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

Ústecký kraj

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 88. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 19.02.2020 
od 9:15 hodin do 10:29 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/88R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 88. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Mgr. Bc. Petra Šmída
Jitku Sachetovou

Usnesení č. 002/88R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 88. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/88R/2020
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z V. volebního období 2016 – 
2020

1. Usnesení RÚK č. 005/37R/2018 z 04.04.2018 Ústecko-zakarpatská agentura, z.s. – stále 
zastupování Ústeckého kraje v Zakarpatské oblasti a schválení finančního daru
2. Usnesení RÚK č. 009/44R/2018 z 01.08.2018 Pracovní skupina k vymezení trasy ropovodu 
Družba – schválení zástupce
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3. Usnesení RÚK č. 006/61R/2019 z 13.02.2019 Poskytnutí účelově určených příspěvků 
zřizovatele v rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2019
4. Usnesení RÚK č. 056/63R/2019 z 13.03.2019 B)2. Výzva „Prevence pro krajské školy 
2019“ – schválení příspěvků
5. Usnesení RÚK č. 015/66R/2019 z 10.04.2019 Personální audit Krajského úřadu Ústeckého 
kraje – ustavení Pracovní skupiny
6. Usnesení RÚK č. 060/66R/2019 z 10.04.2019 B)2. Stanovení závazného ukazatele – 
účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2019 - Vyšší odborná škola zdravotnická a 
Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
7. Usnesení RÚK č. 039/72R/2019 z 10.07.2019 B)2. Motivační program „Dobrá škola – 
Moderní škola 4.0“ – výsledky soutěže 2018/2019
8. Usnesení RÚK č. 053/76R/2019 z 18.09.2019 B)2. Stanovení účelového neinvestičního 
příspěvku pro rok 2019 - Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
9. Usnesení RÚK č. 080/76R/2019 z 18.09.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, TDS“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení
10. Usnesení RÚK č. 028/80R/2019 z 30.10.2019 C)1.,2. Dohody se společností Die 
Länderbahn
11. Usnesení RÚK č. 082/80R/2019 z 30.10.2019 Změna smlouvy č. 19/SML1628/SOD/INV 
ze dne 31. 5. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace 
u města Roudnice nad Labem“
12. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)1.b),c),d) Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
13. Usnesení RÚK č. 060/82R/2019 z 20.11.2019 D)2. Projekt „ÚK – obědy do škol“ - 
dodatky ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
14. Usnesení RÚK č. 062/82R/2019 z 20.11.2019 B)2. Stanovení účelového neinvestičního 
příspěvku – Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
15. Usnesení RÚK č. 070/82R/2019 z 20.11.2019 C)2. Podpora hokeje a fotbalu - vyřízení 
individuálních žádostí o neinvestiční dotace
16. Usnesení RÚK č. 101/82R/2019 z 20.11.2019 B)2. Poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku pro Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, příspěvkovou 
organizaci, pro rok 2019 – výroba osvětového materiálu EVVO
17. Usnesení RÚK č. 236/82R/2019 z 20.11.2019 B)2. Stanovení účelového neinvestičního 
příspěvku na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Mosťáček“ pro Dětský 
domov a Školní jídelnu Most, příspěvkovou organizaci pro rok 2019.
18. Usnesení RÚK č. 011/84R/2019 z 11.12.2019 B)1.,2. Memorandum o partnerství a 
spolupráci mezi spol. Operátor ICT a.s. a Ústeckým krajem při přípravě a realizaci projektů 
datových integračních platforem a Memorandum o spolupráci v oblasti vybudování datového 
a komunikačního centra
19. Usnesení RÚK č. 017/84R/2019 z 11.12.2019 Poskytnutí podpory v rámci podprogramu 
Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření – schválení projektového záměru
20. Usnesení RÚK č. 020/84R/2019 z 11.12.2019 „Schválení přípravy a realizace projektu 
„Regionální stálá konference Ústeckého kraje III““
21. Usnesení RÚK č. 021/84R/2019 z 11.12.2019 Energetické využití brownfieldů Ústeckého 
kraje
22. Usnesení RÚK č. 022/84R/2019 z 11.12.2019 Podání projektových žádostí do Operačního 
programu Životní prostředí - Úspory energie
23. Usnesení RÚK č. 036/84R/2019 z 11.12.2019 Stipendijní program Ústeckého kraje – 11. 
ročník 2014/2015
24. Usnesení RÚK č. 038/84R/2019 z 11.12.2019 B)2. Poskytnutí příspěvku na vzdělávací 
pobyt žáků
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25. Usnesení RÚK č. 039/84R/2019 z 11.12.2019 B)1. Dotační program „PAŽIT 2020 – 
Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků“
26. Usnesení RÚK č. 044/84R/2019 z 11.12.2019 Sport 2019 – žádost o změnu termínu 
realizace
27. Usnesení RÚK č. 059/84R/2019 z 11.12.2019 C)1.,2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
19/SML1264/SoD/ZPZ s názvem „Plošná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Ústeckého kraje – II. etapa“
28. Usnesení RÚK č. 060/84R/2019 z 11.12.2019 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v 
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – změna termínu realizace projektu
29. Usnesení RÚK č. 061/84R/2019 z 11.12.2019 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v 
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – tisková oprava
30. Usnesení RÚK č. 062/84R/2019 z 11.12.2019 C)1. Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva - změna závazného 
ukazatele obcí Janov a Petrovice
31. Usnesení RÚK č. 085/84R/2019 z 11.12.2019 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Zajištění ostrahy objektů KÚÚK II.“ zadávané formou 
otevřeného řízení v nadlimitním režimu
32. Usnesení RÚK č. 090/84R/2019 z 11.12.2019 Pracovní skupina – zajištění zdravotních 
služeb ve Šluknovském výběžku
33. Usnesení RÚK č. 006/85R/2020 z 08.01.2020 Souhrnná informace o udělení cen 
Ústeckého kraje v roce 2019
34. Usnesení RÚK č. 008/85R/2020 z 08.01.2020 Čerpání finančních prostředků z Fondu pro 
mimořádné události Ústeckého kraje na humanitární pomoc Albánské republice postihnuté 
živelnou pohromou v roce 2019
35. Usnesení RÚK č. 010/85R/2020 z 08.01.2020 SPZ Triangle – prodej plochy „C“ 
potenciálnímu investorovi
36. Usnesení RÚK č. 014/85R/2020 z 08.01.2020 Dotační program „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji“ – změny v uzavřených smlouvách
37. Usnesení RÚK č. 016/85R/2020 z 08.01.2020 Dotační program „Podpora kvality 
pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové 
péče na území Ústeckého kraje - 2019“ – schválení dodatku ke smlouvě
38. Usnesení RÚK č. 019/85R/2020 z 08.01.2020 Změna zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
39. Usnesení RÚK č. 020/85R/2020 z 08.01.2020 Vnitřní platový předpis pro školy a školská 
zařízení zřizované Ústeckým krajem
40. Usnesení RÚK č. 021/85R/2020 z 08.01.2020 Platové výměry ředitelů škol a školských 
zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
41. Usnesení RÚK č. 022/85R/2020 z 08.01.2020 Změna zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Ústeckého kraje – oblast školství
42. Usnesení RÚK č. 023/85R/2020 z 08.01.2020 Stipendijní program Ústeckého kraje – 13. 
ročník 2016/17 – odložení plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o zařazení do 
stipendijního programu Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace
43. Usnesení RÚK č. 026/85R/2020 z 08.01.2020 B)1. Poskytnutí příspěvku na vzdělávací 
pobyt žáků
44. Usnesení RÚK č. 027/85R/2020 z 08.01.2020 Podpora výchovně vzdělávacího procesu v 
zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji, šk. rok 2019/2020 – poskytnutí příspěvku
45. Usnesení RÚK č. 029/85R/2020 z 08.01.2020 Změna závazných ukazatelů příspěvkových 
organizací v rámci přenesené působnosti – oblast školství
46. Usnesení RÚK č. 030/85R/2020 z 08.01.2020 Program na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje pro rok 2019 - dodatky ke smlouvám
47. Usnesení RÚK č. 031/85R/2020 z 08.01.2020 Program na záchranu a obnovu drobných 
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 - odstoupení 
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od smlouvy
48. Usnesení RÚK č. 032/85R/2020 z 08.01.2020 Personální záležitosti příspěvkových 
organizací v oblasti kultury
49. Usnesení RÚK č. 035/85R/2020 z 08.01.2020 B)2. Severočeská vědecká knihovna v Ústí 
nad Labem, příspěvková organizace – zajištění městských funkcí
50. Usnesení RÚK č. 036/85R/2020 z 08.01.2020 Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
51. Usnesení RÚK č. 037/85R/2020 z 08.01.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a 
životního prostředí ÚK – poskytnutí dotací
52. Usnesení RÚK č. 039/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
53. Usnesení RÚK č. 040/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
54. Usnesení RÚK č. 041/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
55. Usnesení RÚK č. 042/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
56. Usnesení RÚK č. 043/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
57. Usnesení RÚK č. 045/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
58. Usnesení RÚK č. 046/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
59. Usnesení RÚK č. 047/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
60. Usnesení RÚK č. 048/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
61. Usnesení RÚK č. 049/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
62. Usnesení RÚK č. 050/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
63. Usnesení RÚK č. 051/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
64. Usnesení RÚK č. 052/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
65. Usnesení RÚK č. 053/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
66. Usnesení RÚK č. 055/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
67. Usnesení RÚK č. 056/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
68. Usnesení RÚK č. 057/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
69. Usnesení RÚK č. 058/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
70. Usnesení RÚK č. 059/85R/2020 z 08.01.2020 Nakládání s majetkem
71. Usnesení RÚK č. 112/85R/2020 z 08.01.2020 Krajská majetková, příspěvková organizace 
– personální záležitosti
72. Usnesení RÚK č. 114/85R/2020 z 08.01.2020 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce mostních objektů Třebenice, Roudnice nad 
Labem, Libědice“, PD,IČ+AD formou zjednodušeného podlimitního řízení v podlimitním 
režimu
73. Usnesení RÚK č. 120/85R/2020 z 08.01.2020 Transformační plán DOZP Kadaň
74. Usnesení RÚK č. 121/85R/2020 z 08.01.2020 Vyhlášení dotačního programu „Podpora 
Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“
75. Usnesení RÚK č. 004/86R/2020 z 22.01.2020 Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje
76. Usnesení RÚK č. 008/86R/2020 z 22.01.2020 Čerpání prostředků z FMU - humanitární 
pomoc městu Vejprty, požár v Domově pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz
77. Usnesení RÚK č. 009/86R/2020 z 22.01.2020 Výroční zpráva o činnosti orgánů 
Ústeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím za rok 2019
78. Usnesení RÚK č. 011/86R/2020 z 22.01.2020 B)1. SPZ Triangle - Informace o průběhu 
akcí: Parkoviště pro kamiony; Interaktivní vzdělávací areál; Vzdělávací a propagační centrum
79. Usnesení RÚK č. 019/86R/2020 z 22.01.2020 Problematika Nemocnice Litoměřice, a.s.
80. Usnesení RÚK č. 022/86R/2020 z 22.01.2020 C)1. Schválení záměru projektu DSÚK, p. 
o. na získání dotačních prostředků na autobusy
81. Usnesení RÚK č. 035/86R/2020 z 22.01.2020 Regionální rada regionu soudržnosti 
Severozápad dofinancování nekrytých závazků
82. Usnesení RÚK č. 036/86R/2020 z 22.01.2020 Účast na jednání valné hromady společnosti 
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Severočeské divadlo s.r.o.
83. Usnesení RÚK č. 045/86R/2020 z 22.01.2020 Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje, 
oblast životního prostředí a zemědělství - převod finančních prostředků
84. Usnesení RÚK č. 049/86R/2020 z 22.01.2020 B)1. Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – obec Janov - změna přílohy
85. Usnesení RÚK č. 052/86R/2020 z 22.01.2020 Změna Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
86. Usnesení RÚK č. 055/86R/2020 z 22.01.2020 Povinně hlášené změny v rámci projektu 
POSOSUK 2
87. Usnesení RÚK č. 056/86R/2020 z 22.01.2020 Dotační program „Podpora sociálních 
služeb v rámci projektu POSOSUK 3“
88. Usnesení RÚK č. 057/86R/2020 z 22.01.2020 Dotační program „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 2020“ – vyhodnocení.
89. Usnesení RÚK č. 058/86R/2020 z 22.01.2020 Dotační program „Program podpory 
vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 “ 
– vyhlášení
90. Usnesení RÚK č. 061/86R/2020 z 22.01.2020 C)1. Závěrečná zpráva - Informace o 
využití finančních prostředků a vyúčtování finančního daru organizaci WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s.

