí umístěno do NRP; zajištěny 4 přípravy k přijetí dítěte do rodiny žadatelů 

o NRP; bylo přijato 25 žádostí o zařazení do evidence žadatelů o NRP, bylo vydáno 

31 rozhodnutí ve správním řízení ve věci žádostí o zařazení do evidence osob vhodných 

pro náhradní rodinnou péči.  

 Spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) v Brně – 4 x účast 

na jednání poradního sboru úřadu (zprostředkování osvojení do ciziny). 

 Účastnil se na 7 případových konferencích v rámci řešení situace dětí nahlášených do NRP. 
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 Účastnil se mezinárodní konference pořádanou UMPOD „Cesta za rodinu – příběhy 

mezinárodní adopce“. 

 Realizoval proces adaptace přechodu dětí starších 1 roku z PPPD včetně zpracování zprávy 

soudu o průběhu adaptace jako podklad ke svěření dětí, a to v 8 případech.  

 Realizoval psychologické vyšetření 24 dětí svěřených do PPPD.  

 Realizoval 1 psychologickou intervenci při řešení krizových situací v rodinách žadatelů o 

NRP. 

 Realizoval 2 šetření v rodinách žadatelů o zařazení do evidence PPPD před vydáním 

rozhodnutí.  

 Kontroloval a vyplácel státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (8 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, z toho 2 jsou zřizovány 

Ústeckým krajem). 

 Realizoval 6 kazuistických seminářů pro sociální pracovnice obcí s rozšířenou působností 

na úseku NRP s psycholožkou KÚ. 

 Realizoval 1 konzultaci o výkonu pěstounské péče (setkání pěstounů). 

 Realizoval 1 metodické setkání pro pěstouny na přechodnou dobu. 

 Zajišťoval plnění povinností vyplývajících z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče 

(114 návštěv v domácnostech pěstounů v rámci doprovázení, 25 asistovaných kontaktů 

s biologickou rodinou, 8 případových konferencí za účelem řešení situace dítěte v PPPD,  

6 jednodenních vzdělávacích seminářů, 1 víkendové setkání pěstounů se vzdělávacími 

semináři). Ústecký kraj – KÚ Ústeckého kraje má uzavřeno 36 dohod o výkonu pěstounské 

péče.    

 Zabezpečoval agendu v oblasti pověřených osob pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, 

bylo vydáno 3 rozhodnutí ve věci udělení, změny či odnětí pověření. Průběžně je prováděno 

metodické vedení pověřených osob, metodické dny se uskutečnily ve 2 ZDVOP. 

 Realizoval 3 kontroly výkonu přenesené působnosti na obcích III. stupně na úseku sociálně-

právní ochrany dětí (Podbořany, Bílina, Teplice). 

 Prošetřoval 10 stížností směřujících proti postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 Realizoval 6 kontrol výkonu přenesené působnosti na obcích II. a III. stupně zaměřených 

na výkon činností sociální práce, sociálního kurátora, na institut zvláštního příjemce dávky 

důchodového pojištění a agendy podle zákona č. 106/1999 Sb. (Štětí, Louny, Děčín, 

Litoměřice, Podbořany, Roudnice nad Labem). 

 Realizoval 2 porady sociálních pracovníků obce II. a III. typu. 

 Realizoval 1 pracovní skupinu zaměřenou na Standardizovaný záznam sociálního 

pracovníka v rámci výkonu sociální práce. 

 Realizoval 1 metodické setkání k agendě zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 

ve spolupráci s MPSV ČR. 

 Realizoval 3 metodické dohlídky se sociálními kurátory provádějící odborné sociální 

poradenství ve věznicích a ochranných nebo ústavních zařízeních (Všehrdy, DD Žatec, VÚ 

Boletice). 

 Realizoval 1 supervizi pro sociální kurátory v Ústeckém kraji. 

 Podílel se na realizaci 2 besed ve věznicích (věznice Nové Sedlo, vazební věznice Teplice). 

 Účastnil se jednání koordinačních skupin v rámci Komunitního plánování města Ústí nad 

Labem. 

 Realizoval 2 kazuistické semináře pro sociální kurátory v Ústeckém kraji. 

 Projednával dvě žádosti o přezkum opatření obecné povahy podle § 33d zákona o pomoci 

v hmotné nouzi, v platném znění, ve městě Ústí nad Labem a Trmice. 

 Realizoval stáž do věznice Torgau v Německu pro pracovníky odboru sociálních věcí  

a zástupce kraje. 
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 Koordinoval projekt „Sčítání bezdomovecké populace v ČR“ v rámci Ústeckého kraje.  

 Aktivně se podílel na realizaci projektu „Besedy ve věznici“ v rámci Koncepce vězeňství 

do roku 2025. 

 Realizoval ve spolupráci s MPSV Diskuzní seminář na téma: „Představení nové sloučené 

dávky na bydlení“. 

 Podílel se na vytváření Standardů sociální práce pro sociální pracovníky obcí.  

 II. a III. stupně v ČR (mimo SPOD) při MPSV ČR. 

 Podílel se na pracovních skupinách MPSV ČR k problematice sociálního bydlení. 

 Aktivně se účastnil se 2 celorepublikových setkání sociálních pracovníků (specializace 

sociální kurátor) na Přední Labské a jednoho Mezikrajského setkání sociálních pracovníků 

v Náměšti nad Oslavou. 

 Poskytoval metodickou pomoc obcím I., II. a III. typu v oblasti veřejného opatrovnictví, 

z důvodu chybějícího zákona o veřejném opatrovnictví.  

 Realizoval 1 metodickou poradu v oblasti veřejného opatrovnictví. 

 Realizoval 6 plánovaných kontrol a 1 mimořádnou kontrolu výkonu přenesené působnosti 

na obcích II. a III. stupně zaměřených na výkon činností veřejného opatrovnictví a agendy 

podle zákona č. 106/1999 Sb. (Štětí, Louny, Děčín, Litoměřice, Podbořany, Roudnice nad 

Labem a Horní Beřkovice). 

 Realizoval 8 metodických dohlídek v oblasti veřejného opatrovnictví (Jiříkov, Staré 

Křečany, Dolní Poustevna, Huntířov, Lobendava, Lipová, Terezín, Tuchořice). 

 Je jedním z členů pracovní skupiny za Oblast sociální pomoci – mentálně postižení občané, 

jenž působí v rámci komunitního plánování města Ústí nad Labem, kde je i jedním 

z hodnotitelů žádostí o dotaci. 

 Aktivně se účastnil případové konference a jednání o nastavení spolupráce veřejného 

opatrovníka a pobytového zařízení DOZP Oleška. 

 Koordinátor pro romské záležitosti se podílel na koordinaci zástupců veřejné správy, 

nevládních neziskových organizací a dalších aktérů, monitoroval vývoj sociálně 

vyloučených lokalit a migrační trendy sociálně vyloučených obyvatel. 

 Zajišťoval metodickou podporu romským poradcům, terénním sociálním pracovníkům 

a zástupcům NNO – byly realizovány 2 společná setkání, v rámci jednoho z nich proběhl 

také akreditovaný vzdělávací seminář (jež byl zajištěn vzdělávací agenturou na téma 

„Sociální práce s rodinou I.“) Realizoval metodická setkání na obcích s rozšířenou 

působnosti, a to za účelem představení Metodiky k zabezpečení kontroly výkonu přenesené 

působnosti ve vztahu k dodržování ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech 

příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, jež byla vydána Úřadem 

vlády ČR. Cílem těchto metodických setkání je taktéž avízo na následné kontroly výkonu 

přenesené působnosti v souvislosti s dodržováním výše uvedeného ustanovení. 

 Zastupoval kraj v Monitorovacím výboru Agentury pro sociální začleňování (v rámci něhož 

hodnotil žádosti obcí, které projevily zájem o zahájení spolupráce s Agenturou pro sociální 

začleňování - prostřednictvím KPSVL a VDP) a stálém orgánu Rady vlády pro záležitosti 

romské menšiny (Výboru pro spolupráci se samosprávami). Rovněž byl členem Pracovní 

skupiny krajských koordinátorů a podílel se na činnosti Výboru pro národnostní menšiny 

Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

 Spolupracoval s Agenturou pro sociální začleňování, která působí v řadě sociálně 

vyloučených lokalit Ústeckého kraje, kde působí v rámci koordinovaného přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitám a účastnil se lokálních partnerství v kraji. 

 Ve spolupráci s Pracovní skupinou pro sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje se 

podílel na řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách v kraji. 
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 Hodnotil žádosti o dotaci v rámci dotačních programů Úřadu vlády ČR (Prevence sociální 

vyloučení a komunitní práce 2019, Podpora terénní práce 2019), Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (Podpora integrace romské komunity 2019). 

 Účastnil se jednání pracovní skupiny za oblast sociální pomoci a péče o nezaměstnané 

a osoby ohrožené sociálním vyloučeným v rámci komunitního plánování města Ústí nad 

Labem. Současně byl jedním z hodnotitelů žádostí o dotaci, jež byly podány za uvedenou 

pracovní skupinu. 

 Zpracoval a zahájil realizaci projektu Ústeckého kraje do dotačního programu MV ČR 

„Program prevence kriminality na místní úrovni v roce 2019“ – „Práce odborníků 

s dětskými oběťmi“. 

 Podílel se na hodnocení projektů obcí Ústeckého kraje podaných do dotačního programu 

MV ČR „Program prevence kriminality na místní úrovni v roce 2019“. Účastnil se 

obhajoby doporučených projektů k podpoře v tomto dotačním programu na MV ČR. 

 Postupně realizoval projekt Ústeckého kraje v Programu prevence kriminality na místní 

úrovni v roce 2019 „Práce odborníků s dětskými oběťmi“. Realizace v prvním pololetí roku 

2019 zahrnovala administraci VZMR na demonstrační pomůcky, dále byly realizovány  

2 vzdělávací aktivity (1 akreditovaný seminář a konference), byly domluveny termíny 

zbývajících vzdělávacích aktivit (8 seminářů). 

 Zadal a administroval VZMR „Rodinné pasy a Senior pas 2019“.  

 Koordinoval a vedl obce Ústeckého kraje v oblasti prevence kriminality (organizoval 

metodické setkání obcí, připomínkoval připravované projekty obcí do Programu prevence 

kriminality). Poskytl metodickou konzultaci v oblasti prevence kriminality v  obci 

Ústeckého kraje (Varnsdorfu). 

 Účastnil se Koordinační skupiny Magistrátu města Ústí nad Labem za oblast sociální 

pomoci a péče o děti, mládež a rodinu.  

 Účastnil se výjezdního zasedání zástupců Ministerstva vnitra ČR, krajských manažerů 

prevence kriminality a zástupců PČR v Kašperských Horách. 

 Účastnil se jako zástupce asociace krajů Pracovní skupiny za oblast legislativy a trhu práce 

v rámci činnosti PS pro řešení problému spojených se zaměstnáváním cizinců. 

 Účastnil se jednání PS v rámci podpory ITI „ Podpora programu asistence prevence 

kriminality“ a „Prostupné zaměstnávání“. 

 Podílel se na hodnocení projektů podaných do dotačního titulu odboru ŠMT Ústeckého 

kraje „Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2019“. 

 Koordinoval a metodicky vedl obce a další partnery v rámci protidrogové politiky kraje 

a prezentoval protidrogovou politiku kraje na odborných setkáních zainteresovaných 

institucí a obcí.  

 Realizoval aktivity v souvislosti s opatřeními a cíli schváleného dokumentu protidrogové 

politiky kraje Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 - 2018. 

 Zahájil zpracovávání Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2020 - 

2024. 

 Zastupoval kraj ve Výboru zástupců regionů – poradním orgánu Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. 

 Realizoval 4 setkání pracovní skupiny protidrogové politiky Ústeckého kraje. 

 Realizoval 1 setkání místních protidrogových koordinátorů a kontaktních osob pro 

protidrogovou problematiku na obcích s rozšířenou působností v kraji. 

 Zpracoval Výroční zprávu protidrogové politiky Ústeckého kraje za rok 2018.  

 Zpracoval podklady k vyhlášení dotačního programu na podporu protidrogových služeb 

„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“. 
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 Účastnil se Koordinačních skupin Magistrátu města Ústí nad Labem za oblast sociální 

pomoci a péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek a dalšími formami 

závislostního chování a za oblast péče o osoby duševně nemocné. 

 Spolupracoval na tvorbě a připomínkování nové národní Strategie protidrogové politiky na 

období 2019 - 2027 (připomínkování, jednání na Úřadu vlády).  

 Průběžně byly realizovány pro obce a obecní úřady metodické porady na všech úsecích 

působnosti odboru SV (sociální péče, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce 

a prevence, prevence kriminality, integrace romské komunity apod.). 

 Připomínkoval právní předpisy vztahující se k sociální oblasti 

 Aktivně zastupoval kraj v Řídícím orgánu i pracovních skupinách v rámci integrovaného 

nástroje ITI pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci. 

 Vedl a zajišťoval jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří 

 Zodpovídal dotazy odborné i laické veřejnosti – telefonicky, písemně i při osobních 

jednáních v oblastech činnosti oddělení sociální práce. 

 

V rámci oddělení plánování a registrace sociálních služeb (původně oddělení plánování a 

rozvoje služeb) 

 Připomínkoval legislativní návrhy změn zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

 Zveřejňoval veřejnou podporu v registru de minimis. 

 Zpracovával materiály do jednání orgánů Ústeckého kraje ve své kompetenci. 

 Zodpovídal dotazy odborné i laické veřejnosti – telefonicky, písemně i při osobních 

jednáních ve své kompetenci. 

 Průběžně kontroloval a uveřejňoval cca 200 smluv včetně dodatků, uzavřených v rámci 

odboru, do informačního systému Registru smluv prostřednictvím spisové služby EZOP. 

 Zpracoval a distribuoval informační materiály pro poskytovatele sociálních služeb z oblasti 

změn právních norem, vykazování dat atp. 

 Vyřizoval stížnosti v oblasti poskytování sociálních služeb. 

 Realizoval projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ (dále jen „POSOSUK 

2“). 

 Realizoval dvě veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění vzdělávání pro poskytovatele 

sociálních služeb zapojených do projektu POSOSUK 2 následně tyto dva dvoudenní kurzy 

uskutečnil. 

 Zajistil metodické setkání s poskytovateli podpořenými v rámci dotačního programu 

POSOSUK 2. 

 Zúčastnil se finančních kontrol a realizoval 10 kontrol kvality u poskytovatelů sociálních 

služeb zapojených v projektu POSOSUK 2. 

 Požádal o změnu projektu POSOSUK 2 – prodloužení realizace projektu do 30. 4. 2021. 

 Ukončil realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4“ (dále jen 

POSOSUK 4), odevzdal závěrečnou zprávu o realizaci a žádost o platbu – vyúčtování 

projektu POSOSUK 4, po celkovém finančním vypořádání bude projekt ukončen. 

 V rámci projektu POSOSUK 4 proběhla kontrola řídícím orgánem bez zjištění. 

 Podal žádost o podporu na projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“. 

 Realizoval v rámci projektu QUALITAS PRO PRAXIS 2 veřejnou zakázku pro klíčovou 

aktivitu č. 2 – Audity kvality, konzultace ke standardům kvality a odborná podpora 

zpracování rozvojových plánů sociálních služeb. Veřejná zakázka pro klíčovou aktivitu  

č. 4 Evaluace byla vysoutěžena. 
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 V rámci realizace projektu „QUALITAS PRO PRAXIS 2“ – koordinoval a aktivně se 

účastnil realizace dílčí aktivity audity kvality. V průběhu měsíce června proběhly audity 

kvality ve 14 zapojených sociálních službách vybraných příspěvkových organizacích ÚK. 

 Poskytoval průběžnou metodickou podporu při aktualizaci vnitřních pravidel v rámci 

standardů kvality sociálních služeb u příspěvkových organizací v oblasti sociální. 

 Poskytoval průběžnou metodickou podporu v rámci zavádění standardů kvality sociálních 

služeb poskytovatelům sociálních služeb v Ústeckém kraji. 

 Zaštítil a aktivně se účastnil pravidelných setkání zástupců ÚP ČR Krajské pobočky v Ústí 

nad Labem se zástupci poskytovatelů sociálních služeb – aktivní a smysluplné navázání 

spolupráce s poskytovateli sociální služby sociální rehabilitace v pro vazbě na pracovní 

rehabilitaci. 

 Vyhlásil dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační 

program“. 

 Spravoval Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji - zaváděl nové poskytovatele s jejich 

registrovanými službami, upravoval a narovnával vložená základní data, odstraňoval 

duplicity, namátkově kontroloval záznamy o službách, metodicky vedl poskytovatele, 

prováděl export dat z Katalogu pro potřeby celého odboru. 

 V aplikaci Katalogu do záložky „Aktuality“ vkládal informace pro poskytovatele sociálních 

služeb a služeb pro rodiny - vyhlášení dotačních titulů, sdělení k financování sociálních 

služeb, k Základní síti sociálních služeb, pozvánky na semináře, kurzy a konference, návrhy 

a připomínky ke strategickým dokumentům ÚK apod. Současně tyto informace rozesílal 

poskytovatelům i elektronickou poštou. 

 Podal žádost o dotaci na projekt Seniorské listy Ústeckého kraje pro rok 2019, který 

obsahuje inovaci v podobě dvou seminářů pořádaných ve spolupráci s Policií ČR na téma 

prevence kriminality na seniorech. 

 Zastupoval kraj na zasedání Odborné skupiny vládního výboru pro zdravotně postižené 

osoby pro regionální rozvoj na Úřadu vlády. 

 Kontaktoval dotčené odbory z důvodu zprávy o plnění Krajského plánu vyrovnání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015 - 2020. 

 Uspořádal dvě konference v rámci naplňování Krajského plánu vyrovnání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením. 

 Doplňoval obsah v sekci „Senioři a Handicapovaní“ na webových stránkách Ústeckého 

kraje. 

 Zřídil na webových stránkách novou sekci rodinné politiky, do které postupně přidává nový 

obsah. 

 Scházel se s pracovní skupinou rodinné politiky Ústeckého kraje, spolupracoval s 

organizací Sít pro rodinu, z. s. 

 Účastnil se koordinačních skupin v rámci komunitního plánování města Ústí nad Labem. 

 Účastnil se pracovní skupiny pro cílovou skupinu seniorů v rámci reformy psychiatrické 

péče. 

 Vyhlásil dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“. 

 Doplňoval obsah v sekci „Plánování a síť sociálních služeb“ na webových stránkách 

Ústeckého kraje. 

 Na konferenci Život s hendikepem v rámci projektu Česko-saské pohraničí bez bariér 

prezentoval informace o procesu plánování služeb v kraji. 
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 Realizoval dvě setkání s vedoucími pracovních skupin regionů pro plánování a rozvoj 

sociálních služeb v Ústeckém kraji. 

 Účastnil se projektu MPSV Plánování minimálních kritérií plánování rozvoje sociálních 

služeb na krajské úrovni. 

 Zajišťoval metodickou podporu koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb 

na obcích, uskutečnil s koordinátory setkání. 

 Monitoroval sociální služby zařazené v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na 

období 2019 – 2021. 

 Uskutečnil 45 osobních jednání s poskytovateli za účelem projednání změn v Základní nebo 

Rozvojové síti sociálních služeb. 

 Řešil několik stovek dotazů ze strany poskytovatelů sociálních služeb k procesu aktualizace 

sítě a k pozastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb. 

 Vydal všem poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do Základní sítě sociálních služeb 

Ústeckého kraje nové Pověření k zajištění dostupnosti sociálních služeb na období 2019 - 

2021. 

 Aktualizoval Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od  

1. 7. 2019, jehož součástí jsou Regionální karty služeb. 

 Zpracoval doručené žádosti v rámci 1. kolo aktualizace Základní a Rozvojové sítě 

sociálních služeb. Doručeno bylo 8 žádostí o změnu v Základní síti a 7 žádostí o změnu  

v Rozvojové síti. Vytvořil Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb na období 2019 - 

2021 s účinností od 1. 7. 2019. 

 Vydal v rámci aktualizace sítě Dodatky k Pověření k zajištění dostupnosti sociálních služeb 

a Podmíněná pověření k zajištění dostupnosti sociálních služeb. 

 Vydal 15 souhlasných stanovisek poskytovatelům sociálních služeb k výzvám do 

Integrovaného regionálního operačního programu a OPZ. 

 Zástupci oddělení se zúčastnili dvou setkání Řídícího výboru Strategie reformy 

psychiatrické péče v Ústeckém kraji. 

 Zástupci oddělení se zúčastnili workshopů pořádaných Institutem sociální práce 

k problematice střednědobého plánování pečovatelské služby a domovů pro seniory. 

 Zajišťoval kompletní agendu registrací poskytovatelů sociálních služeb (včetně vedení 

elektronického registru poskytovatelů sociálních služeb a konzultací s poskytovateli 

sociálních služeb). 

 Ve věci registrací sociálních služeb vydal 82 rozhodnutí, včetně  rozhodnutí o změnách 

registrace a zrušení registrace. Jednalo se celkem o 111 sociálních služeb. 

 Rozhodoval 11x ve věci správních přestupků v oblasti poskytování sociálních služeb (plnění 

povinností poskytovatele sociálních služeb) a v dalších 7 případech udělil za porušení 

povinností poskytovatele sociálních služeb napomenutí dle § 45 zákona č. 250/2016 Sb.,  

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. 

 Před vydáním rozhodnutí provedl 44 místních šetření. 

 Zpracoval plány kontrol plnění registračních podmínek, včetně jejich následného 

vyhodnocení, a provedl 3 kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci 

u poskytovatelů sociálních služeb (jedná se celkem o 9 sociálních služeb). 