B) schvaluje

změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:

1. Usnesení RÚK č. 116/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem na 1.5.2020
2. Usnesení RÚK č. 179/74R/2019 z 07.08.2019 Nakládaní s majetkem na 31.8.2020
3. Usnesení RÚK č. 095/76R/2019 z 18.09.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na službu s názvem „Zajištění ostrahy objektů KÚÚK II.“ formou otevřeného řízení 
v nadlimitním řízení na 18.3.2020
4. Usnesení RÚK č. 013/78R/2019 z 02.10.2019 B)2. Projektové záměry do výzvy 
Implementace Krajského akčního plánu 2 na 31.3.2020
5. Usnesení RÚK č. 053/80R/2019 z 30.10.2019 Studie vodíkové mobility - přímé zadání na 
27.3.2020
6. Usnesení RÚK č. 115/85R/2020 z 08.01.2020 Smlouva o společném postupu zadavatelů při 
zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Úprava křižovatky Saská x Teplická, 
Děčín“ na 28.2.2020
7. Usnesení RÚK č. 117/85R/2020 z 08.01.2020 C)1. Změna smlouvy č. 
18/SML3008/SoD/INV ze dne 27. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“ na 13.3.2020

Usnesení č. 004/88R/2020
4.1 Schválení zahraniční služební cesty do Ruské federace ve dnech 16. – 22. 3. 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

účast zástupců Ústeckého kraje na zahraniční služební cestě do Moskvy (Ruská federace) v 
termínu 16. – 20. 3. 2020 ve složení delegace:
Mgr., Bc. et, Bc. et, Bc. Jan Richter, předseda finančního výboru
Jaroslav Foldyna, předseda výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, zajistit pracovní cestu dle části A) tohoto usnesení.
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Termín: 15. 3. 2020

Usnesení č. 005/88R/2020
4.2 Schválení zahraniční služební cesty do Francie ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

účast Ing. Radmily Krastenicsové, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a 
zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje, na zahraniční služební cestě do Francie v 
termínu 30. 3. – 1. 4. 2020.

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu Odboru kancelář hejtmana, zabezpečit jeho účast na 
zahraniční služební cestě.
Termín: 30. 3. 2020

Usnesení č. 006/88R/2020
4.3 Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář 
hejtmana - program Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého 
kraje v čl. 4 odst. 4.6 ve věci podílu dotace na celkových uznatelných nákladech u projektu č. 
7, 8 předloženého v části B) tohoto usnesení

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí 
dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019, usnesením č. 
007/61R/2019 , a na základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu s 
žadateli:

1. Morpheus Art, s.r.o.
sídlo: Vodařská 128, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 28693787
částka: 200.000,- Kč
projekt: Hudební setkání 9

2. Pavel Nejtek
sídlo: Svatoplukova 387/1, 128 00 Praha
IČ: 13130277
částka: 200.000,- Kč
projekt: 70 mm Weekend/Neisse Film Festival Varnsdorf

3. Zámek Klášterec nad Ohří, p.o.
sídlo: Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 47792311
částka: 150.000,- Kč
projekt: Klášterecké hudební prameny 2020

4. Folklorní soubor Lužičan
sídlo: Pražská 8, 407 46 Krásná Lípa

6



IČ: 64676421
částka: 100.000,- Kč
projekt: X. Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa

5. Památník Terezín
sídlo: Principova alej 304, 411 55 Terezín
IČ: 00177288
částka: 200.000,- Kč
projekt: Terezínská tryzna

6. Cyklistický klub Slavoj Terezín
sídlo: Akademická 409, 411 055 Terezín
IČ: 43225675
částka: 200.000,- Kč
projekt: Závod míru juniorů 2020

7. Destinační agentura České středohoří
sídlo: Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 28750853
částka: 200.000,- Kč
projekt: Říp a Milešovka - vrcholy udržitelného rozvoje
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 74,85 %

8. Miroslav Rejha
sídlo: Chelčického 1167, 440 01 Louny
IČ: 46767975
částka: 100.000,- Kč
projekt: Pravidelná nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

9. AUTODROM MOST, a.s.
sídlo: Tvrzova 5, 434 01 Most
IČ: 25419048
částka: 100.000,- Kč
projekt: Czech Truck Prix 2020 - zajištění zdravotní péče

10. Klub cyklistiky Krásná Lípa
sídlo: Smetanova 1033/22, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 26518554
částka: 200.000,- Kč
projekt: Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1) schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje v čl. 4 odst. 4.5 ve věci podílu dotace na celkových uznatelných nákladech u 
projektu č. 6, 7, 9, 10, 16 předloženého v bodě 4) tohoto usnesení
2) schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.5 ve věci překročení maximální výše poskytnutých finančních prostředků 
neinvestičních dotací u
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žadatelů č. 6, 8, 9, 10, 18 předložených v bodě 4) tohoto usnesení
3) schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého
kraje v čl. 4.7 ve věci zahrnutí finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích 
podobného
charakteru do uznatelných nákladů projektu u žadatele č. 17 předloženého v bodě 4) tohoto 
usnesení
4) dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,
rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace dle 
vzoru
schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019, usnesením č. 007/61R/2019, na základě
předložených žádostí uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu s žadateli:

1. Severočeská filharmonie, p.o.
sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283
částka: 500.000,- Kč
projekt: 56. ročník Hudebního festivalu L. van Beethovena 2020

2. Městské divadlo Žatec, p.o.
sídlo: Dvořákova 27, 438 01 Žatec
IČ: 7020111
částka: 400.000,- Kč
projekt: Žatecká dočesná 2020 (63. ročník)

3. FINCORP s.r.o.
sídlo: Dobrovského 40, 170 00 Praha 7
IČ: 25028057
částka: 300.000,- Kč
projekt: 51. Mezinárodní taneční festival 2020

4. ARBOR - spolek pro duchovní kulturu
sídlo: Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
IČ: 70820503
částka: 300.000,- Kč
projekt: MHF Lipa Musica 2020 - 19. ročník

5. Město Štětí
sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466
částka: 200.000,- Kč
projekt: 30. Národní festival dechových orchestrů FEDO 2020

6. Klub českých turistů - oblast Ústecký kraj
sídlo: Brněnská 1310/8, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71165142
částka: 600.000,- Kč
projekt: Značení a turistické akce 2020 v Ústeckém kraji
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

7. Sdružení pro obnovu hasičských tradic z.s.
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sídlo: Tisá 470, 403 36 Tisá
IČ: 69291217
částka: 300.000,- Kč
projekt: Hasičské slavnosti Litoměřice 2020
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 75 %

8. Zahrada Čech s.r.o.
sídlo: Na Vinici 948/13
IČ: 22794701
částka: 700.000,- Kč
projekt: Zahrada Čech

9. Krušnohorská bílá stopa, z.s.
sídlo: Lesná 25, 435 46 Nová Ves v Horách
IČ: 22687947
částka: 750.000,- Kč
projekt: Údržba Krušnohorské magistrály ÚK 2020
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %

10. Okresní agrární komora Most
sídlo: Dělnická 33, 434 01 Most - Velebudice
IČ: 48293865
částka: 750.000,- Kč
projekt: Regionální potravina Ústeckého kraje a potravinářský výrobek Ústeckého kraje
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %

11. Tempo Team Prague s.r.o.
sídlo: Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 461/11
IČ: 25107615
částka: 500.000,- Kč
projekt: DM Rodinný běh Ústí nad Labem

12. Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
sídlo: Velká Hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 72045230
částka: 350.000,- Kč
projekt: Josefínské slavnosti v Terezíně 2020

13. ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
sídlo: Masarykova 94/209, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25410075
částka: 500.000,-Kč
projekt: 18. Vinařské Litoměřice

14. INTERPORTA z.s.
sídlo: Višňová 2834/1, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 06575277
částka: 500.000,- Kč
projekt: INTERPORTA International Music Competition

15. Město Kadaň
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
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IČ: 00261912
částka: 250.000,- Kč
projekt: Císařský den 2020

16. Krajská agrární komora Ústeckého kraje
sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice
IČ: 70914214
částka: 500.000,- Kč
projekt: Setkání u památníku Přemysla oráče ve Stadicích
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %

17. HIPODROM MOST a.s.
sídlo: K Hipodromu 213, 434 01 Most
IČ: 64653269
částka: 500.000,- Kč
projekt: Velká letní cena Ústeckého kraje

18. Městys Peruc
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
IČ: 265331
částka: 600.000,- Kč
projekt: XIII. Krajské dožínky Ústeckého kraje

19. Statutární město Most
sídlo: Radniční 1, 434 69 Most
IČ: 0266094
částka: 200.000,- Kč
projekt: Mostecká slavnost 2020

20. Město Česká Kamenice
sídlo: náměstí Míru č.p. 219, 407 01 Česká Kamenice
IČ: 00261220
částka: 400.000,- Kč
projekt: Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice

21. Labe aréna, z.s.
sídlo: Račice 130, 411 08 Štětí
IČ: 03410447
částka: 500.000,- Kč
projekt: Světový pohár a Evropská olympijská kvalifikace

22. Město Úštěk
sídlo: Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk
IČ: 00264571
částka: 100.000,- Kč
projekt: Úštěcké jarmarky

D) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu C) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 3. 2020
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Usnesení č. 007/88R/2020
4.4 Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář 
hejtmana - spolupráce s UJEP Ústí nad Labem v roce 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého 
kraje v čl. 4 odst. 4.5 ve věci podílu dotace na celkových uznatelných nákladech u projektu č. 
2 předloženého v části B) tohoto usnesení

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů
o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru 
schváleného Radou
Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. 007/61R/2019, na základě předložených 
žádostí uvedených v
příloze č. 2 tohoto materiálu s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 
Pausterova
3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555601 na tyto projekty:

1. Týden s FŽP v Hraničáři
částka: 50.000,- Kč

2. Cestou přírodovědných a technických oborů
částka: 35.000,- Kč
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

3. Podpora polytechnického vzdělávání
částka: 200.000,- Kč

4. Konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách"
částka: 80.000,- Kč

5. Podpora spolupráce s fakultními školami ÚK
částka: 200.000,- Kč

6. Rozvojový potenciál ÚK IV (výzkum seniorů)
částka: 200.000,- Kč

7. Dlouhodobá podpora absolventů - přínos pro Alma mater a region III
částka: 200.000,- Kč

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje v čl. 4 odst. 4.5 ve věci podílu dotace na celkových uznatelných nákladech u 
projektu č. 9 předloženého v bodě 4 tohoto usnesení
2. schválit vyjímku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.5 ve věci překročení maximální výše poskytnutých finančních prostředků 
neinvestičních dotací u
žádostí č. 3), 4), 6), 8), 9), 10) v bodě 4 tohoto usnesení
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3. schválit vyjímku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.6 ve věci překročení maximální výše osobních nákladů u žádostí č. 3), 7), 
8) v bodě 4 tohoto
usnesení
4. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů,
rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle 
vzoru
schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. 007/61R/2019, na základě
předložených žádostí uvedených v příloze č. 3 tohoto materiálu s Univerzitou Jana 
Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem, Pausterova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555601 na tyto projekty:

1. Forpolis
částka: 400.000,- Kč

2. Gaudeamus 2020
částka: 300.000,- Kč

3. Podpora studentů FZS
částka: 2.000.000,- Kč
osobní náklady: 77,83 % z celkových nákladů projektu

4. Edukace jako nástroj prevence sociální exkluze v ÚK
částka: 1.000.000,- Kč

5. Den vědy a umění
částka: 300.000,- Kč

6. Vodíková technologie pro vzdělávání
částka: 1.100.000,- Kč

7. Internacionalizace vědy a výzkumu na UJEP
částka: 300.000,- Kč
osobní náklady: 100 % z celkových nákladů projektu

8. Podpora mladých vědců na UJEP
částka: 1.000.000,- Kč
osobní náklady: 100 % z celkových nákladů projektu

9. Vyšší stipendia Ph.D. studentů
částka: 2.100.000,- Kč
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

10. Podpora univerzitního sportu
částka: 535.000,- Kč

D) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu C) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 3. 2020
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Usnesení č. 008/88R/2020
4.5 Přijetí finančních darů od České spořitelny, a.s. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o přijetí darů v celkové výši 1.000.000,- Kč a o uzavření darovacích 
smluv s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 dle 
přílohy č. 1 – 4 tohoto usnesení

Usnesení č. 009/88R/2020
4.6 Schválení smlouvy o nájmu u příležitosti pořadatelství akce Smart Region Fórum 
Ústeckého kraje v termínu 23. - 25. 4. 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 3, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Smlouvy o nájmu se společností Kultura a sport Chomutov, s. r. o., se 
sídlem Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov, IČ: 47308095, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu Odboru kancelář hejtmana, zabezpečit veškeré potřebné 
úkony související s realizací dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 22. 4. 2020 

Usnesení č. 010/88R/2020
4.7 Schválení účasti zástupce Ústeckého kraje na zahraniční služební cestě do Cannes

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

účast člena Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. Ladislava Drlého na zahraniční služební cestě 
do Cannes v termínu
10. – 13. 3. 2020

Usnesení č. 011/88R/2020
4.8 Pracovní skupina k vymezení trasy ropovodu Družba – schválení zástupce, ukončení 
pracovní skupiny

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informaci o průběhu zasedání pracovní skupiny k ropovodu Družba a zároveň ukončení 
činnosti pracovní skupiny.