 Provedl 2 kontroly dle § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. provedl posouzení, zda kontrolovaná osoba poskytuje sociální 

služby bez oprávnění k jejich poskytování či nikoliv (kontrola je prováděna u fyzických a 
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právnických osob, kterým rozhodnutí o registraci nebylo vydáno, přesto však skutečnosti 

nasvědčují tomu, že sociální služby jsou jimi poskytovány). 

 

V rámci oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských funkcí (původně oddělení 

sociálních služeb) 

 Administroval dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019, včetně 

uzavírání smluv s příjemci dotace“. 

 Administroval vyplácení první splátky dotace ve výši 60 % z poskytnuté dotace na rok 2019 

poskytovatelům sociálních služeb v rámci výše uvedeného dotačního programu.  

 Administroval dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 

2019“ včetně podepisování smluv a výplaty dotace, 

 V oblasti samostatné působnosti kraje, ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních 

služeb ČR pro Ústecký kraj připravoval vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 2020“ a průběžně spolupracoval s poskytovateli sociálních služeb 

na jednotlivých připomínkách k dotačnímu programu. 

 Podal žádost o dotaci na MPSV v rámci dotačního řízení o poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu na rok 2020 pro kraje a hlavní město Prahu.  

 Podal MPSV průběžný přehled o čerpání dotace za rok 2019 prostřednictvím IS OKsystem-

poskytovatel, 

 Podal MPSV konečný přehled o čerpání dotace za rok 2018 prostřednictvím IS OKsystem-

poskytovatel, 

 V souladu s metodikou Ústeckého kraje vyzýval k vrácení přiměřené části přidělené dotace 

na sociální službu v těch případech, kdy došlo k ukončení realizace sociální služby. 

 Zpracoval žádosti poskytovatelů sociálních služeb o převod přidělené dotace mezi 

službami. 

 Zpracoval plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje na II. pololetí 2019 pro 

oblast veřejnosprávní kontroly na místě dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů.  

 Realizoval celkem 21 finančních kontrol v rámci dotačních programů „Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 2018“, „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 

2018“ a „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program“, 

"Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ za rok 2018. 

 V návaznosti na vykonané kontroly odborem kontroly, zpracovával interní sdělení  

o porušení rozpočtové kázně na ekonomický odbor. 

 Poskytl konzultaci Magistrátu města Ústí nad Labem, oboru kultury, sportu a sociálních 

služeb ve věci připravovaného dotačního programu. 

 Vyřizoval a kontroloval hlášení změn a hlášení změn v rozpočtu sociální služby, včetně 

změn v rozpočtech sociální služby z důvodu převodu finančních prostředků ze služby na 

službu v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ústeckém kraji 2019“. 

 Realizoval pro poskytovatele sociálních služeb individuální setkání. 

 Vyúčtoval neinvestiční dotaci od MPSV za rok 2018. 

 Kontroloval správnost Závěrečného vyúčtování dotace a vyrovnávací platby příjemců 

dotací v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018. 

 Vyřizoval četné dotazy týkající se administrace programů „Podpora sociálních služeb 

v Ústeckém kraji 2018“, „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“, 

„Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ a dotazy k dofinancování 

sociálních služeb. 

 Spolupracoval na aktivitách týkajících se realizace projektu POSOSUK 2 a 4.  
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 Pracovníci oddělení se účastnili porad a konzultací k žádostem poskytovatelů sociálních 

služeb o zařazení služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.  

 Zajišťoval výkon zřizovatelských funkcí kraje ve vztahu k 14 příspěvkovým organizacím 

v oblasti sociální. 

 Zajišťoval podklady pro schvalování veřejných zakázek příspěvkových organizací dle 

zřizovací listiny čl. XII bod 10 – b) až e). 

 Zajišťoval veškeré organizační činnosti spojené s investiční výstavbou a veřejnými 

zakázkami nad rámec p. o. (kompletní agenda = zpracování materiálů od p. o., vypracování 

materiálů pro projednání ke svodnému politikovi nebo do RÚK vč. projednání 

s pracovníkem oddělení veřejných zakázek KÚ, oznámení výsledku na p. o., účast na 

jednání hodnotící komise na p. o.). 

 

 

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 

 Prováděl dozor nad výkonem přenesené působnosti na obecních úřadech  dle schváleného 

plánu kontrol na úseku přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních 

dokladů, matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace, registrovaného partnerství, 

evidence válečných hrobů. Celkem bylo provedeno 15 kontrol. Dále prováděl dozor nad 

výkonem přenesené působnosti obcí u obecních živnostenských úřadů, a to na úseku 

živnostenského podnikání, na úseku evidence zemědělských podnikatelů a na úseku cenové 

kontroly. Kromě výše uvedených kontrol vykonával dozor na výkon přenesené působnosti 

na úseku poskytování informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Celkem 

bylo za 1. pololetí 2019 provedeno 11 kontrol na výkon přenesené působnosti. Výkon 

přenesených působností u kontrolovaných obcí je většinou na dobré úrovni. V průběhu 

prováděných kontrol byla prováděna i konzultační činnost.  

 Uskutečnil 1 konzultační den v oblasti přestupkové agendy, 1 poradu na úseku matrik,  

16 odborných konzultací na úseku matrik a 2 na úseku vidimace a legalizace včetně 

zkoušek, 3 semináře na úseku vidimace a legalizace, 1 poradu matrikářek, 11 školení 

okrskových volebních komisí, 6 konzultačních dnů na úseku evidence obyvatel, občanských 

průkazů a cestovních dokladů, 1 školení na zkoušky na úseku voleb a 6 školení na úseku 

voleb se zaměřením na volby do Evropského parlamentu, 2 porady a 6 konzultačních dnů 

na úseku živnostenského podnikání. Mimo tato školení a porad je poskytována metodická 

pomoc obcím na úseku přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních 

dokladů, matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace, registrovaného partnerství, 

válečných hrobů, živnostenského podnikání a podnikání v oblasti zemědělství a na úseku 

voleb; dále uskutečnil konzultace v rámci přípravy ke zkouškám se zaměřením na volby  

a na problematiku matrik, vidimace a legalizace. Rozhodoval o odvolání (případně  

o přezkumu) v případech rozhodnutí obcí zejména na úseku přestupků, zrušení údaje o místě 

trvalého pobytu, matrik, jména a příjmení, živnostenského podnikání, neposkytnutí 

součinnosti při provádění kontrol a pokut podle zákona o obcích. Za 1. pololetí 2019 bylo 

vydáno 133 rozhodnutí v odvolacím a přezkumném řízení, 32 rozhodnutí o souhlasu 

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, v 35 případech bylo rozhodnuto o změně příslušnosti 

k projednávané věci. Dále bylo vydáno 553 osvědčení o státním občanství, u 68 osob došlo 

k nabytí státního občanství prohlášením, u 105 osob došlo k nabytí státního občanství 

udělením, 7 osob občanství pozbylo. 

 Bylo provedeno 13 kontrol na dodržování zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 

 a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy), v platném znění  
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a 103 kontrol na dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o cenách), 14 kontrol na dodržování zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 30 kontrol na vyúčtování 

veřejných sbírek dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o veřejných sbírkách). 

 V prvním stupni rozhodl v 14 případech o uložení sankcí za porušení zákona o cenách,  

ve 2 případech bylo rozhodnuto o uložení pokuty za neposkytnutí součinnosti a v 1 případě 

bylo uloženo napomenutí, v 4 případech byly uloženy sankce za porušení zákona  

o veřejných sbírkách a v 1 případě bylo uloženo napomenutí.  

 Zpracoval přehledy o nových právních předpisech, které se týkají živnostenského 

podnikání, evidence zemědělských podnikatelů a předpisů souvisejících s podnikáním  

a zaslal je na obecní živnostenské úřady včetně úplného znění těchto předpisů, současně 

zpracoval některé problematické otázky v oblasti matrik a zaslal je na matriční úřady. 

 V rámci přípravy voleb do Evropského parlamentu poskytoval metodickou pomoc obcím. 

V průběhu konání voleb do Evropského parlamentu, tj. ve dnech 24. a 25. května 2019 

prováděl na celém území kraje kontroly volebních místností. Dále v průběhu voleb do 

zastupitelstev obcí poskytoval metodické informace k registraci a k dalším postupům 

příslušným obecním úřadům. V době konání voleb prováděl kontrolu volebních místností, 

jednalo se o obce: Skršín, Všehrdy, Černovice, Hora sv. Šebestiána, Lhotka nad Labem, 

Újezdeček, Žíželice. 

 

 

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ 

 

 Administroval individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje, včetně kontroly žádostí  

o příspěvek a došlých vyúčtování dotací.  Přijato bylo 457 žádostí o celkovém finančním 

objemu 76 954 tis. Kč, uzavřeno bylo 242 smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních 

dotací v celkovém finančním objemu 24 867  tis. Kč. 

 Provedl 27 veřejnosprávních kontrol čerpání účelových finančních prostředků z Fondu 

ÚK.  

 Zajišťoval průběžné individuální konzultace se žadateli o příspěvek z Fondu ÚK  

a s příjemci dotací z Fondu ÚK.  

 Zrealizoval seminář pro žadatele o dotaci zaměřený na elektronické podávání žádosti. 

 Zajišťoval kompletní agendu Pracovní skupiny hejtmana a operativně řešil úkoly zadané 

pracovní skupinou.  

 Administrativně zajistil vznik nové Pracovní skupiny Fondu ÚK a zajistil kompletní 

přípravu a průběh 1. jednání. 

 Zajišťoval kompletní agendu v rámci probíhající 16. a 67. Výzvy Státního fondu životního 

prostředí ČR (SFŽP ČR) Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v souladu  

s Prioritní osou 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech - „Kotlíková dotace“. 

 Zajišťoval kontrolu správnosti a úplnosti předložených závěrečných zpráv k proplacení 

dotace na účet žadatele.  Proplaceno bylo celkem 496 žádostí za 51 mil. Kč v rámci 3. výzvy 

ÚK. 

 V rámci 3. výzvy ÚK provedl 64 veřejnosprávních kontrol před vyplacením dotace. 

V rámci 2. výzvy ÚK provedl  12 veřejnosprávní kontroly u příjemců kotlíkových dotací 

v době udržitelnosti.  

 Z vytvořeného zásobníku žádostí o kotlíkové dotace uzavřel 64 smluv o poskytnutí dotace 

v objemu 6,8 mil. Kč a následně provedl kontrolu závěrečného vyúčtování a případně 
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vyplacení dotace. Tyto žádosti nekryté finančními prostředky byly postupovány k realizaci 

v případě uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního titulu.  

 Zpracoval a podal žádost o poskytnutí podpory v 117. Výzvě Státního fondu životního 

prostředí ČR k získání prostředků na 4. výzvu Ústeckého kraje. Registrace akce  

a rozhodnutí o poskytnutí dotace doručena 5. 6. 2019. 

 Zpracoval kompletní dokumentaci a zajistil vyhlášení 4. výzvy Ústeckého kraje – kotlíkové 

dotace. 