Usnesení č. 012/88R/2020
4.9 Informace o prevenci dopadů sucha na průmyslovou výrobu v ÚK a o plánování 
krizového režimu zásobování obyvatelstva a strategicky významných odběratelů vodou

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o přípravných krocích krajského úřadu ke zvládání stavu nedostatku vody v ÚK 
podle důvodové zprávy;
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B) ukládá

Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyně ředitele KÚ pro výkon přenesené působnosti, vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství, připravit podklady potřebné pro rozhodování 
krajské komise pro sucho před schválením plánu pro zvládání sucha specifikované pod bodem 
4 důvodové zprávy;

Termín: 30.06.2020

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi ÚK, jmenovat Krajskou komisi pro sucho bez zbytečných 
odkladů v bezprostřední návaznosti na účinnost novely vodního zákona projednávané v 
Poslanecké sněmovně PČR jako sněmovní tisk č. 556;

Termín: 30.07.2020

D) ukládá

Ing. Lubošovi Trojnovi, vedoucímu odboru kanceláře hejtmana, aktualizovat krajský krizový 
plán pro případ krizového stavu dlouhodobého sucha;

Termín: 31.7.2020

Usnesení č. 013/88R/2020
4.10 Humanitární pomoc ČLR

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle čl. 1, odst. g) "Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné 
události Ústeckého kraje" o poskytnutí věcného daru v hodnotě 100.000 Kč na humanitární 
pomoc Čínské lidové republice v rámci vzniklé mimořádné události - epidemie koronaviru.

B) doporučuje 

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle čl. 1, odst. g) "Zásad pro používání finančních 
prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje" o poskytnutí dalšího věcného 
daru v hodnotě 100.000 Kč (celková hodnota poskytnutých věcných darů 200.000 Kč) na 
humanitární pomoc Čínské lidové republice v rámci vzniklé mimořádné události - epidemie 
koronaviru v případě potřeby.

Usnesení č. 014/88R/2020
5.1 Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. zvolit do funkce přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem tuto kandidátku:
Jitku Kučerovou, ************************************************.

2. uložit
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v 
Ústí nad Labem o volbě přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu A) 1. tohoto 
usnesení.
Termín: 31. 3. 2020

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva 
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Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 015/88R/2020
8.1 Plán finančního toku Ústeckého kraje na rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

plán toku finančních prostředků Ústeckého kraje v roce 2020 podle předloženého materiálu,

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana,
Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele,
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí,
Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu odboru ekonomického,
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového,
JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí odboru legislativně-právního,
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje,
Ing. Haně Bergmannové, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče,
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí,
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví,
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství,
Ing. Monice Zeman, MBA, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního,
Ing. Květoslavě Milerové, vedoucí odboru správních činností a krajský živnostenský úřad,
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů

1. v případě zásadních změn v rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2020 upravit v této souvislosti 
finanční tok a změnu předat neprodleně na ekonomický odbor.
2. na základě požadavku ekonomického odboru zpracovat aktualizaci finančního toku ve 
stanoveném časovém úseku v podrobném členění zdrojů a výdajů.

Termín: 31. 12. 2020

Usnesení č. 016/88R/2020
8.2 Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout v souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 
2014, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje, o odpisu nedobytných pohledávek Ústeckého kraje z 
veřejnoprávních vztahů v celkové výši 22 006 638,12 Kč z účetní evidence u těchto níže 
uvedených subjektů:

a) BM Education s.r.o., v likvidaci
IČ: 273 05 295 (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 27. 6. 2019)
se sídlem 602 00 Brno – Veveří, Lidická čp. 700/19

1. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 4 444 308,- ve smyslu 
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ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění účinném do 19. 2. 2015 (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů“)

2. Penále 4 444 306,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové 
kázně

3. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 1 277 313,66 Kč ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

4. Penále 1 277 311,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové 
kázně

5. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 481,01 Kč ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

6. Penále 22 638,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové 
kázně

b) Občanské sdružení Spartakus v likvidaci
IČ: 266 52 005 (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 5. 8. 2016)
se sídlem 440 01 Louny, Jeronýmova čp. 672

1. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 5 252 128,- Kč ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

2. Penále 5 252 128,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové 
kázně

3. Odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně 20 526,45 Kč ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

4. Penále 15 498,- Kč ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů za prodlení s odvodem peněžních prostředků za porušení rozpočtové 
kázně

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje, 
předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 017/88R/2020
9.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

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

B) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru z Fondu Ústeckého kraje a uzavření darovací smlouvy 
dle směrnice č. 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv:

· žadatel č. 26: Dušan Přikryl
sídlo: 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 22 350 Kč
název projektu (akce): 16. ročník volejbalového turnaje pro pamětníky

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

· žadatel č. 1: Ada Knespl Grygarčíková
IČ: 05124280
sídlo: Leská 5, 411 15 Třebívlice
výše neinvestiční dotace: 77 000 Kč
název projektu (akce): Mentaurovský počin 2019

· žadatel č. 2: Klub žen Radonice nad Ohří, z. s.
IČ: 07636709
sídlo: Radonice nad Ohří 59, 440 01 Peruc
výše neinvestiční dotace: 46 500 Kč
název projektu (akce): Vesnice žije 2020

· žadatel č. 3: Hrady Českého středohoří, z.s.
IČ: 26563665
sídlo: Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Revitalizace Žižkova hradu Kalicha (etapa 2020)

· žadatel č. 4: MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
IČ: 26999935
sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): KRUŠNOHORSKÝ REGIOFEST 2020

· žadatel č. 5: Spolek Veteráni Litvínov
IČ: 05049440
sídlo: Kpt. Jaroše 59, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 90 000 Kč
název projektu (akce): Historie a současnost motorových vozidel

· žadatel č. 6: Ústecký dětský sbor, z.s.
IČ: 22846361
sídlo: Švestková 2828/7, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): VIII. benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2020
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· žadatel č. 7: CZECHBLUES z.s.
IČ: 27052605
sídlo: Počernická 467/44, Malešice, 108 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Střekovské hudební léto

· žadatel č. 8: Biskupství litoměřické
IČ: 00445126
sídlo: Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Noc kostelů 2020

· žadatel č. 9: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
IČ: 70886300
sídlo: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Mladý záchranář 2020

· žadatel č. 10: Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
IČ: 05054265
sídlo: náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 95 200 Kč
název projektu (akce): "DSO Chomutovsko - vzdělávací cyklus IV."

· žadatel č. 11: DIApozitiv, z. s.
IČ: 07608543
sídlo: Hrdlovská 649, 417 05 Osek
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Centrum pro pomoc diabetikům

· žadatel č. 12: Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
IČ: 26670763
sídlo: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): Národní týden manželství 2020 - Konference

· žadatel č. 13: Krajská agrární komora Ústeckého kraje
IČ: 70914214
sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Prezentace regionálních výrobků 2020

· žadatel č. 14: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
IČ: 70854165
sídlo: Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 49 000 Kč
název projektu (akce): Terapeutický pobyt u moře

· žadatel č. 15: Ing. Lenka Kocmanová Taussigová
IČ: 72752751
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sídlo: Dubová 492, 403 31 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Krása pomáhá dětem 15

· žadatel č. 16: Via Europa, z.s.
IČ: 26672499
sídlo: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Rescue aktivity 2020

· žadatel č. 17: Junák - český skaut, středisko Oheň Most, z. s.
IČ: 41324919
sídlo: Slovenského národního povstání 1191, 434 01 Most
výše investiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Stop únikům tepla

· žadatel č. 18: Okresní organizace ČSŽ Most
IČ: 04681606
sídlo: Rozmarýnová 1347/2, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 82,19%
název projektu (akce): Tvořivé ženy

· žadatel č. 19: Spolek přátel ESOZ Chomutov
IČ: 02815265
sídlo: Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 29 000 Kč
název projektu (akce): Plastování s ESOZ - 4. ročník

· žadatel č. 20: Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.
IČ: 02254867
sídlo: Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Činnost Krajské rady seniorů ÚK

· žadatel č. 21: Events 4 you, z.s.
IČ: 03675131
sídlo: Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Barvám neutečeš

· žadatel č. 22: Poradna při finanční tísni, o.p.s.
IČ: 28186869
sídlo: Hvězdova 1594/19, Nusle, 140 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Dluhové poradenství v Ústeckém kraji

· žadatel č. 23: HKC Akademie motorsportu, zapsaný spolek
IČ: 22748261
sídlo: Čsl. armády 339/96, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 123 000 Kč
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název projektu (akce): Akademie juniorů motorsportu 2020

· žadatel č. 24: Asociace sportovních klubů Lovosice z.s.
IČ: 18380468
sídlo: U Stadionu 1022/2, 410 02 Lovosice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Česká republika

· žadatel č. 25: JUNIORSKÝ FITNESS KLUB, z.s.
IČ: 26543567
sídlo: Kosmonautů 2989, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 102 000 Kč
název projektu (akce): 1. nominační závod ve Sportovním Aerobiku a Fitness

· žadatel č. 27: Fotbalový klub Jiskra Modrá, z.s.
IČ: 14867788
sídlo: Kamenec 42, 405 02 Jílové
výše investiční dotace: 145 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Multifunkční stroj na údržbu travnatých hřišť

· žadatel č. 28: Baník Most NH, z.s.
IČ: 22834702
sídlo: Vladimíra Majakovského 3299, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 198 500 Kč
název projektu (akce): Podpora národní házené v Mostě 2020

· žadatel č. 29: NOVÉ ČESKO, nadační fond
IČ: 24697486
sídlo: Eliášova 274/4, Dejvice, 160 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 120 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): REVOLUTION TRAIN - TOUR 2020 V ÚSTÍ NAD LABEM

· žadatel č. 30: HC TS Varnsdorf, z.s.
IČ: 46717331
sídlo: Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Rozšíření a pokračování hokeje na Šluknovsku

· žadatel č. 31: Česká Mažoretková Federace z.s.
IČ: 05530415
sídlo: Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty
výše neinvestiční dotace: 68 000 Kč
název projektu (akce): 4. ročník Mistrovství ČR ČMTF

· žadatel č. 32: Mgr. Michal Neustupa
IČ: 01495101
sídlo: Josefa Drahoráda 256, 273 08 Pchery
výše neinvestiční dotace: 180 000 Kč
název projektu (akce): Milada Tour 2020
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· žadatel č. 33: Šachový klub Teplice, spolek
IČ: 07588488
sídlo: Srbice 139, 415 01 Srbice
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní šachový turnaj Teplice Open 2020

· žadatel č. 34: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace 
neslyšících Most, p.s.
IČ: 05213622
sídlo: K. H. Borovského 1853, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Dračí lodě + Hry bez kraje Matylda

· žadatel č. 35: MATYLDA, spolek pro vzdělání, kulturu a sport
IČ: 07761911
sídlo: Topolová 1456, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 106 000 Kč
název projektu (akce): 9. ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ STARCOLOR CUP

· žadatel č. 36: Římskokatolická farnost Tisá
IČ: 44557094
sídlo: Bílinská 110/3, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 185 000 Kč
název projektu (akce): Oprava fasády průčelí kostela sv. Anny v Tisé

· žadatel č. 37: TRAMMUSEUM z.s.
IČ: 06947638
sídlo: Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice
výše neinvestiční dotace: 197 000 Kč
název projektu (akce): Kolejový materiál pro TRAMMUSEUM Lovečkovice

· žadatel č. 38: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů města Žatec
IČ: 64023796
sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy výročí 150 let založení SDH Žatec

· žadatel č. 39: Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková 
organizace
IČ: 47274719
sídlo: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
výše neinvestiční dotace: 38 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní setkání trubačů lesnických škol

· žadatel č. 40: Zoopark Chomutov, p. o.
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Den Země v Zooparku Chomutov 2020

· žadatel č. 41: CRAZY Production s.r.o.
IČ: 28363086
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sídlo: Rembrandtova 382/6, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): 11. Ples Severočeských patriotů

· žadatel č. 42: BELA MOST s.r.o.
IČ: 60281839
sídlo: Alej Boženy Němcové 329, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 107 000 Kč
název projektu (akce): Dny vína 2020 - X. ročník

· žadatel č. 43: VLTAVA LABE MEDIA a.s.
IČ: 01440578
sídlo: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): VYHLÁŠENÍ CEN SPORTOVEC REGIONU 2019 Ústeckého kraje

· žadatel č. 44: Ing. Petr Macek
IČ: 10447202
sídlo: F. L. Čelakovského 1136/15, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Festival krásné hudby 2020

· žadatel č. 45: Severočeský Metropol a.s.
IČ: 28668898
sídlo: Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Osobnost roku 2019 Ústeckého kraje

· žadatel č. 46: European Press Holding a.s.
IČ: 28409329
sídlo: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Czech Fashion Week 2020

· žadatel č. 47: MARIE ŠŤASTNÁ
IČ: 49889427
sídlo: Náměstí 28. října 818, 407 21 Česká Kamenice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): SYMPOZIUM SEVEROČESKÝCH GYNEKOLOGŮ 2020

· žadatel č. 48: DTO CZ, s.r.o.
IČ: 47666439
sídlo: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): GERENTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

· žadatel č. 49: Czech Architecture Week, s.r.o.
IČ: 27872688
sídlo: Masarykovo nábřeží 250/1, Nové Město, 110 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 130 000 Kč
název projektu (akce): Náš venkov 1990 - 2020
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· žadatel č. 50: KŽC, s.r.o.
IČ: 27210481
sídlo: Meinlinova 336/1a, Koloděje, 190 16 Praha
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Odstranění vegetace na sklářské lokálce

· žadatel č. 51: Xterra squadra s.r.o.
IČ: 27329259
sídlo: Zvonková 2782/8, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): XTERRA MILADATLON 2020

· žadatel č. 52: Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, z. s.
IČ: 00566268
sídlo: Scheinerova 1150/20, 628 00 Brno
výše neinvestiční dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Valná hromada SČSPKS, z.s.

3. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále 
uvedených žadatelů:

· žadatel č. 53: Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji, z. s.
IČ: 04448154
sídlo: Ruská 188/166, 417 01 Dubí
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Vietnamský nový rok v Ústeckém kraji 2020

· žadatel č. 54: Collegium Bohemicum, o.p.s.
IČ: 27309231
sídlo: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 105 000 Kč
název projektu (akce): 75. výročí od konce II. sv. války v Ústeckém kraji

· žadatel č. 55: Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko
IČ: 05054265
sídlo: náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov
výše dotace: 49 000 Kč
název projektu (akce): Sdílení dobré praxe, propagace regionu Chomutovsko

· žadatel č. 56: DIApozitiv, z. s.
IČ: 07608543
sídlo: Hrdlovská 649, 417 05 Osek
výše dotace: 48 300 Kč
název projektu (akce): Diavíkend Boží Dar

· žadatel č. 57: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chabařovice II
IČ: 75052865
sídlo: Nezvalova 659/17, 460 15 Liberec
výše dotace: 36 000 Kč
název projektu (akce): Oprava plotu zahradní kolonie
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· žadatel č. 58: H-KART CLUB V AČR
IČ: 68455151
sídlo: Čsl. armády 339/96, 434 01 Most
výše dotace: 152 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje v kartingu 2020

· žadatel č. 59: AC LIBČEVES z.s.
IČ: 62248278
sídlo: U Okálů 146, 439 26 Libčeves
výše dotace: 97 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky pro AC Libčeves z.s.

· žadatel č. 60: TJ Hvězda Trnovany, z.s.
IČ: 47767456
sídlo: Modlanská 1883, 415 01 Teplice
výše dotace: 92 000 Kč
název projektu (akce): Odstranění havarijního stavu střechy

· žadatel č. 61: AC ROSE, z.s.
IČ: 47792353
sídlo: Mánesova 1999, 430 01 Chomutov
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Mezistátní utkání ve futsalu v Ústeckém kraji

· žadatel č. 62: Klub cyklistiky Krásná Lípa, z.s.
IČ: 26518554
sídlo: Smetanova 1033/22, 407 46 Krásná Lípa
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska

· žadatel č. 63: AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p. s.
IČ: 66090806
sídlo: hrad DOUBRAVKA 104, 415 01 Teplice
výše dotace: 199 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce sociálního zázemí hradu Doubravka

· žadatel č. 64: ZIMLET Klíny, s. r. o.
IČ: 22802126
sídlo: Rašov 64, 436 01 Klíny
výše dotace: 130 000 Kč
název projektu (akce): ZIPLINE Klíny - oznámení pro zjišťovací řízení / EIA

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle 
předloženého materiálu.

2. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí
dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
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· žadatel č. 65: Obec Lipová
IČ: 00261505
sídlo: Lipová 422, 407 81 Lipová
výše neinvestiční dotace: 323 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 79,80%
název projektu (akce): Vyhlášení celostátní soutěže "Vesnice roku"

· žadatel č. 66: Město Louny
IČ: 00265209
sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Letní lounské vábení - 17. ročník

· žadatel č. 67: Město Duchcov
IČ: 00266299
sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Casanovské slavnosti - 780 let Duchcova

· žadatel č. 68: Obec Dolní Zálezly
IČ: 00266710
sídlo: Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní Zálezly
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Divadelní pouť Dolní Zálezly

· žadatel č. 69: Město Žatec
IČ: 00265781
sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
výše investiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Klimatizační jednotky v areálu nemocnice

· žadatel č. 70: Obec Obrnice
IČ: 00266116
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
výše investiční dotace: 220 000 Kč
název projektu (akce): Obrnice - Záchranný nafukovací stan

· žadatel č. 71: Obec Raná
IČ: 00556416
sídlo: Raná 114, 439 24 Raná
výše neinvestiční dotace: 122 400 Kč
název projektu (akce): 9. SLAVNOSTI STEPÍ

· žadatel č. 72: Město Jirkov
IČ: 00261904
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní hasičská soutěž 2020

· žadatel č. 73: Obec Počedělice
IČ: 00265373
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sídlo: Počedělice 11, 440 01 Počedělice
výše neinvestiční dotace: 23 800 Kč
název projektu (akce): O pohár starostky obce Počedělice 2020

· žadatel č. 74: Obec Korozluky
IČ: 00265993
sídlo: Korozluky 20, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Opravy sociálního zař. kulturního objektu obce

3. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí
dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

· žadatel č. 75: Rada seniorů České republiky, z.s.s.
IČ: 63829797
sídlo: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): V. mezinárodní sportovní hry seniorů Most 2020

· žadatel č. 76: Severočeské sdružení obcí
IČ: 47324376
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100%
název projektu (akce): Monitoring drobných vodních toků v Ústeckém kraji

· žadatel č. 77: Diahelp - svaz diabetiků z.s.
IČ: 22677291
sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Edukační centrum Diahelp

· žadatel č. 78: NOVÉ ČESKO, nadační fond
IČ: 24697486
sídlo: Eliášova 274/4, Dejvice, 160 00 Praha
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Generátor pro REVOLUTION TRAIN

· žadatel č. 79: Tenisový klub lázně Evženie
IČ: 26994313
sídlo: Kyselka 105, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Nákup tenisového vybavení pro hráče Klášterec

· žadatel č. 80: Zoopark Chomutov, p. o.
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 03 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 45. výročí založení Zooparku Chomutov
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4. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále 
uvedených žadatelů:

· žadatel č. 81: Obec Obrnice
IČ: 00266116
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
výše dotace: 198 807 Kč
název projektu (akce): Obrnické slavnosti 2020

· žadatel č. 82: Obec Nové Sedlo
IČ: 00265292
sídlo: Farní 36, 438 01 Nové Sedlo
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Bruslařská dráha Nové Sedlo

· žadatel č. 83: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 442 551 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce běžecké dráhy

· žadatel č. 84: Obec Chožov
IČ: 00265004
sídlo: Chožov 154, 439 22 Chožov
výše dotace: 60 984 Kč
název projektu (akce): Projektová dokumentace VO Chožov - II. etapa

5. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále 
uvedených žadatelů:

· žadatel č. 85: Český kynologický svaz ZKO Nepomyšl - 1033
IČ: 06767982
sídlo: Vidhostice 47, 441 01 Vroutek
výše dotace: 419 158 Kč
název projektu (akce): Oblastní výstava 2021

· žadatel č. 86: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 301 500 Kč
název projektu (akce): Historické cyklovlaky VIII ročník

· žadatel č. 87: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Habartice
IČ: 66102197
sídlo: Dolní Habartice 178, 405 02 Dolní Habartice
výše dotace: 266 200 Kč
název projektu (akce): Automatická hasičská stříkačka

· žadatel č. 88: Tělovýchovná jednota SPARTA Radonice, z. s.
IČ: 65079906
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sídlo: Radonice 1, 431 55 Radonice
výše dotace: 410 900 Kč
název projektu (akce): Ochranná zábrana části hřiště

· žadatel č. 89: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše dotace: 280 000 Kč
název projektu (akce): Oprava železniční muzeum Křimov

D) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh Zastupitelstvu
Ústeckého kraje dle bodu C) tohoto usnesení.

Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 018/88R/2020
9.2 Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého 
kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
19/SML1020/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 6. 2019 na 30. 9. 
2019.

2) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
19/SML1030/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 6. 2019 na 30. 9. 
2019.

3) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
19/SML2988/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 20. 2. 2020 na 20. 7. 
2020.

4) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
19/SML4037/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 12. 2019 na 15. 1. 
2020.

5) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
19/SML1025/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 6. 2019 na 30. 9. 
2019.

6) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
19/SML1328/SoPD/SPRP, kterým se mění procentuální závazný ukazatel projektu z 11,49% 
na 88,34%.

7) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
19/SML1048/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 20. 12. 2019 na 10. 12. 
2020.
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8) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
19/SML1344/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 12. 2019 na 31. 12. 
2020.

9) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 
19/SML3620/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 1. 2020 na 31. 3. 
2020.

B) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:
1) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 
19/SML3356/SoPD/SPRP, kterým se mění charakter projektu z investičního na neinvestiční.

2) o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
17/SML3366/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 9. 2019 na 30. 6. 
2020.

3) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 
18/SML4896/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 6. 2019 na 30. 6. 
2020.

4) o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 
19/SML3348/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 12. 2019 na 1. 10. 
2020.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.

Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 019/88R/2020
9.3 Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje a změna vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
investiční/neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

navrhovanou úpravu Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a vzorové smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční/investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit Zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace z Fondu Ústeckého 
kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh 
dle bodu B) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
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Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 020/88R/2020
9.4 Dotační program Inovační vouchery 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého ktaje schválit dotační program " Inovační vouchery Ústeckého kraje 
2020" podle přílohy č.1 tohoto materiálu

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh na schválení dotačního programu " Inovační vouchery Ústeckého kraje 2020" dle bodu 
A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín 9. 3. 2020

Usnesení č. 021/88R/2020
9.5 Projekty „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ a „Podpora 
úspěšnosti ve vzdělávání“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

podané informace o projektech „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ a 
„Podpora úspěšnosti ve vzdělávání“;

B) schvaluje

vzory partnerských smluv s finančním příspěvkem dle přílohy 3 až 6 tohoto usnesení v rámci 
projektů „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ a „Podpora úspěšnosti ve 
vzdělávání“;

C) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit partnerství, realizaci a financování projektů „Podpora 
polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ a „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání“ a 
rozhodnout o uzavření partnerských smluv s finančním příspěvkem se subjekty uvedenými v 
příloze č. 1 a 2 tohoto materiálu;

D) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh 
dle bodu C) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 022/88R/2020
9.6 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková 
dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – žádosti o dotaci

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

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

B) rozhoduje

dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci „Dotačního 
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programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva 
Ústeckého kraje“ příjemcům a to v maximální výši a k účelu dle příloh č. 1 a č. 2. tohoto 
usnesení a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru 
schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 013/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019.

C) ukládá

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

Termín: 30. 6. 2020

Usnesení č. 023/88R/2020
9.7 Naplňování Strategie podpory podnikání

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1) vyhodnocení Prováděcí smlouvy s KHK ÚK za rok 2019 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
2) informace o aktivitách podporujících podnikání pro rok 2020

B) rozhoduje

o uzavření Prováděcí smlouvy s KHK ÚK pro rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

C) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, učinit 
potřebné kroky k zajištění realizace části B) tohoto usnesení a pokračovat v koordinaci a 
aktivitách podporujících rozvoj podnikání v ÚK
termín: 31. 12. 2020

Usnesení č. 024/88R/2020
9.8 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“ 
– změny v uzavřených smlouvách

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML2079/SoPD/SPRP, kterým 
se stanoví závazný časový ukazatel nejdéle do 3. 1. 2020 

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace 
části A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 3. 2020

Usnesení č. 025/88R/2020
9.9 Dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ – schválení dotace“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o hodnocení žádostí o dotaci v dotačním programu „Asistenční vouchery 
Ústeckého kraje“;

B) navrhuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle tohoto 
materiálu;

2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty žadatelům dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito žadateli dle 
vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/227/2019 ze dne 9. 9. 
2019;

C) ukládá

PhDr. Martinovi Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh dle části B) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 026/88R/2020
9.10 Schválení projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje III“ k financování 
z OP TP

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o přijetí finanční podpory z OP TP pro projekt „Regionální stálá konference 
Ústeckého kraje III“.

B) souhlasí

s podmínkami realizace projektu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

C) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace 
projektu „Regionální stálá konference Ústeckého kraje III“.

Termín: 31. 12. 2021

Usnesení č. 027/88R/2020
9.11 Členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

dle § 59 odst. 3 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, informace obsažené v důvodové zprávě a v přílohách č. 1, 3 - 5 předloženého 
materiálu a v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, vyhradit si a rozhodnout:

1. o schválení členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky 
v souladu se Stanovami uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

2. o schválení a podpisu Deklarace „Zdravý Ústecký kraj“ k podpoře udržitelného rozvoje, 
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zdraví a kvality života prostřednictvím mezinárodního programu Zdravé město OSN-WHO, 
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení

3. o pověření Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena Rady Ústeckého kraje, jako gestora programu 
„Zdravý Ústecký kraj“

4. o uložení Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, podat přihlášku do 
Národní sítě Zdravých měst České republiky v termínu do 31. 3. 2020.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 028/88R/2020
10.1 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2020“ – vyhodnocení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora 
vybraných služeb zdravotní péče 2020“

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora vybraných služeb 
zdravotní péče 2020“ žadateli:

REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o.
Sídlo: V Lukách 3522/18, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 05202779

ve výši a k účelu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedeným žadatelem 
dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/25Z/2019 ze dne 9. 
12. 2019.

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v programu 
„Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2020“

2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora vybraných služeb 
zdravotní péče 2020“ těmto žadatelům:

DRUG – OUT Klub, z.s.
Sídlo: Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44554559

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
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Sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
IČO: 25419561

Hospic sv. Štěpána, z.s.
Sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice
IČO: 65081374

Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627

PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Sídlo: Šrámkova 3062/38, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 22795758

Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.
Sídlo: Kochova 1185, 430 01 Chomutov
IČO: 28716736

ve výši a k účelu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými žadateli dle 
vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/25Z/2019 ze dne 9. 12. 
2019.