 Dne 9. 4. 2019 byla ukončena kontrola Auditního orgánu Ministerstva financí zaměřená  

a administraci 2. Výzvy MŽP (3. výzva ÚK) s cílem prověřit poskytování a použití 

peněžních prostředků vynakládaných v rámci tohoto dotačního programu. Kontrola byla 

ukončena bez zjištění. 

 Dne 6. 6. 2019 byla ukončena kontrola Státního fondu životního prostředí ČR zaměřená na 

„Ověření plnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.115D313010002 včetně jeho 

případných dodatků“ u projektu 2. Výzvy MŽP (3. výzva ÚK) – Finanční podpora na 

výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace). Kontrola byla 

ukončena bez zjištění. 

 Ve spolupráci se SFŽP uspořádal 2 informační semináře pro obce k tématům kotlíkové 

dotace – 4. výzva ÚK  a kotlíkové půjčky. 

 V  rámci Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těžebních společností v Ústeckém kraji (tzv. 18 ekomiliard) průběžně zajišťoval 

poradenství obcím při realizaci a přípravě projektů. 

 Pro jednání meziresortní komise připravil podklady za ÚK, vč. 2 nových revitalizačních 

projektů měst Bílina a Litvínov. 

 Zúčastnil se jednání hodnotící komise pro zakázky realizované Ministerstvem financí ČR 

v rámci programu 18 ekomiliard. 

 Zastupoval ÚK na kontrolních dnech staveb realizovaných na území ÚK v rámci  

18 ekomiliard. 

 Zajišťoval podklady pro správní radu sdružení „Terezín – město změny, zájmové sdružení 

právnických osob“ a spolupracoval na plnění úkolů zadaných správní radou ve vztahu ke 

sdružení a k udržitelnosti projektu „Terezín – projekt oživení historických památek“ 

realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu. 

 Zastupoval Ústecký kraj v Lokálních řídících výborech Fondu malých projektů 

euroregionů Labe a Krušnohoří. 

 Realizuje a naplňuje projekt RSK ÚK II.(rozpočet 8 mil. Kč) a spravuje v rámci 

udržitelnosti web rsk.uk. 

 Organizačně  odborně zajistil jednání Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK), 

vykonával činnost sekretariátu RSK. Organizačně zajistil jednání pracovních skupin při 

RSK. 

 Spolupracoval s řídícími orgány operačních programů při přenosu informací pro členy RSK 

a členy pracovních skupin RSK. Účastnil se pravidelných setkání sekretariátů RSK. 

 Zajistil a zpracoval podklady na jednání Národní stálé konference a zúčastnil se jednání. 

 Podílel se na přípravě společného zasedání RSK ÚK a HSR ÚK v rámci implementace 

Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského  

a Karlovarského kraje a jeho aktualizace. 

 Administrativně zajistil zpracování monitorovací zprávy projektu RSK II. 

 Zpracoval 2 žádosti o podstatnou změnu, ve vazbě na rozšíření projektu i další pracovníky, 

kteří zahájili práci v rámci platformy Uhelné regiony. 

 Spolupracoval s MMR v rámci pracovní skupiny Databáze strategií. 
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 Dokončil realizaci projektu s názvem PROKOM (rozpočet 18 mil Kč), který je podpořen 

z OP VVV. do projektu jsou zapojena Speciální pedagogická centra ÚK a 37 ZŠ z ÚK. 

Projekt je zaměřen zejména napravování logopedických vad žáků prvního stupně.  

 Zpracoval závěrečnou zprávu k projektu PROKOM a vypořádává připomínky. 

 Inicioval v rámci PROKOMU převod pořízeného majetku do škol. 

 Zajišťuje udržitelnost projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“, 

který byl financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

(probíhá spolupráce se 14 zapojenými školami). 

 Ukončil projekt Podpora přírodovědného vzdělávání (12 gymnázií, rozpočet cca 50 mil. 

Kč), který byl financován z IROP. Zpracoval závěrečnou zprávu a vypořádal připomínky. 

Projekt byl schválen bez krácení finančních prostředků. 

 Ukončil projekt Podpora technické vzdělávání (10 SOŠ, rozpočet cca 55 mil. Kč)), který 

byl financován z IROP. Zpracoval závěrečnou zprávu a vypořádal připomínky. Projekt byl 

schválen bez krácení finančních prostředků. 

 Zajišťuje realizaci projektu Krajský akční plán vzdělávání (KAP – Ústecký kraj), který je 

podpořen z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

 Zastupoval ÚK v Řídících výborech Místních akčních plánů, na územní dimenzi průběžně 

zveřejňuje Strategické rámce MAP. 

 Vede servis pro Pracovní skupinu Vzdělávání, provozuje komunikační platformu na FB, 

zajišťuje setkávání mini týmů. Připravil aktualizaci KAP II, již schválena prioritizace 

oblastí intervence  vzdělávání v ÚK.  

 Zajistil vzdělávání pro 25 vedoucích pracovníků škol v rozsahu 40 hod.  

 Administrativně zajistil zpracování monitorovací zprávy projektu KAP. 

 Realizuje projekt s UJEP FSI – Centrum virtuálního prototypování I. 

 Realizuje projekt z OP VVV I s názvem KAP A (implementace krajského akčního plánu 

A), Rozpočet projektu je 48,5 mil. Kč.   

 V rámci projektu uspořádal 16 odborných metodických setkání učitelů, zřídil půjčovnu 

pomůcek pro školy, zorganizoval 72 výjezdů centra kolegiální podpory. Zajistil výběrové 

řízení pro vzdělávací sborníky pro předměty CH, FY, BI a matematickou, čtenářskou  

a digitální gramotnost. 

 Realizuje projekt z OP VVV  I KAP B (implementace krajského akčního plánu B), 

Rozpočet projektu je 84 mil. Kč. Zapojeno jako partneři 59 škol. 

 Spolupracuje s 480 učiteli v rámci DPP. Zajistil 78 kroužků pro žáky, zajistil 240 výjezdů 

na exkurze pro základní i střední školy, zajistil 12 programů vzájemného učení.  

 Připravuje projekt Implementace KAP 2A (rozpočet 200 mil. Kč) kdy zajistil partnerství 

pro 16 obcí na vybudování technických klubů. Spolupracuje s UJEP při přípravě 

výzkumného projektu pro technické kluby. 

 Spolupracuje s UJEP FSI při přípravě projektu Centrum virtuálního prototypování II. 

 Připravuje projekt Implmenetace KAP 2 B (rozpočet 100 mil. Kč), kdy zajistil partnerství 

s 5 SPC a PPP. 

 Podílí se na tvorbě Školské inkluzivní koncepce. 

 Zpracoval žádost o dotaci a podal do OP projekt Smart Akcelerátor II. 

 Realizuje projekt Smart akcelerátor II, který je financován s OP VVV ( rozpočet 44,5 mil. 

Kč), sestavil a řídí projektový tým, zajistil přípravu a podání 1 strategického projektu, 

Zajistil zahraniční vzdělávací cestu do Drážďan a seminář zaměřený na kreativní průmysl. 

 Spolupracoval při tvorbě Marketingové strategie pro VaVaI. 

 Připravuje a realizuje zahraniční vzdělávací cesty v oblasti VaVaI 

 Zajišťuje kompletní agendu dotačního titulu pro začínající podnikatele. Provedl  

2 veřejnosprávní kontroly u příjemců dotace pro začínající podnikatele.  
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 Spravuje databázi www.invest-uk.cz, aktualizuje zadané nabídky pro potencionální 

investory v ÚK.  

 Připravuje účast ÚK na tuzemských veletrzích. Zajistil účast na For Archu  

a Strojírenském veletrhu v Brně. 

 Naplňuje cíle Strategie rozvoje průmyslu a podnikání ÚK, včetně konceptu modelu  

One stop shop. 

 Zajišťuje činnost Informačního servisu pro podnikatele, kdy se pravidelně setkává se 

subjekty podílejícími se na rozvoji průmyslu a podnikání v ÚK (HSR-ÚK, KHK-ÚK, 

CzechInvest, RRA ÚK, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz chemického průmyslu, ÚP, 

Inovační centrum ÚK, UJEP a dalšími). 

 Vede databázi firem v ÚK. 

 Spolupracuje s Technologickým centrem Akademie věd (spolupráce při práci se sítí EEN). 

 Naplňuje smlouvu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou ÚK. 

 Zajišťoval výkon členských práv Ústeckého kraje ve spolku „Inovační centrum Ústeckého 

kraje, z.s.“ (ICUK).  

 Zajišťoval správu, vkládání dat a aktualizace informací na webové stránky „Zažij změnu – 

Ústecký kraj jinak” http://zazijzmenu.cz/  

 Zajišťována správa, vkládání dat a aktualizace informací na webové stránky 

www.krusnehory-erzgebirge.eu. 

 Příprava prezentace a účast na 4. jednání Platformy pro uhelné regiony v transformaci  

v Bruselu. 

 Průběžně mapoval souhrnné informace o stavu přípravy nového programového období 

s vazbou na Uhelné regiony. 

 Spolupracoval na přípravě návštěvy Evropské komise v Ústeckém kraji. 

 Průběžně projednával s Ministerstvem pro místní rozvoj financování projektů v novém 

programovém období se zohledněním na územní dimenzi Regionálních akčních plánů, 

Ústecko-Chomutovské Aglomerace, strategické projekty Ústeckého kraje a integrované 

zdroje. 

 Připravil prezentace a účastnil se 5. podnikatelského fóra Ústeckého kraje na téma procesu 

restrukturalizace a výměna zkušeností z oblasti transformačních a restrukturalizačních 

politik. 

 Připravil projektové fiše na Otevřenou datovou platformu Ústeckého kraje s předpokladem 

zahrnutí do akčního plánu strategie RE:START.  

 Uzavřel Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě U SMART ZONE - testování 

autonomních systémů mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Ústí nad Labem. 

 Průběžně zpracovával projektové fiše ke strategickým projektům Ústeckého kraje. 

 Technicky zajistil nominaci členů v Pracovní skupině Moravskoslezského, Karlovarského 

a Ústeckého kraje pro uhelné regiony v orgánech Ústeckého kraje. 

 Jednal s Národním výkonným týmem pro RE:START.  

 Zajistil informace a jejich přeložení do anglického jazyka ke stavu strategických projektů 

Ústeckého kraje v rámci možnosti podpory z programu Evropské Investiční banky 

JASPERS. 

 Účastnil se 5. zasedání pracovní skupiny Platformy pro uhelné regiony v transformaci  

v Bruselu. 

 V pozici Lead partnera získal udělení dotace pro mezinárodní projekt RFC – Recapture. 

 The Fortress Cities z programu meziregionální spolupráce Interreg EUROPE a zahájil jeho 

realizaci. 

 V pozici Lead partnera získal udělení dotace pro mezinárodní projekt ECOS4IN  

z programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE a zahájil jeho realizaci. 

http://www.invest-uk.cz/
http://zazijzmenu.cz/
http://www.krusnehory-erzgebirge.eu/
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 Realizoval závěrečnou konferenci a ukončil realizaci projektu Vita - Min, z Programu 

spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce Sasko - ČR 2014 - 2020.  