D) ukládá

1. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony k 
realizaci bodu B) a C) tohoto usnesení
Termín: 30. 4. 2020

2. RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu 
C) Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 029/88R/2020
10.2 Stanovisko Ústeckého kraje pro jednání Komise pro posuzování nových 
přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

s vydáním doporučujícího stanoviska pro jednání Komise pro posuzování nových 
přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění k žádosti společnosti 
Krajská zdravotní a.s. o nákup nového přístrojového vybavení a obnovy přístroje, které budou 
provozovány žadatelem

- Krajská zdravotní, a.s., IČ: 25488627 – požadované nové přístrojové vybavení:
PET/CTskener - Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o.z.

- Krajská zdravotní, a.s., IČ: 25488627 – požadované nové přístrojové vybavení:
Robotický systém pro spinální operace – Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice v 
Ústí nad Labem, o.z.

34



- Krajská zdravotní, a.s., IČ: 25488627 – požadovaná obnova přístroje:
Echokardiograf – Kardiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Usnesení č. 030/88R/2020
10.3 Individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje - dohoda o narovnání Město Žatec

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

důvody k úpravě vzájemných práv a povinností ze závazkového vztahu a nahrazení starého 
závazku novým 

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

rozhodnout

dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření dohody o narovnání v rámci realizace projektu „Plnění základních úkolů 
obce – rozvoj zdraví“ s Městem Žatec (IČ: 00265781) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje a 
RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení 
k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 09. 03. 2020

Usnesení č. 031/88R/2020
10.4 Stanovisko Ústeckého kraje pro jednání Komise pro posuzování nových 
přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění - Žádost 
společnosti EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

s vydáním doporučujícího stanoviska pro jednání Komise pro posuzování nových 
přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění k žádosti společnosti 
EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. o nákup přístroje MR (magnetické rezonance) o síle 1,5T, 
který bude provozován žadatelem.

Usnesení č. 032/88R/2020
10.5 Výzva Ministerstvu zdravotnictví ČR k řešení situace ve Šluknovském výběžku 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) konstatuje

že Ústecký kraj je připraven účinně spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví ČR na řešení 
aktuálního vývoje kolem zajištění nemocničních a ambulantních zdravotních služeb ve 
Šluknovském výběžku

B) vyzývá

Ministra zdravotnictví ČR, Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, k zajištění bezúplatného 
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převodu nemocnice v Rumburku na Ústecký kraj.

Usnesení č. 033/88R/2020
11.1 Schválení splátkového kalendáře za zřízení služebnosti inženýrské sítě

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

s rozložením platby v celkové částce 1 505 584,85 Kč jako úhrady za zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (věcného břemene) do deseti splátek, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 
poslední splátka bude provedena do 31.12.2020.

Usnesení č. 034/88R/2020
11.2 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

změnu zřizovací listiny:
č.j. 130/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837
dodatkem č. 67 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

B) ukládá

Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) 
tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9.3.2020

Usnesení č. 035/88R/2020
11.4 Souhlas se zahájením zadávacího řízení na Nákup autobusů pro veřejnou linkovou 
dopravu osob (délky 7 až 9m)

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Seznam členů a náhradníků hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;

B) souhlasí

1. Se zahájením zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 2 
ks autobusů délky 7-9 m určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého 
kraje“, zadávané dle § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“) v otevřeném řízení v 
nadlimitním režimu.
2. Se způsobem hodnocení nabídek, které bude provedeno podle ekonomické výhodnosti 
nabídek, a to podle následujících kritérií hodnocení a jejich váhy:
1. Celková nabídková cena bez DPH váha kritéria 95 %
2. Délka záruční doby v měsících v rozmezí
od 36 do 60 měsíců váha kritéria 5 %
V případě, že celkové hodnocení bude u účastníků na 1. a 2. místě shodné, rozhodne o pořadí 
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účastníků náhodný výběr losem, k němuž budou písemně přizváni zástupci dotčených 
účastníků.
3. S požadavky na kvalifikaci účastníků, kdy zadavatel požaduje v rámci podání nabídek 
prokázat splnění kvalifikace takto:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího 
řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a to na 
dodávku celkem nejméně 1 (slovy: jednoho) autobusu.
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může účastník prokázat splnění kvalifikace 
předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští 
nahradit předložení dokladů čestným prohlášením v jiných případech, než je prokázání 
způsobilosti čestným prohlášením výslovně stanoveno zákonem.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může účastník předložit v nabídce příslušné doklady k 
prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci 
předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4. S pověřením hodnotící komise kromě hodnocení nabídek i otevíráním nabídek
a posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, a v souladu s ustanovením
§ 39 odst. 4 zákona s právem hodnotící komise provést posouzení splnění podmínek účasti v 
zadávacím řízení až po hodnocení nabídek, přičemž posouzení splnění podmínek účasti v 
zadávacím řízení musí být provedeno minimálně u vybraného dodavatele.
5. Se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.

Usnesení č. 036/88R/2020
11.5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, 
U13 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst.. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, 
U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem se společností RegioJet 
ÚK a.s., se sídlem náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno; IČO: 07544014; DIČ: 
CZ07544014, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle 
B, vložce 8060, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 037/88R/2020
11.6 Změna smlouvy č. 16/SML4471/SoVS/DS o veřejných službách v přepravě 
cestujících ve veřejné vodní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v 
letech 2017 – 2021 po řece Labi Litoměřice – Ústí nad Labem - Děčín
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších 
předpisů o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve 
veřejné vodní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2017 – 2021 
po řece Labi Litoměřice – Ústí nad Labem - Děčín s dopravcem Labská plavební společnost, 
s.r.o., Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II, IČ: 27346471, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 038/88R/2020
11.7 Dodatky smluv o nájmu a podnájmu vozidel od společnosti IT global s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

1. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu dopravních prostředků pronajatých na 
základě smlouvy o nájmu vozidel, uzavřené mezi Ústeckým krajem a společností IT global 
s.r.o. dne 31. 8. 2018, uveřejněné dne 11. 9. 2019 v registru smluv pod ID: 6095783, ve znění 
pozdějších dodatků dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

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

Usnesení č. 039/88R/2020
12.1 Platový výměr ředitele školy zřizované Ústeckým krajem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

Mgr. Jiřímu Procházkovi, řediteli Střední odborné školy technické a zahradnické, Lovosice, 
příspěvkové organizace, plat od 1. 3. 2020 (platový výměr č. 5548).

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 6. 3. 2020

Usnesení č. 040/88R/2020
12.2 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, 
příspěvková organizace – personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

vzdání se pracovního místa ředitelky Gymnázia a Střední odborné školy, Klášterec nad Ohří, 
Chomutovská 459, příspěvkové organizace, Ing. Jaroslavy Kovandové, dni 31. 7. 2020, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve 
znění pozdějších předpisů, o vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele Gymnázia a Střední odborné školy, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, 
příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2020

Usnesení č. 041/88R/2020
12.3 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace – personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

vzdání se pracovního místa ředitele Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace, 
PaedDr. Karla Vokáče, ke dni 31. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

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

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2020

Usnesení č. 042/88R/2020
12.4 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

1. č.j. 11/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí 
nad Labem, příspěvková organizace, sídlo: Čelakovského 250/5, Krásné Březno, 400 07 Ústí 
nad Labem, IČO: 18385061
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. č.j. 37/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, 
příspěvková organizace, sídlo: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny, IČO: 14451042
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dodatkem č. 44 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková 
organizace, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696,
dodatkem č. 46 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4. č.j. 140/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a 
cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, sídlo: Bratislavská 
2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874
dodatkem č. 42 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

5. č.j. 144/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace, 
sídlo: Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00673773
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 043/88R/2020
12.5 Stipendijní program Ústeckého kraje – 10. ročník 2013/2014

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost ***************************************, č. j. KUUK/175095/2019, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

B) rozhoduje

dle čl. VIII. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje (dále jen Program) o odložení 
plnění závazku daného čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního 
programu Ústeckého kraje č. 13/SML2304-26 (dále jen Smlouva). 
*************************************** je dodatečně odloženo plnění závazku na 
základě uvedených a doložených skutečností pro období od 20. 5. 2015 do 6. 3. 2016, tj. ode 
dne následujícího po dni ukončení jejího studia jako takového do dne před nástupem do práce 
od 7. 3. 2016 a zároveň po dobu výkonu práce na základě dohod o pracovní činnosti v období 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 31. 3. 2020

Usnesení č. 044/88R/2020
12.6 Stipendijní program Ústeckého kraje – 15. ročník 2018/2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost **********************, Čj. KUUK/019282/2020 dle přílohy č. 1. předloženého 
materiálu.
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B) rozhoduje

dle čl. IX. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku daného 
čl. III. „Závazky studenta“ odst. 1. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého 
kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML4910-01/SoPD/SMT. 
********************** je odloženo plnění závazku na základě uvedených a doložených 
skutečností pro období od 27. 8. 2019 do 31. 12. 2019.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 6. 3. 2020

Usnesení č. 045/88R/2020
12.7 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020 
-2024

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020 - 2024 
dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020 
- 2024 dle přílohy č. 1. předloženého materiálu.

C) ukládá

Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 046/88R/2020
12.8 Realizace projektu – souhlas zřizovatele

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

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

1. Mateřskou školu Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvkovou organizaci, IČO: 
70229422; sídlo: Malátova 2438/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem , název 
dotačního programu: Národní program Životního prostředí, výzva č. 7/2019 – Podporovaná 
aktivita: Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro 
účely EVVO.

2. Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci, IČO: 
47274719; sídlo: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, název dotačního programu: Národní 
program Životního prostředí, výzva č. 7/2019 – Podporovaná aktivita: Rekonstrukce a 
vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO.

Usnesení č. 047/88R/2020
12.9 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

dle § 159 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s žádostmi o změnu v rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31.3.2020

Usnesení č. 048/88R/2020
12.10 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru do 
vlastnictví příspěvkové organizace uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 049/88R/2020
12.11 Podpora talentovaných mladých sportovců 2020 – vyhlášení dotačního programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit
a) dotační program „Podpora talentovaných mladých sportovců 2020“ dle přílohy 1 
předloženého materiálu
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 2 předloženého materiálu
c) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Podpora talentovaných 
mladých sportovců 2020“ dle přílohy 3 předloženého materiálu
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 předloženého 
materiálu

B) jmenuje

výběrovou komisi pro hodnocení předkládaných projektů v rámci uvedeného dotačního 
programu. Složení výběrové komise je totožné se složením Komise pro sport a volný čas 
Rady Ústeckého kraje.

C) ukládá

1. Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 3. 2020

2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení 
(zveřejnění) dotačního programu „Podpora talentovaných mladých sportovců 2020“ dle 
přílohy 1 předloženého materiálu na úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje, 
za předpokladu schválení tohoto dotačního programu Zastupitelstvem Ústeckého kraje na 
zasedání dne 9. 3. 2020.
Termín: 10. 3. 2020
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Usnesení č. 050/88R/2020
13.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje (bod 4.5) maximální výše poskytnutého příspěvku a (bod 4.6) procentuální 
podíl osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů

2. rozhodnout dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a) o poskytnutí dotace těmto subjektům:
• žadatel: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%

• žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
IČ: 28734220
sídlo: Klíny 61, PSČ 43601
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%

• žadatel: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
IČ: 28750721
sídlo: Žatec, nám. Prokopa Velkého 1951, PSČ 43801
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%

• žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČ: 28750853
sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
podíl dotace ve výši 100%

b) o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 
tohoto materiálu

B) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňkovi Matoušovi, Ph.D. MBA, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
tento materiál k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 051/88R/2020
13.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku – „Územní plán 
Hoštka“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 
pro rok 2014
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prodloužení termínu dokončení realizace projektu, prostřednictvím dodatku ke smlouvě o 
poskytnutí
dotace projektu "Územní plán Hoštka"

B) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D., MBA, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
tento materiál
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 052/88R/2020
13.3 Změna usnesení Rady Ústeckého kraje č. 027/87R/2020 ze dne 5. 2. 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          mění

Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 027/87R/2020 ze dne 5. 2. 2020 v části B) odst. I. tak, že 
text:

Číslo části účastník Nabídková cena bez DPH / včetně DPH
4 AD TECHNIK, s.r.o., Sousedská 856/9, 31200 Plzeň, IČO: 26409062 915 355,00
1 107 579,55

Se nahrazuje textem:
4 Siems a Klein, spol. s r.o., Krajní 1230, 25242 Jesenice, IČO: 15268063 685 310,00
 829 225,01

Usnesení č. 053/88R/2020
13.4 Vyloučení vybraného dodavatele na 2. část veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace – Objekt odborného 
výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář“ zadávané 
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle ustanovení § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v 
platném znění (dále jen „zákon“) o vyloučení vybraného dodavatele TEMEX, spol. s r.o., 
Erbenova 19, 703 00 Ostrava, IČO: 42767873 na 2. část zakázky s názvem Dílenské vybavení 
pro obor automechanik a autoelektrikář I., když nesplnil povinnost podle § 124 odst. 1 zákona 
a neuzavřel se zadavatelem, po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 zákona, bez 
zbytečného odkladu smlouvu 

B) ukládá

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru RR, zabezpečit další nezbytné úkony související s 
vyloučením výše uvedeného účastníka zadávacího řízení
Termín: 28. 2. 2020

Usnesení č. 054/88R/2020
14.1 Vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace 
příjemcem Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí
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1. Kontrolu technického a odborného zpracování archeologických výzkumů ve smyslu 
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje veřejné 
výzkumné instituce ÚAPP, v.v.i. v letech 2015 – 2019 za rok 2019 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu.
2. Kontrolu technického a odborného zpracování archeologických výzkumů ve smyslu 
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje veřejné 
výzkumné instituce ÚAPP, v.v.i. v letech 2015 – 2019 za celé období 2015- 2019 dle přílohy 
č. 4 předloženého materiálu.
3. Zápis z kontroly čerpání institucionální podpory poskytnuté Ústeckým krajem Ústavu 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2019 na základě 
Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje 
výzkumné organizace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
4. Zápis z kontroly existence výsledků výzkumu Ústavu archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i., financovaných z institucionální podpory výzkumu, poskytnuté 
Ústeckým krajem v roce 2018, a předaných do Rejstříku informací o výsledcích RIV 2019 dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu.

B) schvaluje

Závěrečnou zprávu o dlouhodobém koncepčním rozvoji Ústavu archeologické památkové 
péče severozápadních Čech, v.v.i. za období 2015-2019 dle přílohy č. 7 tohoto usnesení. 

C) konstatuje

že byly splněny závazky Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. 
v roce 2019 a zároveň za celé období 2015-2019, vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace č.j. 
1/KP/2015, JID: 80/2015/KUUK ze dne 5. 1. 2015.

D) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
splnění závazků Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. v roce 
2019 a zároveň za celé období 2015-2019, vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace č.j. 
1/KP/2015, JID: 80/2015/KUUK ze dne 5. 1. 2015.

2. schválit
Závěrečnou zprávu o dlouhodobém koncepčním rozvoji Ústavu archeologické památkové 
péče severozápadních Čech, v.v.i. za období 2015-2019, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.

E) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části D) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 055/88R/2020
14.2 Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Celková obnova fasád budovy Ústavu 
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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rozhodnout
1. o výjimce z čl. VIII. odst. 5 Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí Ústeckým krajem, Podmínky poskytnutí Programové dotace a její použití 
„Maximální výše Dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů Projektu…“ tak, že v 
daném případě je stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech 
projektu v maximální výši
100 %,

2. o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Ústavem archeologické památkové 
péče Severozápadních Čech, v.v.i., se sídlem J. Žižky 835, 434 01 Most, na realizaci projektu 
„Celková obnova fasád budovy Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, 
v. v. i.“ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 056/88R/2020
15.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Zařízení pro 
sběr, výkup a zpracování autovraků Čepirohy“ oznamovatele Eco Machinery s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Zařízení pro sběr, výkup a zpracování autovraků 
Čepirohy“ oznamovatele Eco Machinery s.r.o., TAKTO:

Rada Ústeckého kraje NEPOŽADUJE provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Usnesení č. 057/88R/2020
15.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Infrastruktura 
pro výstavbu RD v Hrušovanech – lokalita Za Špejcharem“ oznamovatele Obec 
Hrušovany

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Infrastruktura pro výstavbu RD v Hrušovanech - 
lokalita Za Špejcharem“ oznamovatele Obec Hrušovany, TAKTO:

Rada Ústeckého kraje NEPOŽADUJE provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Usnesení č. 058/88R/2020
15.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru Ekologizace a 
rozšíření asfaltového hospodářství Úžín oznamovatele Eurovia CS, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje
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dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Ekologizace a rozšíření asfaltového hospodářství 
Úžín“ oznamovatele EUROVIA CS, a.s., TAKTO:

Rada Ústeckého kraje NEPOŽADUJE provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Usnesení č. 059/88R/2020
15.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Modernizace 
zemědělského areálu Želechovice“ oznamovatele ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Modernizace zemědělského areálu Želechovice“ 
oznamovatele ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. TAKTO:

Rada Ústeckého kraje NEPOŽADUJE provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 060/88R/2020
15.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení koncepce „Strategický plán 
společné zemědělské politiky na období 2021 – 2027“ oznamovatele Ministerstvo 
zemědělství ČR

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 10c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení koncepce „Strategický plán Společné zemědělské politiky na 
období 2021 – 2027“ oznamovatele Ministerstvo zemědělství TAKTO:

Rada Ústeckého kraje BERE NA VĚDOMÍ předložené oznámení koncepce a nemá k němu 
připomínek.

Usnesení č. 061/88R/2020
15.6 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k vydání podstatné změny integrovaného 
povolení pro zařízení „Tavírna a slévárna Malšovice“ společnosti Constellium 
Extrusions Děčín s.r.o. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 9 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti 
Constellium Extrusions Děčín s.r.o., o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro 
zařízení „Tavírna a slévárna Malšovice“, TAKTO:

K žádosti o vydání podstatné změny integrovaného povolení, která byla zpracována 
provozovatelem dle § 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci, není připomínek. Provozem 
musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 16 žádosti, ale i splněny 
připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje 
vycházející z platné legislativy a koncepčních a plánovacích dokumentů kraje, připomínky 
dalších dotčených orgánů veřejné správy.
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Usnesení č. 062/88R/2020
15.7 Program pro rozvoj eko-agro oblastí, Program podpory rozvoje zemědělství a 
venkovských oblastí - schválení vzoru smluv

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit:

1) aktualizaci vzoru smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu pro rozvoj eko-agro 
oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020; dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

2) aktualizaci vzoru smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory rozvoje 
zemědělství a
venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020; dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení.

B) ukládá

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

Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 063/88R/2020
15.8 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – 
obec Lkáň

Rada Ústeckého kraje po projednání

          ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh usnesení k projednání 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje bez rozhodnutí Rady Ústeckého kraje.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 064/88R/2020
15.9 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – projednání žádosti obce 
Moldava o přehodnocení usnesení ZÚK ze dne 9. 12. 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost obce Moldava ze dne 3. 1. 2020 o projednání a přehodnocení usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, kde je k projektu „Kanalizace a 
ČOV Dolní Moldava“ mimo jiné uvedeno, že nedošlo k zahájení výstavby ČOV a kanalizace;

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí žádost obce Moldava ze dne 3. 1. 2020 o projednání a přehodnocení 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, kde je k 
projektu „Kanalizace a ČOV Dolní Moldava“ mimo jiné uvedeno, že nedošlo k zahájení 
výstavby ČOV a kanalizace;
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2. konstatovat, že usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/25Z/2019 ze dne 9. 12. 
2020, kterým bylo rozhodnuto o vypovězení smlouvy č. 17/SML3488/SoPD o poskytnutí 
investiční dotace ve výši 5 000 000,00 Kč k realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Dolní 
Moldava“ z důvodu porušení smluvní povinnosti – nedodržení termínu předložení závěrečné 
zprávy a finančního vypořádání dotace, bylo přijato v souladu s oprávněním Ústeckého kraje 
výše uvedenou smlouvu vypovědět. Žádost obce Moldava v příloze č. 3 tohoto materiálu 
nevyvrací, že obec Moldava jakožto příjemce dotace porušila smluvní povinnost předložit 
závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace dle Čl. III písm. f) výše uvedené smlouvy do 
30 dnů od ukončení realizace projektu s termínem 30. 4. 2019 (akceptovaným z žádosti o 
poskytnutí dotace) zakotveným v Čl. II. odst. 3) uvedené smlouvy. Zároveň obec Moldava v 
žádosti dle přílohy č. 3 tohoto materiálu uvedla, že k 3. 1. 2020 nedošlo k zahájení realizace 
projektu, což představuje porušení smluvní povinnosti dle Čl. II. odst. 3) výše uvedené 
smlouvy – v důsledku nezahájení realizace projektu nebyl dodržen termín ukončení realizace 
projektu do 30. 4. 2019.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, 
zemědělství, životního prostředí a venkova,

1. předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 9. 3. 2020

2. sdělit obci Moldava obsah usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti.
Termín: 31. 3. 2020

Usnesení č. 065/88R/2020
15.10 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna příjemce dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1) žádost městyse Peruc o změnu příjemce dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;

2) žádost Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod o dotaci dle přílohy č. 
3 předloženého materiálu;

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí žádost městyse Peruc o změnu příjemce dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a žádost Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod 
o dotaci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

2. rozhodnout o vyhovění žádosti městyse Peruc o změnu příjemce dotace dle přílohy č. 2 
tohoto materiálu a o uzavření dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 
17/SML3488/SoPD/ZPZ ve výši 4 000 000,00 Kč s příjemcem dotace – městysem Peruc, na 
projekt „Telce – ČOV a kanalizace“, přijaté usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
073/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, postupem dle Čl. IV. odst. 3) uvedené smlouvy z důvodu 
dle ust. § 167 odst. 1 písm. b) správního řádu - nezbytná změna příjemce dotace (realizátora 
projektu).

3. rozhodnout o výjimce z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na 
období 2018 – 2025 Čl. 2 odst. 2, podle něhož žadatelem o dotaci může být svazek obcí v 
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kraji, pro žadatele Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod na projekt 
„Telce – ČOV a kanalizace, 1. etapa“. Výjimka spočívá v tom, že členem uvedeného žadatele 
o dotaci je obec Vrbičany nacházející se na území Středočeského kraje.

4. rozhodnout o poskytnutí investiční dotace příjemci Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro 
odvádění odpadních vod na projekt „Telce – ČOV a kanalizace, 1. etapa“ ve výši 3 597 
960,00 Kč s maximálním podílem na celkových uznatelných nákladech projektu 10,02 %, s 
uznatelností nákladů od 10. 8. 2019, se splněním závazného technického ukazatele – 
kolaudace stavby/zahájení zkušebního provozu ČOV – v termínu do 31. 12. 2022 a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzoru uvedeného v příloze 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 (dále jen 
„smlouva“) za následujících podmínek:
- před uzavřením smlouvy dojde ke zrušení (zániku) smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 
17/SML3488/SoPD/ZPZ dle bodu 2. tohoto usnesení
- dotace bude použita pouze na kanalizaci pro místní část Peruce Telce a na nákladech na 
ČOV se bude podílet poměrem podle stavu napojených obyvatel z místní části Peruce Telce
Příjemci Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod se poskytuje dotace ve 
výši 3 597 960,00 Kč oproti požadované částce 4 000 130,59 Kč, z důvodu zachování 
závazného finančního ukazatele stanoveného v původním rozhodnutí o poskytnutí dotace 
městysi Peruc, tj. podílu dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech projektu v 
maximální výši 10,02 %.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, 
zemědělství, životního prostředí a venkova,

1. předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 9. 3. 2020

2. sdělit městysu Peruc a Sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění odpadních vod 
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti.
Termín: 31. 3. 2020

3. Zajistit administraci dohody o zrušení smlouvy a následně smlouvy o poskytnutí dotace dle 
bodu B) tohoto usnesení
Termín: 15. 4. 2020

Usnesení č. 066/88R/2020
15.11 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru Dodatečné 
povolení areálu HP - Pelzer, Žatec oznamovatele HP - Pelzer s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k dokumentaci EIA záměru „Dodatečné povolení areálu HP-Pelzer, 
Žatec“ oznamovatele HP - Pelzer s.r.o., TAKTO:

Rada Ústeckého kraje NESOUHLASÍ s rozšířením výrobního areálu vzhledem k nadlimitní 
hlukové zátěži v lokalitě.

Usnesení č. 067/88R/2020
15.12 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – příděl do fondu
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

schválit příděl z rozpočtu do Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ve výši 20 000 
tis. Kč na celkový objem 40 000 tis. Kč pro rok 2019

1
Usnesení č. 068/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st. 162 o výměře 786 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěná na pozemku st. 162
- pozemek: st. 163 o výměře 61 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěná na pozemku st. 163
- pozemek: st. 164 o výměře 114 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěná na pozemku st. 164
- pozemek: 395/18 o výměře 4403 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha
- pozemek: 395/38 o výměře 638 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace (oddělen z pozemku p.č. 395/32 geometrickým plánem č. 223-3/2019 ze dne 7. 
3. 2019)
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.

2
Usnesení č. 069/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st. 1713/4 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
využití: zbořeniště
- pozemek: 6361/2 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: část 6361/4 o výměře max. 270 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj.

3
Usnesení č. 070/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 5531/2 o výměře 838 m2, druh pozemku: trvalý travní porost (pozemek byl 
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oddělen z p. p. č. 5531 o výměře 18196 m2 dle geometrického plánu č. 1688-123/2018 ze dne 
15. 10. 2019)
obec Mikulášovice, k. ú. Mikulášovice, zapsané na LV č. 863 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.

4
Usnesení č. 071/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1366/7 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní dopravní plocha (oddělen z p.č. 1366/1 o výměře 8658 m2 dle geometrického plánu č. 
584-168/2018 ze dne 20. 6. 2018)
obec Žalhostice, k.ú. Žalhostice, zapsané na LV č. 525 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za podmínky současného sjednání 
výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě 
patnácti let od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada zpětné 
koupě bude zapsána v katastru nemovitostí jako právo věcné.