 Ukončil realizaci projektu „Smart akcelerátor pro Ústecký kraj“ v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve spolupráci s partnerem projektu Inovačním 

centrem Ústeckého kraje, z.s.. Předložil Závěrečnou monitorovací zprávu o průběhu 

projektu včetně Žádosti o platbu. 

 Zajišťoval výkon členských práv Ústeckého kraje ve spolku „Inovační centrum Ústeckého 

kraje, z.s.“ (ICUK).  

 Zajišťuje udržitelnost projektu Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí – Cíl 3. 

Byla podána závěrečná zpráva o zajištění udržitelnosti. 

 Zajišťuje udržitelnost projektu VODAMIN – Cíl 3. Byla podána závěrečná zpráva  

o zajištění udržitelnosti. 

 Realizuje projekt podpořený z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Vzdělávání 

zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem“. Předložil průběžnou monitorovací zprávu 

o průběhu projektu včetně Žádosti o platbu, Řídícím orgánem bylo toto proplaceno  

a schváleno. 

 Realizuje projekty z programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE. Jedná se 

o projekty: PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků a SME – Internacionalizace malých a středních podniků. 

V rámci obou projektů zpracoval a předložil orgánům Kraje ke schválení Regionální akční 

plány. 

 Ukončil realizaci projektu ChemMultimodal - Promotion of Multimodal Transport in 

Chemical Logistics, OP Interreg CENTRAL EUROPE. Ve spolupráci se Svazem 

chemického průmyslu ČR zrealizoval závěrečnou konferenci a předložil závěrečnou 

Zprávu o průběhu projektu. 

 Zajišťoval správu Regionálního podpůrného fondu a Fondu Ústeckého kraje. 

 Zajišťoval správa, vkládání dat a aktualizace informací o dotačních možnostech na 

webových stránkách Kraje. 

 Je zajišťována povinná udržitelnost globálních grantů; v udržitelnosti je sledováno  

37 projektů v PO 1 a 39 projektů v PO 3. Je stále zajišťována administrativní kontrola 

Monitorovacích zpráv o udržitelnosti, dále řešení podezření na nesrovnalosti a porušení 

rozpočtové kázně, zpracování a příprava podkladů pro ekonomický odbor a zpracování 

materiálů pro orgány kraje v souvislosti se žádostmi příjemců o částečné prominutí odvodu 

nebo penále. 

 Pravidelně zpracovává měsíční a souhrnné čtvrtletní hlášení porušení rozpočtové kázně na 

ŘO, provádí analýzu rizik pro MŠMT. 

 Probíhá průběžná archivace jednotlivých projektů po skončení jejich udržitelnosti. 

 

 

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Oddělení organizací a koncepcí 

 Aktualizovalo rejstřík škol a školských zařízení v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji a účastnilo se konkurzů na 

ředitele PO. 

 Zpracovalo výkonové statistické výkazy ve školství v Ústeckém kraji. 

 Zajistilo organizační a programové zabezpečení společné porady škol a školských zařízení 

zřizovaných Ústeckým krajem. 
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 Organizačně zabezpečilo realizaci Motivačních programů pro střední školství Ústeckého 

kraje. 

 Zajistilo realizaci dotačního programu PAŽIT 

 Zabezpečilo administraci rozvojových programů MŠMT. 

 Zajistilo realizaci soutěže Dobrá škola  - Moderní škola 4.0. 

 Zajistilo podání projektové žádosti do OP PMP, ÚK – obědy do škol  

 Vykonávalo metodické dohlídky na školách zřizovaných Ústeckým krajem. 

 Vydávalo souhlasy ke zřízení přípravných tříd, funkce asistenta pedagoga, atd., 

dle platných právních předpisů. 

 Zabezpečovalo účast na konkurzních komisích. 

 Ve spolupráci s odborem KR pokračovalo v realizaci „firemní školky“.  

 Spolupracovalo s výborem pro mezinárodní vztahy na naplňování dohody se Žilinským 

samosprávným krajem a regionem Ostróda v Polsku. 

 Připravilo podklady k jednání Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

 Spolupracovalo na realizaci Krajského akčního plánu vzdělávání. 

 

Oddělení správní 

 Vystavilo jmenovací dekrety předsedům zkušebních komisí k maturitním zkouškám, 

předsedům zkušebních komisí k závěrečným zkouškám, předsedům zkušebních komisí 

k absolutoriu na vyšších odborných školách a konzervatoři.  

 Určilo zkušební maturitní komise žákům středních škol v souvislosti s omezením počtu 

zkušebních komisí pro maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019.  

 Určilo zkušební komise k závěrečným zkouškám žákům středních škol v souvislosti 

s omezením počtu zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky v náhradním a opravném 

termínu. 

 Rozhodovalo o odvoláních proti rozhodnutím ředitelů středních škol ve věci nepřijetí žáků 

ke vzdělávání do 1. ročníku středních škol. 

 Dále řešilo odvolání dle správního řádu proti rozhodnutí ředitele střední školy o vyloučení 

ze školy a vedlo řízení o nepovolení uvolnění z výuky 1 předmětu ve střední škole. 

 Zveřejňovalo dle § 60f odst. 4 školského zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup 

přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání 

a formách vzdělávání pro školní rok 2019/2020. 

 Řešilo žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky (písemných zkoušek 

z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka a německého jazyka, ústní zkoušky, 

profilové zkoušky).  

 Řešilo žádost o přezkoumání průběhu a výsledku závěrečné zkoušky. 

 Ukládalo opatření zřizovatele na základě výsledků inspekční činnosti České školní inspekce  

ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem. 

 Poskytlo informaci na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.  

 Vydávalo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice 

a rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace).  

 Řešilo stížnosti, žádosti a podněty týkající se škol a školských zařízení zřizovaných 

Ústeckým krajem. 

 Realizovalo konkursy na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školy či školského 

zařízení v samostatné působnosti Ústeckého kraje. 

 Předkládalo RÚK podklady ke jmenování nových ředitelů a k vzetí na vědomí vzdání se 

vedoucího pracovního místa stávajících ředitelů příspěvkových organizací v oblasti školství. 
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 Organizačně zajišťovalo zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, 

i výjezdní (do škol zřizovaných ÚK). 

 V rámci Stipendijního programu Ústeckého kraje provádělo administraci programu – 

sledovalo plnění Smluv o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje a o poskytnutí 

neinvestiční dotace od akademického roku 2018/2019 a starších Smluv o zařazení do 

stipendijního programu Ústeckého kraje, sledovalo plnění závazku, vyzývalo k předkládání 

dokumentace o ukončení studia, oznamovalo splnění či neplnění podmínek, vyzývalo 

k vrácení stipendia v případě porušení smlouvy, udělovalo výjimky ze smluvních podmínek, 

odkládalo plnění závazku, zveřejňovalo program a uzavřené smlouvy, zpracovávalo 

materiály do RÚK a ZÚK a vyhlásilo program pro nový akademický rok aj. 

 Zpracovávalo a předkládalo materiály na schůze Rady ÚK a Zastupitelstva ÚK.  

 Vypracovalo Pravidla pro navrhování odměn ředitelům škol a školských zařízení 

zřizovaných Ústeckým krajem. 

 Vypořádávalo se s usneseními vlády ve vztahu ke školství. 

 Vydávalo dodatky ke zřizovacím listinám škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým 

krajem a úplná znění zřizovacích listin.  

 Předkládalo RÚK ke schválení platové výměry a odměny ředitelů škol a školských zařízení 

zřizovaných Ústeckým krajem (99 organizací). 

 Zveřejňovalo informace na webu Ústeckého kraje o volných pracovních místech ve školách 

a školských zařízeních v Ústeckém kraji. 

 Na základě schválení Radou Ústeckého kraje provádělo jmenování nových členů školských 

rad škol zřizovaných Ústeckým krajem. 

 Realizovalo prezentace na poradách ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 

Ústeckým krajem a ostatních zřizovatelů. 

 Realizovalo prezentaci na 4. setkání platformy aktérů vzdělávání cizinců v UK pořádaném 

Poradnou pro integraci v Ústí nad Labem. 

 Poskytovalo metodickou pomoc odborné veřejnosti (ředitelé, zřizovatelé apod.) a laické 

veřejnosti (rodiče, účastníci řízení, žadatelé apod.) 

 Zajistilo účast ve škodní komisi. 

 

Oddělení mládeže, tělovýchovy a volného času 

 Zajistilo vyhlášení dotačních programů pro oblast sportu, volného času a primární prevence 

na rok 2019, zpracovalo přijaté žádosti do všech dotačních programů v těchto oblastech  

a zajistilo všechny administrativní úkony pro vyplacení finančních prostředků příjemcům 

dotací  

 Poskytovalo konzultace a metodickou pomoc žadatelům a příjemcům dotací v rámci 

dotačních programů pro výše uvedené oblasti. 

 Zajistilo organizaci soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na období II. pololetí školního 

roku 2018/2019. 

 Průběžně kontrolovalo využití rozdělených finančních prostředků z MŠMT na realizaci 

soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT na školní rok 2018/2019. 

 Zorganizovalo poradu organizátorů soutěží a přehlídek – DDM, ZUŠ a AŠSK. 

 Připravilo Plán kontrol a realizovalo kontroly hospodaření sportovních klubů (dle zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). 

 Připravilo podklady k jednání Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje. 

 Zajistilo reprezentační výpravu Ústeckého kraje na Hrách IX. Letní olympiády dětí  

a mládeže v Libereckém kraji. 
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Oddělení ekonomiky státních financí  

 Za rok 2018 bylo vyúčtováno 515 obecním školám 6 265 129 tis. Kč, 98 krajským školám 

2 671 195 tis. Kč, soukromým školám 375 112 tis. Kč, celkem 9 311 436 tis. Kč 

v základním dotačním titulu na „přímé náklady“ (platy, odvody, učební pomůcky).  

 Za všechny ostatní dotační tituly (cca 30 typů rozvojových programů) bylo provedeno 

vyúčtování v celkové částce 347 626 tis. Kč.  

 Byly zpracovány roční výkazy o platu P1-04 pro analýzu mezd a tvorbu normativů. 

 Byly zpracovány finanční normativy (cca 300 typů normativů) na základě přiděleného 

rozpočtu z kapitoly 333 státního rozpočtu. 

 Na základě osobního přidělení rozpočtů všem školám byla provedena jednání  

o dohadovacích řízeních a zpracována zpráva o rozpočtu pro MŠMT. 

 

zřizovatel Rok 2018 Rok 2019 
 

 

  

předáno 

rozpočtů 

dohodovací 

řízení 

předáno 

rozpočtů 

dohodovací 

řízení  
obec 515 123 515 93  
kraj 99 67 98 47  
celkem 614 190 613 140  

 

 V měsíci červnu byly provedeny kontroly platových inventur, platových výměrů  

a aktuálního počtu žáků na školách vzhledem k plnění přiděleného rozpočtu. 

 Byly provedeny kontroly hospodaření se státními prostředky u soukromých škol dle zákona 

č. 306/99 Sb. 

 Výpočet a výplata dotace pro podpůrná opatření integrovaných žáků nově – cca 650 

položek měsíčně. 

 Jsou pořádány porady pro pracovníky pověřených obcí, semináře pro nově jmenované 

ředitele, porady ekonomických pracovníků pro školy a školská zařízení Ústeckého kraje. 

 

Oddělení ekonomiky krajských financí 

 Zpracování rozborů finančního hospodaření PO a rozpočtu odboru za rok 2018. 

 Kontrola skutečného čerpání FI a RF k 31. 12. 2018. 

 Kontrola vstupních formulářů Tvorby a předpokladu čerpání FI a RF v roce 2019. 

 Zpracování přehledu pohledávek po splatnosti PO k 31. 12. 2018. 

 Zpracování přehledu přijatých darů PO za rok 2018. 

 Zpracování finančního toku odboru a příspěvku zřizovatele na provoz PO na rok 2019 

 Zpracování účetních závěrek PO za rok 2018 a k 31. 3. 2019. 

 

 

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

 

 Na úseku územního plánování pokračoval odbor v pořízení 3. aktualizace Zásad územního 

rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) na návrh oprávněného investora NET4GAS, s.r.o., 

týkající vymezení koridoru pro vysokotlaký plynovod DN 1 400 v úseku hranice ČR/SRN 

– hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda) a připravoval dokument k vydání; ZÚK vydalo 

3. a ZÚR ÚK na svém zasedání 28. 1. 2019 a jako opatření obecné povahy nabyla 

aktualizace účinnosti dne 17. 2. 2019. Odbor následně zajistil činnosti vyplývající ze 
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stavebního zákona (zveřejnění, poskytnutí úplného znění dokumentace, oznámení  

o možnosti nahlížet, apod.) 

 Souběžně odbor pokračoval v pořízení návrhu 2. (celkové) aktualizace a vyhodnocení vlivů  

2. aktualizace ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ), dohodnul a vyjasnil ve 

spolupráci s dotčenými orgány jejich stanoviska uplatněná ke společnému jednání  

a připravil podklady pro rozhodnutí Zastupitelstva ÚK o výběru nejvhodnější varianty 

řešení koridoru „Silnice II/240 Roudnice n. L., západní obchvat s mostem přes Labe“ k jeho 

zasedání dne 4. 3. 2019. Na základě schválené varianty „2“ (s podmínkou provedení 

úpravy) byl požadavek zapracován do požadavků na úpravu návrhu 2.aZÚR ÚK a VV URÚ 

pro veřejné projednání, které pořizovatel předal 12. 3. 2019 zpracovateli. 

 Odbor pokračoval v pořízení Územní studie Krušné hory – Ústecký kraj, která podrobněji 

prověřuje podmínky rozvoje v této specifické části Ústeckého kraje. Návrh řešení v etapě 

A byl představen odborům KÚ ÚK, následně 28. 1. 2019 úřadům územního plánování  

a 22. 2. 2019 dotčeným orgánům a zástupcům obcí, po zapracování uplatněných 

připomínek byl konečný návrh řešení (etapa B) představen interně odborům KÚ dne  

29. 5. 2019 a dotčeným orgánům a obcím 14. 6. 2019 s tím, že relevantní připomínky byly 

do předané ÚS KH – ÚK zapracovány. 

 Uskutečněno bylo výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na „Územní studii - 

Jezero Milada“, jejímž účelem je stanovit základní koncepci uspořádání území ve smyslu 

zonace území (zóny rekreační, přírodně rekreační a přírodní). S vybraným uchazečem  

Ing. arch. Komrskou byla dne 7. 6. 2019 uzavřena smlouva o dílo. 

 Souběžně odbor zajišťoval vkládání údajů o území do územně analytických podkladů, které 

jsou spravovány v rámci Geoportálu ÚK tak, aby byly aktuální pro využití úřady územního 

plánování, stavebními úřady a projektanty; to se týká i průběžné evidence oprávněných 

investorů v seznamu krajského úřadu. 

 Metodická činnost byla prováděna průběžně formou telefonických a ústních konzultací 

s pořizovateli územně plánovací dokumentace, telefonicky či elektronicky (rozesílání 

metodických stanovisek MMR a doporučení z porad MMR a krajských úřadů) a v rámci 

prováděné kontrolní činnosti. Kontrola výkonu přenesené působnosti státní správy na úseku 

územního plánování byla provedena na 2 úřadech územního plánování (Kadaň, Most) a na 

obecním úřadě, který zajišťuje pořizovatelskou činnost (Dubí). V souvislosti s novelou 

stavebního zákona (září 2018) uspořádal odbor pro starosty obcí a určené zastupitele obcí 

na úseku územního plánování jednotlivá pracovní setkání zaměřená na problematické 

okruhy týkající se pořizování ÚP obcí, a to 22. 3. 2019 v Děčíně, 28. 3. 2019 

v Litoměřicích, 2. 4. 2019 v Lounech, 11. 4. 2019 v Chomutově a 16. 4. 2019 v Teplicích.  

 V rámci přeshraniční spolupráce se Saskem se odbor zúčastnil zasedaní Česko - Saské 

pracovní skupiny pro uzemni rozvoj a setkaní pracovní skupiny pro udržitelnost projektu 

CROSS-DATA (sdíleni dat v rámci společného geoinformačního systému územního 

plánovaní). Pro tento projekt odbor zajistil přípravu aktualizovaných datových sad pro 

pravidelnou roční aktualizaci obsahu geoinformačního systému. 

 Za oblast územního plánování bylo vydáno 84 vyjádření a stanovisek podle stavebního 

zákona k jednotlivým fázím pořizování územních plánů (a jejich změn) a další vyjádření 

pro potřeby správních orgánů. Na úseku územního plánování byly řešeny 4 žádosti  

o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění; podle stavebního zákona řešil odbor v 7 případech přezkum vydaného závazného 

stanoviska úřadu územního plánování s tím, že sám odbor vydal 4 závazná stanoviska 

orgánu územního plánování k záměrům nacházejícím se ve správních obvodech několika 

obcí s rozšířenou působností. 

 Na úseku stavebního řádu a vyvlastnění odbor vyřídil 119 odvolání proti rozhodnutím 

stavebních úřadů, 17 odvolání proti usnesením stavebních úřadů, 16 podnětů 
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k přezkumnému řízení, 27 podnětů k opatření proti nečinnosti. Dále vydal 6 rozhodnutí 

v přezkumném řízení, 7 usnesení o určení příslušného stavebního úřadu, 7 koordinovaných 

závazných stanovisek. Byla vydána 2 usnesení o změně příslušnosti z důvodu vyloučení 

úředních osob z projednávané věci.  Bylo připraveno 20 stanovisek k žalobám na 

rozhodnutí správního orgánu, vč. stanovisek k odkladnému účinku žalobě, 75 usnesení do 

spisu, stanovisek, opatření apod., vyřízeno bylo 8 stížností. Podle zákona č. 106/1999 Sb. 

bylo vyřízeno 22 žádostí o informace, vyřízeno 17 stížností a 7 odvolání. Kontrola výkonu 

přenesené působnosti státní správy byla provedena na 3 stavebních úřadech. Kromě 

kontroly činnosti na úseku územně a stavebně správním dle stavebního zákona a činnosti 

dle zákona o vyvlastnění bylo provedeno 14 kontrol činnosti na úseku editace údajů 

v RÚIAN dle zákona 111/2009 Sb., o základních registrech. 

 Průběžně byla prováděna metodická činnost, a to formou konzultací na stavebních úřadech, 

osobně, telefonicky či elektronicky. Stavebním úřadům byla rozesílána metodická 

doporučení k postupům podle stavebního zákona, jež vyplynula z konzultačních porad 

pracovníků krajských úřadů a MMR. 

 

 

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ 

 

 Kompletně zajišťoval zřizovatelské funkce u 4 příspěvkových organizací v oblasti 

zdravotnictví, a to včetně veškerých ekonomických náležitostí (příprava rozpočtu, 

finančních plánů a jejich úpravy, změny závazných ukazatelů, kontrola účetních výkazů 

a  rozborů hospodaření, či kontroly čerpání rezervních a investičních fondů), změn 

zřizovacích listin dále odbor zdravotnictví vykonává roli konzultanta ve vybraných 

záležitostech ohledně účetnictví, pasportizaci majetku, problematiky pohledávek, 

veřejných zakázek aj. 

 Upravený rozpočet pro oblast zdravotnictví v roce 2019 je ve výši 825 966 tis. Kč (není 

započítáno 33 mil. na dokončované akce odboru INV).  

 Aktivně splňuje dílčí závazky vůči odboru ekonomickému v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, aj. Např. návrh rozpočtového výhledu, 

návrh rozpočtu, připomínkování metodik a směrnic, předložení a následnou aktualizaci 

finančního toku odboru zdravotnictví r. 2019, aj.  

 Připravoval podklady k zakladatelským povinnostem ke Krajské zdravotní, a.s. Základní 

kapitál této společnosti činí 5,274 mld. Kč, Krajská zdravotní, a.s., má celkem 

7061 zaměstnanců, 133 primariátů, Děčínská nemocnice -14 primariátů, Ústecká 

nemocnice - 49 primariátů, Teplická nemocnice - 23 primariátů, Mostecká nemocnice -  

27 primariátů, Chomutovská nemocnice -20 primariátů, a celkem 3238 lůžek. V pěti 

nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., celkem pracuje 973 lékařů a 2610 sester a je jedním  

z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a jedním z největších 

zaměstnavatelů v Ústeckém kraji. 

 Připravil financování nových služeb obecného hospodářského zájmu zajišťovaných 

společností Krajská zdravotní, a.s. Celkově byla v roce 2019 Krajské zdravotní na tuto 

službu poskytnuta částka cca 225 mil. Kč na investice (8 akcí) a 60 mil. Kč na ostatní služby 

(provoz kardiochirurgie 40 mil. Kč a provoz PZS 20 mil. Kč).  

 V souladu se zněním zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), realizuje odbor zdravotnictví, ve spolupráci 

s dotčenými městy a poskytovateli zdravotních služeb, zajištění lékařské pohotovostní 

služby (dále LPS) na území kraje v roce 2019 (ÚK podpořil provoz 22 pohotovostních 



46 
 

ordinací pro dospělé a pro děti a dorost). Ve sledovaném období vedl odbor řadu jednání 

s dotčenými subjekty za účelem zajištění provozu ordinací LPS.   

 Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou 

organizaci (ZZS ÚK) se podílí na činnostech souvisejících s plněním Ujednání  

o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Saskem a ÚK, LBK 

a KVK (dále Ujednání). Odbor dne 21. 5. 2019 organizoval již 4. jednání Společné pracovní 

skupiny Ujednání, které se uskutečnilo v Ústí nad Labem. V souladu s ujednáním probíhá 

také projekt „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických 

záchranných služeb/Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und 

Ausbildung im Rettungsdienst. 