5
Usnesení č. 072/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 
5.5.2010.
2.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 
společnosti Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, 
IČO:70994234, a to:
- pozemek: p.č. 1237/35 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice (oddělen z 
pozemku p. č. 1237/1 geometrickým plánem č. 376-170882/2018 ze dne 17.2.2018)
- pozemek: p.č. 1237/5 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
- pozemek: p.č. 1237/38 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice (oddělen z 
pozemku p. č. 1237/7 geometrickým plánem č. 376-170882/2018 ze dne 17.2.2018)
- pozemek: p.č. 1237/39 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice (oddělen z 
pozemku p. č. 1237/7 geometrickým plánem č. 376-170882/2018 ze dne 17.2.2018)
vše v obci Mariánské Radčice, k. ú. Libkovice u Mostu, zapsané na LV č. 159 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.035,50 
Kč (dle ZP - viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření 
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby dle návrhu bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020
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6
Usnesení č. 073/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje do 
vlastnictví 
***************************************************************************
*******, a to:
- pozemek: st. 15/2 o výměře 64 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
na pozemku stojí stavba: Skršín, č. p. 17, rod. dům (LV 110)
obec Skršín, k. ú. Skršín, zapsané na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj za kupní cenu 35.150,- Kč + DPH (dle ZP č. 
5311-227/19 + ostatní náklady ve výši 2.000,- Kč – viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené 
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Pozorka, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

7
Usnesení č. 074/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 
formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: st. 339/1 o výměře 10 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
využití: zbořeniště
- pozemek: 461/7 o výměře 547 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha
obec Huntířov, k. ú. Stará Oleška, zapsaných na LV č. 428 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek 
prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 2279-043-2019 
znalce Romana Širokého ke dni 30. 9. 2019: 70.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 70.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola 
řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, IČ: 00556807.
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B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

8
Usnesení č. 075/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 
společnosti TeepCo s.r.o., se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČ: 05707200, a to:
- pozemek: st. 267 o výměře 508 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Oldřichov, č.p. 218, ubytovací zařízení, umístěna na pozemku st. 267
- pozemek: st. 386 o výměře 101 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, umístěna na pozemku st. 386
- pozemek: p.č. 412/1 o výměře 2067 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha
obec Jeníkov, k. ú. Oldřichov u Duchcova, zapsaných na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.821.790,- Kč 
(dle ZP č. 2574-14/2019 – viz důvodová zpráva) s tím, že na předmětu prodeje vázne nájemní 
smlouva uzavřená se společností EKOY s.r.o., IČ: 48268470 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové 
organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 
Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

9
Usnesení č. 076/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého 
kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: st. 78/18 o výměře 713 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Velebudice, č.p. 48, administrativa, umístěná na pozemku st. 78/18
- pozemek: 395/6 o výměře 7811 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: 395/7 o výměře 6968 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
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obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek prodeje 
nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
2. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí dle znaleckých posudků č. 5592-54/19, 
5592-55/19 a 5592-56/19 znalce Ladislava Charváta: 17.337.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 17.337.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
3. Dražební jistota: 10% NP
4. Práva třetích osob: věcná břemena zapsaná v katastru nemovitostí; nájemní smlouvy na 
pronájem kancelářských prostor uzavřené na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s 
nájemci: ELSVO-MOST, společnost s ručením omezeným; FORCETECH s.r.o.; 
MECHATRONIC EDUCATION spol. s r.o.; Minerva Česká republika a.s.; *************; 
RSVV – regionální středisko výchovy a vzdělávání, s.r.o.; T_Mobile Czech Republic a.s.; 
nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2022 s nájemcem: 
DELFY s.r.o.
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská 
majetková, příspěvková organizace, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 – 
Střekov, IČ: 00829048.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

10
Usnesení č. 077/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 
***************************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 2749/1 o výměře 455 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
obec Šluknov, k. ú. Císařský, zapsané na LV č. 278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 17.025 Kč (dle ZP č. 
220/2019 ze dne 28. 10. 2019 plus ostatní náklady ve výši 3.025 Kč – viz důvodová zpráva) a 
vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 
00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

11
Usnesení č. 078/88R/2020
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16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Velký 
Šenov, se sídlem: Mírové nám. 342, 40778 Velký Šenov, IČO: 00261734, a to:
- pozemek: p. č. 2793/43 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2793/44 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2793/1 o výměře 23787 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 840-201/2018)
- pozemek: p. č. 2794/2 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2794/3 o výměře 392 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2794 o výměře 19199 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 839-200/2018)
- pozemek: p. č. 2860/2 o výměře 249 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2860/3 o výměře 572 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2860/4 o výměře 166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2860 o výměře 3776 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 839-200/2018)
obec Velký Šenov, k. ú. Velký Šenov, zapsaných na LV č. 702 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj
- pozemek: p. č. 989/2 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 989/3 o výměře 152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 989/4 o výměře 168 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 989/5 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 989/6 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 989 o výměře 26014 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a vymezení rozsahu práva k části pozemku č. 409-199/2018)
obec Velký Šenov, k. ú. Staré Hraběcí, zapsaných na LV č. 641 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.

12
Usnesení č. 079/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Řehlovice, se 
sídlem Řehlovice 1, Řehlovice 403 13, IČO: 00266981, a to:
- pozemek: p. č. 579/2 o výměře 395 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (oddělen z pozemku p.č. 579 o výměře 7229 m2 dle geometrického plánu pro 
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rozdělení pozemku č. 409-7137/2019 ze dne 18. 11. 2019)
obec Řehlovice, k.ú. Dubice nad Labem, zapsané na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj

13
Usnesení č. 080/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Bohušovice 
nad Ohří, se sídlem Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČO: 00263362 a to:
- pozemek: p.č. 613/2 o výměře 17364 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
obec Bohušovice nad Ohří, k. ú. Bohušovice nad Ohří, zapsané na LV č. 658 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.

14
Usnesení č. 081/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu 
Bohušovice nad Ohří, se sídlem Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČO: 
00263362 a to:
- pozemek: p.č. 592/13 o výměře 717 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 592/14 o výměře 567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
zeleň
- pozemek: p.č. 592/15 o výměře 190 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
zeleň
(odděleny z p.č. 592/1 o výměře 17650 m2 dle geometrického plánu č. 339-645/2019 ze dne 
19. 11. 2019)
obec Bohušovice nad Ohří, k. ú. Hrdly, zapsané na LV č. 539 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.

15
Usnesení č. 082/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Martiněves 
se sídlem Pohořice č.p. 24, 411 19 Mšené-lázně, IČO: 00264024 a to:
- pozemek: p.č. 1569/11 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha
- pozemek: p.č. 1569/12 o výměře 202 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha
(odděleny z p.č. 1569/10 o výměře 4478 m2 dle geometrického plánu č. 199-87/2019 ze dne 
10. 11. 2019)
obec Martiněves, k. ú. Charvatce u Martiněvsi, zapsané na LV č. 522 u Katastrálního úřadu 
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pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.

16
Usnesení č. 083/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, Statutárnímu městu 
Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, PSČ: 430 28 Chomutov, IČO: 00261881, a to:
- pozemek: p.č. 74/24 o výměře 369 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 6355 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj

17
Usnesení č. 084/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, obci Nezabylice, se 
sídlem Nezabylice 64, PSČ: 430 01 Nezabylice, IČO: 00673170, a to:
- pozemek: p.č. 1071/7 o výměře 703 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (pozemek oddělen z p. č. 1071/3 o výměře 5483 m2 geometrickým plánem č. 
256-108/2010 ze dne 21.11.2010),
obec Nezabylice, k. ú. Nezabylice, zapsané na LV č. 132 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj

18
Usnesení č. 085/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 
statutárnímu městu Most, se sídlem: Radniční 1, 434 01 Most, IČO: 00266094, a to:
- stavby: „most – RICO“ č. ev. 13-045 (rok postavení 1976) na parcele č. 136, 135, 177, 295 v 
k.ú. Most I a parcele č. 7551, 7550, 7507, 6926/2, 7549, 7540/11, 7539 v k.ú. Most II, který 
přemosťuje kolejiště ČD v km 47,198 řeku Bílinu, silnici I/13 a trať rychlodráhy č. 3 a č. 4 z 
Mostu do Litvínova, délka přemostění 181,6 m po místní komunikaci od křižovatky ul. 
Budovatelů, ul. Chomutovská, ul. Rudolická a ul. Hřbitovní;
- část komunikace III/2538 v délce 251,6 m, která je vedena takto:
• úsek od křižovatky ulic Rudolická, Chomutovská, tř. Budovatelů k mostu ev. č. 13-045 v 
délce 45 m
• po mostě ev. č. 13-045 v délce 181,6 m
• k napojení na stávající silnici III/2538 v délce 25 m
v obci Most a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 
417 03, IČO: 00080837.
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B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

19
Usnesení č. 086/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého 
kraje městu Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČO: 00264466, a to:
- pozemek: p.č. 886/11 o výměře 479 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p.č. 886/12 o výměře 720 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p.č. 886/13 o výměře 752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
(odděleny z p.č. 886/1 o výměře 16450 m2 dle geometrického plánu č. 281-54/2019 ze dne
22. 5. 2019)
obec Štětí, k.ú. Počeplice, zapsané na LV č. 1377 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z 
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

20
Usnesení č. 087/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého 
kraje městu Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí, IČO: 00264466, a to:
- pozemek: p.č. 302/19 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha
- pozemek: p.č. 302/20 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha
(odděleny z p.č. 302/10 o výměře 9089 m2 dle geometrického plánu č. 283-101/2018 ze dne
9. 10. 2018)
- pozemek: p.č. 302/13 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha
(oddělen z p.č. 302/12 o výměře 252 m2 dle geometrického plánu č. 283-101/2018 ze dne
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9. 10. 2018)
obec Štětí, k.ú. Hněvice, zapsané na LV č. 275 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z 
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

21
Usnesení č. 088/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého 
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 90/56 o výměře 178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha,
obec Světec, k.ú. Chotějovice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené 
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
212/19/4120 a doložky dle přílohy č. 2.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 90/56 o výměře 178 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha,
obec Světec, k.ú. Chotějovice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

22
Usnesení č. 089/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 930/4 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 930/1 o výměře 1437 m2 dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemků č. 647/130/2019)
obec Malšovice, k. ú. Malšovice, zapsané na LV č. 147 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z 
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837
za
nemovitou věc ve vlastnictví obce Malšovice, se sídlem: Malšovice 16, 40502 Malšovice, 
IČO: 00261548, a to:
- pozemek: p. č. 479/13 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 479/7 o výměře 258 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemků č. 647/130/2019)
obec Malšovice, k. ú. Malšovice, zapsanou na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro obec Malšovice a předání uvedené nemovité věci k 
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

23
Usnesení č. 090/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce 
Kalek, se sídlem Kalek 26, PSČ 431 32, IČ: 00261921, a to:
- pozemek: p.č. 565/24 o výměře 632 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (oddělený z 
pozemku p.č. 565/2 o výměře 15217 m2 geometrickým plánem č. 268-159/2019 ze dne 21. 
12. 2019),
obec Kalek, k.ú. Kalek, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 37.920,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová 
zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, 
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

24
Usnesení č. 091/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

61



Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
obce Málkov se sídlem Zelená 3, PSČ 431 02 Málkov, IČO: 00262013, a to:
- pozemek: p. č. 1059/76 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (oddělen z pozemku p. č. 1059/6 o výměře 417 m2 geometrickým plánem č. 
238-7066/2018 ze dne 3. 7. 2018)
obec Málkov, k. ú. Vysoká u Chomutova, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
- pozemek: p. č. 482/7 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(oddělen z pozemku p. č. 482/2 o výměře 337 m2 geometrickým plánem č. 533-62/2018 ze 
dne 25. 5. 2018),
- pozemek: p. č. 482/8 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(oddělen z pozemku p. č. 482/2 o výměře 337 m2 geometrickým plánem č. 533-62/2018 ze 
dne 25. 5. 2018),
- pozemek: p. č. 482/9 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(oddělen z pozemku p. č. 482/2 o výměře 337 m2 geometrickým plánem č. 533-62/2018 ze 
dne 25. 5. 2018),
- pozemek: p. č. 483/3 o výměře 161 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (oddělen z pozemku p. č. 483 o výměře 258 m2 geometrickým plánem č. 533-62/2018 
ze dne 25. 5. 2018),
obec Málkov, k. ú. Zelená, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov za kupní cenu 17.760,- Kč (60,- Kč/m2 viz důvodová 
zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, 
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

25
Usnesení č. 092/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
obce Málkov se sídlem Zelená 3, PSČ 431 02 Málkov, IČO: 00262013, a to:
- pozemek: p. č. 778/1 o výměře 1151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Málkov, k. ú. Málkov u Chomutova, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov,
- pozemek: p. č. 411/24 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (oddělen z pozemku p. č. 411/7 o výměře 1583 m2 geometrickým plánem č. 
420-60/2018 ze dne 31. 5. 2018),
- pozemek: p. č. 420/3 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
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(oddělen z pozemku p. č. 420/1 o výměře 93 m2 geometrickým plánem č. 425-033/2018 ze 
dne 12. 7. 2018),
- pozemek: p. č. 780/3 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(oddělen z pozemku p. č. 780/2 o výměře 6281 m2 geometrickým plánem č. 423-7068/2018 
ze dne 29. 6. 2018),
obec Málkov, k. ú. Málkov u Chomutova, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov za kupní cenu 75.480,- Kč (60,- Kč/m2 viz 
důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

26
Usnesení č. 093/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

1. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření smlouvy o nájmu nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem a státním 
podnikem Povodí Labe, s. p., se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 
Hradec Králové, IČO: 70890005, dle přílohy č. 8.1 tohoto usnesení, a to:
- pozemek: část p.č. 4842/1 o výměře 2857 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: část p.č. 4849/2 o výměře 76 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha
- pozemek: část p.č. 4849/13 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 495 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Povodí Labe, státní podnik, na dobu určitou, a to 
ode dne podpisu předávacího protokolu po nabytí právní moci stavebního povolení na 
předmětnou stavbu do dne, kdy nájemce protokolárně předá pronajímané pozemky zpět 
pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let za cenu 1,00 Kč/m2/rok – tj. celkově za 2.963,00 
Kč/rok.