 V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., zákona 

o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je realizována služba zajištění 

prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území ÚK, a to v nepřetržitém 

režimu (tj. 24 hodin denně/7 dní v týdnu).  

 V květnu byl zahájen provoz krajské protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice 

v areálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o. z. (kapacita 10 lůžek).  

 Aktivně se podílí na implementaci reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji dle 

připravované národní Strategie reformy psychiatrické péče a pilotních projektů Center 

duševního zdraví. Připravil podklady pro zajištění financování nákladů na CDZ, kdy 

původně bylo předpokládáno financování z pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví 

ČR v rámci reformy psychiatrické péče. Za současně nastavených podmínek pilotního 

programu (standardy CDZ) nebylo reálné do pilotního projektu vstoupit, a to z důvodu 

nenaplnění nutných personálních standardů vzhledem k akutnímu nedostatku 

zdravotnického personálu na trhu práce.  

 Připravil podklady pro schválení doporučujících stanovisek Komise pro posuzování 

nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění k žádosti  

o obnovu stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě a provozovaného stejným 

poskytovatelem.  

 Vyhlásil stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém 

kraji“ pro akademický rok 2019/2020 a stipendijní program „Stabilizace nelékařských 

zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ pro akademický/školní rok 2019/2020.  

Na rok akademický rok 2019/2020 je pro stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů alokována částka 1 600 tis. Kč a je určena pro stipendisty zařazené 

v programu a 12 nových stipendistů, které je možné do programu v aktuálním 

akademickém roce zařadit. Pro stipendijní program „Stabilizace nelékařských 

zdravotnických pracovníků v ÚK“ je alokováno částka 450 tis. Kč. Do programu je pak 

možné v akademickém/školním  roce zařadit až 13 nových studentů. 

 V rámci vyhlášeného dotačního programu s názvem „Podpora lékařských a zdravotnických 

vzdělávacích akcí“ (pro rok 2019 alokovaná částka ve výši 1 200 tis. Kč), proběhlo v I.  

a II. lhůtě hodnocení podaných žádostí a podpořeni byli čtyři žadatelé o dotaci se záměrem 

realizace 16 vzdělávacích akcí v úhrnné hodnotě 800 tis. Kč.  

 Vyhodnotil dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu 

obyvatel Ústeckého kraje“, umožňující preventivní a léčebné rehabilitační aktivity 

zaměřené na zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje a realizaci aktivit k podpoře 

veřejného zdraví obyvatelstva v Ústeckém kraji. Na rok 2019 byla na program alokována 

částka ve výši 3 400 tis. Kč. V I. lhůtě pro podávání žádostí bylo podpořeno 6 žádostí 

na podporu léčebných rehabilitací a 18 žádostí na podporu 32 preventivních aktivit. 

Celková částka podpořených žádostí dosáhla výše 3 395 910 Kč. 

 Vyhlásil nový dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí 

zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 
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– 2019“, jehož účelem je podpora zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro 

zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče (intenzivní, 

standardní), a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího 

zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku  

na pracovištích akutní lůžkové péče. Z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 je pro dotační 

program alokován finanční objem ve výši 7 000 tis. Kč.  

 Vyhlásil dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní 

lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2019“, jehož účelem je podpora kvality 

zdravotních služeb v podobě zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové 

péče, a to nákupem základního lůžkového vybavení vč. příslušenství (matrace, stolky aj.), 

přístrojového vybavení lůžek akutní lůžkové péče, zdravotnických prostředků 

přístrojového a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro 

poskytování zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče a obnovou stávajícího 

dlouhodobého majetku v prostorách akutní lůžkové péče. Pro dotační program je vyčleněn 

z rozpočtu Ústeckého kraje objem peněžních prostředků ve výši 53 564 tis. Kč.  

 Vyhodnotil dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2019“, pro 

podporu lůžkové, domácí a mobilní hospicové péče, rehabilitace handicapovaných dětí  

a léčbu osob závislých na drogách na území Ústeckého kraje. V rámci dotačního programu 

bylo podpořeno celkem 11 zdravotních služeb. Celková částka podpořených žádostí 

dosáhla výše 3 816 tis. Kč  

 V souvislosti s ustanovením § 47 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, odbor kontroloval 

a evidoval zpracované traumatologické plány, které musejí nejméně jednou za 2 roky 

povinně aktualizovat poskytovatelé jednodenní nebo lůžkové péče a zdravotnická 

záchranná služba.  

 Organizačně zajišťoval v první polovině roku 2019 3 jednání Výboru pro zdravotnictví 

ZÚK a 2 jednání Komise sociální a zdravotní, zpracoval a k datu 30. 06. 2019 administroval 

44 materiálů na jednání RÚK a 16 materiálů na jednání ZÚK.  

 Na základě smluv uzavřených s vybranými poskytovateli zdravotních služeb a v souladu 

s  vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 224/2002 Sb., pokračoval odbor 

zdravotnictví v první polovině roku 2019 v realizaci činností v rámci problematiky 

zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou.  

 Průběžně připomínkuje metodiky, právní předpisy a ostatní požadavky nejen z oblasti 

zdravotnictví. 

 Celkem bylo zpracováno více jak 4 500 podání a písemností a administrováno více jak 

50 smluv. 

 

V rámci oddělení zdravotní správy:  

 V rámci běžné korespondence z oblasti zdravotnictví byla řešena 4 podání.  

 Stížností bylo doručeno 44, v několika případech je poptáván nezávislý odborník pro 

odborné posouzení případu či soudní znalec.   

 Převzal cca 22 tis. ks karet se zdravotnickou dokumentací ze zrušených ordinací.  

 Vydal 1065 ks karet se zdravotnickou dokumentací novým poskytovatelům zdravotních 

služeb.  

 Provedl 32 výběrových řízení pro zdravotní pojišťovny v souladu se zákonem  

č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, kterých se zúčastnilo 44 uchazečů. 

 Vydal 35 nových oprávnění k poskytování zdravotnických služeb. 

 Vydal 98 rozhodnutí o změnách v oprávnění k poskytování zdravotnických služeb  

a  53 odejmutí oprávnění.  
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 Vydal 5 povolení k poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo 

zdravotnické zařízení (náměstí, mateřské školky atp.). 

 Byly provedeny 3 kontroly dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 1 kontrola 

podle zákona o návykových látkách. 

 Byly provedeny 3 kontroly přenesené působnosti na úseku zdravotnictví na obcích  

s rozšířenou působností podle zákona o krajích. 

 Byly postoupeny k projednání 4 podněty ve věci podezření se spáchání správního deliktu. 

 Přezkoumal 5 lékařské posudky v souladu s ustanovením zákona č. 373/2011 Sb.,  

o specifických zdravotních službách. 

 Průběžně připomínkuje právní předpisy,  metodiky, a ostatní požadavky v oblasti 

zdravotnictví. 

 Zodpovídá dotazy občanů, poskytovatelů, jednotlivých zdravotnických pracovníků, 

zaměstnavatelů - telefonicky i při osobních jednáních.  

 Spolupracuje s ministerstvy, příslušnými profesními komorami, zdravotními pojišťovnami, 

orgány činnými v trestním řízení, soudy, odbornými lékařskými společnostmi, orgány 

ochrany veřejného zdraví, orgány sociálního zabezpečení a dalšími institucemi. 

 

 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

Dotační politika 

 V rámci dotační politiky Ústeckého kraje byla zajištěna administrace 4 dotačních programů: 

o Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období 

let 2014 až 2020 

o Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 

2014 až 2020 (pozn. v roce 2019 nebyl program otevřen) 

o Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020  

 Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje; 

 Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého 

kraje; 

 Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje;  

 Podpora včelařů na území Ústeckého kraj;  

 Rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje. (pozn. podprogram nebyl 

otevřen) 

o Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 

až 2025: dne 13. 5. 2019 byla vyhlášená třetí výzva z Programu. Lhůta pro podání 

žádostí končila 15. 7. 2019. V současnosti jsou žádosti posuzovány v orgánech kraje. 

 Tato činnost představovala v 1. pololetí 2019 příjem žádostí dotací, administrace a kontrola 

žádostí, v případě potřeby opravy či doplnění žádostí, také vyzvání žadatelů. Celkem se 

jedná o 346 žádostí z obou Programů. V 1 pol. byly všechny žádosti řádně projednány ve 

všech příslušných orgánech Ústeckého kraje a začaly vytvářet smlouvy úspěšnými žadateli. 

Dále bylo provedeno celkem 52 veřejnosprávních kontrol na místě u vybraných žadatelů 

dle plánu kontrol na 1. pol. 2019. 

 V rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje byla zveřejněna 

výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství a životního 

prostředí Ústeckého kraje v roce 2019. Jednotlivé projekty jsou průběžně financovány na 

základě předložených požadavků na proplacení dotace (dotaci lze postupně čerpat na 

základě prokázání vzniklých nákladů). V průběhu 1. pololetí 2019 byly projednány žádostí 

o změnu smluvního ujednání – převážně prodloužení realizace projektu. V rámci fondu byly 
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v 1. pololetí realizovány 2 kontroly čerpání dotací. Dále byla zajištěna správa účtu Fondu 

vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje.  

 V rámci oblasti EVVO bylo realizováno 8. setkání koordinátorů environmentální výchovy 

Ústeckého kraje. Byl zajištěn výukový materiál určený žákům převážně základních škol.  

 

Projektová a samosprávná činnost  

 Pokračovala realizace projektu revitalizace rašelinišť – „MOOREVITAL 2018“. Ústecký 

kraj jako projektový partner realizuje projekt zcela v souladu s harmonogramem projektu 

a  ostatními projektovými partnery. 

 SEZ – silážní žlaby Hrobce – Rohatce – projekt zatím nebyl realizován, a to z důvodu 

ukončení smluvního vztahu s dodavatelem. Příčinou ukončení smlouvy bylo neplnění 

předmětu smlouvy ze strany dodavatele. Během 4. čtvrtletí tohoto roku dojde k vyhlášení 

nového zadávacího řízení. Všechny tyto kroky jsou průběžně konzultovány 

s poskytovatelem dotace SFŽP ČR. 

 Byla zahájena realizace projektu TetraoVit zaměřený na obnovu a ochranu biotopu tetřívka 

obecného v okolí Cínovce z programu  SN - CZ Program na podporu přeshraniční 

spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. V současné 

době je projekt realizován v souladu s časovým harmonogramem projektu. 

 V říjnu tohoto roku byl podán projektový námět na realizaci projektu „Mapování vegetace 

pro podrobné plánování managementu MZCHÚ a význačných stanovišť zvláště chráněných 

druhů v Ústeckém kraji“ do Výzvy č. 3/2018 Národního programu Životní prostředí. 

 Během celého roku probíhá příprava projektů „Zajištění péče lokalit soustavy území Natura 

2000 v Ústeckém kraji v letech 2018 – 2022“ a „Implementace území soustavy Natura  2000 

v Ústeckém kraji 4. etapa 2016 – 2018“ z Operačního programu Životní prostředí  

2014 – 2020. 

 Bylo vyhlášeno výběrové řízení na polygrafické služby. Odbor do konce roku 2018 zajistí 

vydání tří publikací,  a to komentovaného a ilustrovaného atlasu denních motýlů Ústeckého 

kraje, komentovaný a ilustrovaný seznam ohrožených rostlin Ústeckého kraje a přehlednou 

informační brožuru orchidejí Ústeckého kraje. 

 V druhém pololetí byla připravována zakázka na realizaci díla „Plošná aktualizace Plánu 

rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – II. etapa“.  

 Do ZÚK byly připraveny aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro 2 obce. 

 

Přenesená působnost 

Oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 

 Na úseku ochrany ovzduší bylo vedeno 113 řízení, v rámci kterých bylo vydáno  

10 závazných stanovisek k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování 

ovzduší, 18 závazných stanovisek k provedení stavby zdroje, 51 rozhodnutí k povolení 

provozu zdroje (na žádost provozovatele byla zrušena 2 povolení provozu zdroje 

znečišťování ovzduší) a 32 změn povolení provozu zdroje. Dále bylo vydáno 15 vyjádření, 

2 usnesení o postoupení pro nepříslušnost, 5 interních sdělení a 1 jiné sdělení. V rámci 

agendy ochrany ovzduší byla dále vedena 2 odvolací řízení a byl dán 1 podnět 

k přezkumnému řízení. Bylo změněno 1 závazné stanovisko ORP z hlediska ochrany 

ovzduší a vyřízeny 4 stížnosti na úseku ochrany ovzduší. V rámci poplatkové agendy bylo 

vydáno celkem 48 platových výměrů a jedno řízení o výměře daně bylo zastaveno. 

 Na úseku posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) proběhlo u 2 záměrů posouzení vlivů 

na životní prostředí ukončené závazným stanoviskem, u 2 stanovisek byla prodloužena 

platnost. Bylo projednáno 16 oznámení záměru, 13 z nich bylo ukončeno závěrem, že 

nebudou dále posuzovány a 3 záměry byly posunuty do celkového posouzení. Dále bylo 

vydáno celkem 40 vyjádření k dokumentaci/záměru, 1 závazné stanovisko k ověření 
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souladu/změn záměru, byl vyřízen 1 podlimitní záměr a projednáno 5 záměrů v kompetenci 

Ministerstva životního prostředí. Na úseku SEA bylo v oblasti územního plánování 

projednáno 35 záměrů/koncepcí k návrhu/změně územního plánu, z toho 29 bylo uzavřeno 

ve zjišťovacím řízení a 4 záměry/koncepce budou dále posuzovány procesem SEA.  

Ve 2 případech nebylo možné na základě předaných podkladů vydat stanovisko. 

Z předchozího období bylo vydáno 13 stanovisek SEA k návrhu koncepce. Dále byly na 

úseku SEA projednány 2 koncepce v kompetenci Ministerstva životního prostředí. V rámci 

posuzování koncepcí byla vedena 2 zjišťovací řízení se závěrem, že koncepce bude dále 

posuzována.  

 Na úseku integrované prevence (IPPC) bylo vedeno 63 správních řízení, ve kterých byla 

vydána 1 podstatná změna integrovaného povolení, 61 nepodstatných změn integrovaného 

povolení a 1 nové integrované povolení. Dále bylo v rámci této agendy vydáno  

16 vyjádření. Na úseku integrované prevence bylo v daném období provedeno celkem  

12 přezkumů integrovaného povolení. 

 Na úseku státní správy ochrany horninového prostředí bylo vydáno 136 závazných 

stanovisek k umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, 15 vyjádření ke 

stavbám mimo chráněná ložisková území a 1 stanovisko ke stanovení průzkumného území. 

V oblasti geologických projektů bylo vydáno 92 vyjádření k projektům geologických prací. 

 Na úseku pohřebnictví bylo schváleno 10 řádů veřejného pohřebiště, žádné veřejné 

pohřebiště nebylo zrušeno. 

 V rámci dotací z Operačního programu ŽP bylo vydáno celkem 24 stanovisek. 

 Za oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje bylo dále zpracováno celkem  

102 souhrnných vyjádření. 

 Na oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje bylo vyřízeno 9 žádostí o informace. 

 Ve 2. pololetí roku 2018 byly provedeny celkem 3 kontroly činnosti pracovníků obcí 

s rozšířenou působností v Ústeckém kraji, kteří zajišťují výkon přenesené působnosti na 

úseku státní správy ochrany ovzduší, konkrétně na Magistrátu města Most, Městském úřadu 

Litvínov a Městském úřadu Žatec. Vzhledem k dobrým výsledkům kontrol na ORP nebyla 

stanovena žádná nápravná opatření. 

 

Oddělení životního prostředí 

V rámci přenesené působnosti byla provedena kontrola u 3 obcí s rozšířenou působností 

zaměřená na výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství, vodního hospodářství  

a ochrany přírody. 

 Na úseku odpadového hospodářství byly vydány 2 opatření k čerpání rezervy na rekultivaci 

skládek, 4 rozhodnutí ve věci udělení souhlasu k upuštění od třídění odpadů, 2 rozhodnutí 

o odvolání proti pokutě uložené prvoinstančním orgánem a pravomocně bylo ukončeno  

115 řízení ve věci souhlasu k provozování zařízení k nakládání s odpady nebo k jejich 

změnám. 

 Bylo přijato a zpracováno 153 žádostí o náhradu nákladů za odstranění nepoužitelných léčiv 

odevzdaných občany v lékárnách.  

 Na úseku vodního hospodářství bylo vydáno 68 meritorních rozhodnutí, z toho 10 v druhém 

stupni. Dále bylo vydáno 48 vyjádření z hlediska vodního zákona. Na úseku vodovodů  

a kanalizací bylo vydáno 8 rozhodnutí a 6 dalších opatření.  

 Na úseku ochrany přírody byly pravomocně ukončeny 3 odvolací či přezkumná řízení, dále 

bylo vydáno 29 rozhodnutí v řízení o povolení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných 

druhů, 68 stanovisek z hlediska vlivu koncepcí a záměrů na lokality soustavy Natura 2000, 

26 souhlasů a závazných stanovisek (stanoviska k lesním hospodářským plánům, činnosti 

v ptačích oblastech a chráněných územích apod.), 83 vyjádření v nejrůznějších věcech. Dále 

bylo uplatněno stanovisko z hlediska ochrany přírody ve 128 souhrnných vyjádření odboru 
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ZPZ. Bylo podáno 14 žádostí o proplacení náhrad škod na chovu ovcí (způsobených vlkem 

obecným) a ryb (způsobených vydrou říční). Kromě výše uvedené činnosti má úsek ve 

správě a zajišťuje péči o přibližně 100 maloplošných zvláště chráněných území a celou řadu 

regionálně i nadregionálně významných biotopů zvláště chráněných druhů.  

 Na úseku regulace obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin bylo provedeno 306 změn v registru CITES, dále bylo vydáno 55 registračních listů 

pro druhy ohrožené vyhynutím, 31 rozhodnutí o výjimce ze zákazu obchodních činností  

a 58 certifikátů o udělení těchto výjimek. 

 Na úseku prevence závažných havárií byly vydány 3 rozhodnutí ve věci schválení 

bezpečnostní dokumentace, 2 rozhodnutí ve věci zařazení/vyřazení objektu do/ze skupiny 

A nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií a 1 rozhodnutí (závazné stanovisko) pro 

potřeby stavební řízení; dále bylo ve spolupráci s ČIŽP provedeno 13 kontrol se zaměřením 

na prevenci závažných havárií ve vybraných objektech zařazených do skupiny A nebo B dle 

zákona o prevenci závažných havárií, a 2 kontroly se zaměřením na prevenci závažných 

havárií u vybraných uživatelů objektů nezařazených dle zákona o prevenci závažných 

havárií.  
 

Oddělení zemědělství 

 Na úseku státní správy lesů bylo vedeno 46 správních řízení, 4 sdělení, vydáno 5 stanovisek, 

administrováno 159 žádostí o příspěvek podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., a dále 

administrováno 49 žádostí podle lesního zákona na mandatorní výdaje státu. Dále byla 

provedena kontrola agendy u 4 obcí s rozšířenou působností. 

 Na úseku státní správy myslivosti bylo vedeno 7 správních řízení, dále byla vydána  

2 stanoviska/sdělení a poskytnuty 2 informace dle zákona 106/199 Sb. Dále byla provedena 

kontrola agendy u 4 obcí s rozšířenou působností. Dále bylo zpracováno 19 žádostí  

o finanční příspěvek na vybrané myslivecké činnosti dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.  

 Na úseku státní správy rybářství bylo vedeno 31 správních řízení a poskytnuto 5 informací 

ohledně vodních ploch a jejich uživatelů, poskytnuta jedna informace dle zákona  

106/199 Sb.,. Dále byla provedena kontrola agendy u 4 obcí s rozšířenou působností, 

1obecního úřadu obce s pověřeným obecním úřadem. 

 Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu bylo vydáno 7 opatření v souvislosti 

s výkonem státní správy a 107 stanovisek. Dále byla provedena kontrola agendy u čtyř obcí 

s rozšířenou působností. 

 Na úseku ochrany zvířat proti týrání bylo vydáno 7 rozhodnutí v odvolacím řízení  

a vypracována 2 stanoviska. Dále byla provedena kontrola agendy u 4 obcí s rozšířenou 

působností. 

 Na oddělení zemědělství bylo administrováno 89 souhrnných vyjádření k územně 

plánovacím dokumentacím obcí a měst Ústeckého kraje. 

 

 

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU 

 

 Útvar IA vykonal tři audity v souladu s ročním plánem interního auditu na rok 2019: 

 Audit vnitřních předpisů zabezpečujících požární ochranu na KÚÚK. 

 Audit dodržování základních pravidel bezpečnostní politiky podle zákona  

o kybernetické bezpečnosti. 

 Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 

2018. 
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 Zapojil se do připomínkování: 

 vnitřních dokumentů KÚ (např. Opatření, kterým se mění Spisový řád Krajského úřadu 

Ústeckého kraje R-01/2017, Rozpočtová pravidla a sestavení rozpočtu ÚK na rok 2020,  

Opatření ke Směrnici o hospodaření, účetnictví a předběžné finanční kontrole  

S-9/2016), 

 materiálů pro jednání vlády ČR (např. Materiál s názvem: „Zpráva o výsledcích 

finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2018“, Materiál s názvem: „Akční plán boje 

s korupcí na rok 2019“), 

 návrhů právních předpisů (např. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů a o změně souvisejících zákonů, Návrh zákona o změně zákonů 

souvisejících s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci). 

 Vykonával poradenskou a konzultační činnost pro některé odbory KÚ především v oblasti 

dotačních a operačních programů, veřejné podpory, spisové služby, cestovních příkazů. 