2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnost 
stezky a cesty se státním podnikem Povodí Labe, s. p., se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové, IČO: 70890005, dle přílohy č. 8.2 tohoto usnesení 
k nemovitým věcem, a to:
- pozemek: p.č. 4842/1 o výměře 35233 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 4849/2 o výměře 4703 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha
- pozemek: p.č. 4849/13 o výměře 19390 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsaným na LV č. 495 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
Budoucí povinný: Povodí Labe, s. p., se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
50003 Hradec Králové, IČO: 70890005.
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Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad 
Labem, IČO: 70892156.
Věcné břemeno - služebnost stezky a cesty bude zřízeno v rozsahu dle geometrického plánu, 
který předloží budoucí oprávněný. Úplata za zřízení věcného břemene činí pětinásobek 
ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene. Roční užitek pro tyto účely činí 1,00 Kč/m2 
plochy věcného břemene, minimálně však ve výši 1000,00 Kč.

27
Usnesení č. 094/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci mezi Ústeckým krajem a Agenturou 
ochrany přírody a krajiny České republiky, organizační složkou státu, se sídlem: 14800 Praha 
- Chodov, Kaplanova 1931/1, IČO: 62933591, dle přílohy č. 8.4 tohoto usnesení, a to:
- pozemek: část p.č. 34/3 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
neplodná půda
obec Těchlovice, k. ú. Přerov u Těchlovic, zapsané na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj, na dobu neurčitou, za účelem 
umístění informačního panelu v rámci projektu „LIFE České středohoří“.

28
Usnesení č. 095/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ, sbírky 
historických vozidel, mezi Ústeckým krajem a 
********************************************************************, dle 
přílohy č. 7.1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 9. 3. 2020

29
Usnesení č. 096/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Nástavba sypače 7000000838 1998 1998 1 110 892,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Kotel 61012050 2012 2012 38 000,- 0,-
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Výrobní číslo: nezjištěno
Vibrační pěch 6000540046 2001 2001 51 455,- 0,-
Výrobní číslo: 04-001-2001
Vibrační deska 4400000017 2004 2004 51 158,- 0,-
Výrobní číslo: 1248799
Liaz 2000000768 1990 1990 331 315,- 0,-
SPZ: CVA 10-38 počet ujetých kilometrů: 306 080
Výrobní číslo: M2FJ0001
Sekačka 1000533119 1992 1992 313 240,- 0,-
SPZ: DC 38-26 počet ujetých kilometrů: 66 005
Výrobní číslo: 58648/1991
Avia 1000445220 1984 1984 125 868,- 0,-
SPZ: 6U1 44-30 počet ujetých kilometrů:430 558
Výrobní číslo: 228-84-00889/1984
Liaz 1000533331 1993 1993 1 870 885,60 0,-
SPZ: DCA 29-70 počet ujetých kilometrů: 340 911
Výrobní číslo: TNL11.811P2FJ0010
Škoda Fabia Combi 100044403 2001 2001 364 423,80 0,-
SPZ: DCL 64-61 počet ujetých kilometrů: odhadem 180 000
Výrobní číslo: TMBHB46Y823377940
Liaz 1600000010 2003 2003 1 254 237,60 0,-
SPZ: 1U14399 počet ujetých kilometrů: 348 779
Výrobní číslo: G2FD0347
Liaz 1000445330 1988 1988 1 007 581,- 0,-
SPZ: DCA 04-11 počet ujetých kilometrů:304 849
Výrobní číslo: TNL150261H2DA0261
Avia 1000445233 1981 1981 46 760,- 0,-
SPZ: 4U966-58 počet ujetých kilometrů: 354 867
Výrobní číslo: 6222
Tatra 1000445204 1991 1991 340 337,60 0,-
SPZ: DCA 22-94 počet ujetých kilometrů: 335 054
Výrobní číslo: 02515
Nástavba 4004450100 1985 1985 613 000,- 0,-
SPZ: LN 69-97 počet ujetých kilometrů: nezjištěn
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

30
Usnesení č. 097/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Oxylog IM00182 1998 1998 307 119,- 0,-
Výrobní číslo: PRMK-0013
Operátor DM00982 2009 2009 27 393,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Škoda Octavia IM00479 2008 1998 604 596,- 0,-
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SPZ: 5U11476 počet ujetých kilometrů: nezjištěn
Výrobní číslo: TMBBK21Z782146245
z účetní evidence příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.

31
Usnesení č. 098/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
PC 2802000072 2010 2010 20 348,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Myčka koj.lahví 2205000005 2010 2010 169 004,- 0,-
Výrobní číslo: 74343528
z účetní evidence příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, Husitská 1683/2, 434 01 Most, IČ: 00830577.

32
Usnesení č. 099/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Vařidlo plyn 20203154 2007 2007 25 918,20 0,-
Výrobní číslo: 753321
z účetní evidence příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - 
Teplice, příspěvková organizace, Na Výšině 494, 417 01 Dubí, IČ: 63787849.

33
Usnesení č. 100/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Záložní jednotka 402735039 2007 nezjištěn 28 990,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 402735038 2007 nezjištěn 39 990,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
HP ProLiant 320130001 2013 nezjištěn 22 884,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Projektor+stolek 2010 nezjištěn 35 961,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
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PC sestava 402735050 2009 nezjištěn 22 990,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková 
organizace, U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk, IČ: 47274549.

34
Usnesení č. 101/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Antivirus 1018000011 2015 2015 48 778,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí 
nad Labem, příspěvková organizace, Čajkovského 82, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 75149541.

35
Usnesení č. 102/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
PC DGAIH00056SX 2007 2007 20 000,50 0,-
Výrobní číslo: DA351233/1207
PC DGAIH0005BAG 2008 2008 20 363,50 0,-
Výrobní číslo: DA 359300/0908
PC DGAIH0005BBB 2008 2008 26 301,38 0,-
Výrobní číslo: DA356875/0708
z účetní evidence příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 
příspěvková organizace, Březinova 1093, 432 01 Kadaň, IČ: 46789910.

36
Usnesení č. 103/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Pračka 186 2005 2004 143 640,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Kotel 71 2001 2000 122 540,50 0,-
Výrobní číslo: 1120510850
z účetní evidence příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková 
organizace, 439 69 Tuchořice 1, IČ: 00830381.
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37
Usnesení č. 104/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
PC 3061/12 2012 2012 23 385,24 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook 1405/11 2011 2011 21 630,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Výdejní pult 3377/14 2014 2014 24 720,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, 
příspěvková organizace, Křečanská 630, 407 77 Šluknov, IČ: 47274573.

38
Usnesení č. 105/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Trojsed ROXA 4904 2000 2000 20 106,80 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé 
Snědovice, příspěvková organizace, Snědovice 1, 411 74 Snědovice, IČ: 70948062.

39
Usnesení č. 106/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
El. sporák DrM01538 2001 2001 20 862,- 0,-
Výrobní číslo: 00100002020
z účetní evidence příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková 
organizace, Zátiší 177, 435 42 Litvínov - Janov, IČ: 49872541.

40
Usnesení č. 107/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

68



dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Válec vibrační 3045330455 1971 1971 43 905,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Přívěs 3064460756 1981 1981 76 320,- 0,-
SPZ: LT 68-63
Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Válec vibrační 3045330455 1971 1971 43 905,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 200,- Kč včetně DPH, ***********************
Přívěs 3064460756 1981 1981 76 320,- 0,-
SPZ: LT 68-63
Výrobní číslo: nezjištěno
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 820,- Kč včetně DPH, **********************.

41
Usnesení č. 108/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:
s vyřazením movitého majetku, a to:
název SPZ km inv.č. rok poříz. PC(Kč) ZC (Kč)
Škoda Fabia 5U4 4173 268553 12/6-78 2008 331.500,- 0,-
z účetní evidence Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem,
s prodejem movitého majetku, a to:
název SPZ km inv.č. rok poříz. PC(Kč) ZC (Kč)
Škoda Fabia 5U4 4173 268553 12/6-78 2008 331.500,- 0,-
autorizovanému autobazaru Okim s.r.o., se sídlem Havlíčkova 396, 411 17 Libochovice, 
provozovna Masarykova 1028, Ústí nad Labem za cenu 14.800,- Kč dle odborného 
znaleckého posudku

42
Usnesení č. 109/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Citroen Jumpy HIM0155 2009 2009 756 900,- 13 831,-
SPZ: 5U52125 počet ujetých kilometrů: 138 000
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Výrobní číslo: DJXB4008084
Citroen Jumper HIM0146 2007 2007 799 900,- 1 250,-
SPZ: 4U8 3218 počet ujetých kilometrů:156 000
Výrobní číslo: VF7JABMPA11327086
z vlastnictví příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková 
organizace, Zátiší 177, 435 42 Litvínov - Janov, IČ: 49872541
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Citroen Jumpy HIM0155 2009 2009 756 900,- 13 831,-
SPZ: 5U52125 počet ujetých kilometrů: 138 000
Výrobní číslo: DJXB4008084
za dohodnutou kupní cenu ve výši 25 500,- Kč včetně DPH, 
*********************************************.
Citroen Jumper HIM0146 2007 2007 799 900,- 1 250,-
SPZ: 4U8 3218 počet ujetých kilometrů:156 000
Výrobní číslo: VF7JABMPA11327086
za dohodnutou kupní cenu ve výši 25 000,- Kč včetně DPH, 
********************************************.

43
Usnesení č. 110/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých, a to dle přílohy č. 11.7 tohoto 
usnesení
mezi Ústeckým krajem (předávající) a příspěvkovou organizací Regionální muzeum v 
Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice, IČ: 00083241

44
Usnesení č. 111/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů o zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 2477/9 o výměře 2717 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Lovosice, k. ú. Lovosice, zapsané na LV č. 7193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 
70892156
Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO: 24729035.
Věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě spočívá v právu oprávněného umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení NN, 
přípojková skříň - v celkovém rozsahu 1 m2 na dotčeném pozemku, provádět na zařízení 
distribuční soustavy úpravy za účelem jeho obnovy, výměny a modernizace dle 
geometrického plánu č. 2653-115/2019 ze dne 25. 3. 2019, to vše za jednorázovou úhradu 
1000 Kč + DPH (dle Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého 
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kraje usnesením č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017).
Pozemek p.č. 2477/9 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná 
služba Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.

45
Usnesení č. 112/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 261 o výměře 676 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Klíše, č.p. 761, jiná stavba, umístěná na pozemku p.č. 261
obec Ústí nad Labem, k.ú. Klíše, zapsané na LV č. 4335 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 
IČ: 70892156.
Budoucí oprávněný: T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčková 2144/1, 149 00 
Praha 4, IČ: 64949681
Služebnost inženýrské sítě – zřízení a provozování komunikačního vedení a přípojky v rámci 
stavby „Síť elektronických komunikací (SEK) T-Mobile CR - Ústí nad Labem - Klíše“ v 
rozsahu dle situačního zákresu. Po dokončení stavby dodá budoucí oprávněný geometrický 
plán. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného rozsahu a dle Ceníku pro 
výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 
153/31R/2017 dne 18. 12. 2017.
Pozemek p.č. 261 je předán k hospodaření Mateřské škole speciální, příspěvkové organizaci, 
Štefánikova 761/14, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

46
Usnesení č. 113/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1001/2020/DC) dle přílohy č. 15.1 
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace a Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 457/52, Krásná 
Lípa PSČ: 407 46, IČ 06342477, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 351, 367/1 v k.ú. Mezná u Hřenska, druh pozemků: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
obec Mezní Louka, okr. Děčín, k.ú. Mezná u Hřenska, zapsané na LV 138 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín

pro účely realizace stavby Návštěvnické středisko Mezní Louka, Mezná u Hřenska čp. 72. 
Stavbou bude dotčena silnice č. III/25861 a III/25862.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku 
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020
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Usnesení č. 114/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1002/2020/DC) dle přílohy č. 15.2 
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace a město Šluknov, Náměstí Míru 1, Šluknov, PSČ: 407 77, IČ 
00261688, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 176/1, 178/4, 134/1 všechny v k.ú. Šluknov, druh pozemků: ostatní plocha, 
způsob využití: silnice,
obec Šluknov, okr.Děčín, k.ú. Šluknov, zapsané na LV 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk

pro účely realizace stavby Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov. Stavbou bude 
dotčena silnice č. II/266 a III/2666.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku 
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020

48
Usnesení č. 115/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1003/2020/DC) dle přílohy č. 15.3 
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace a obec Malšovice, Malšovice 16, Děčín I, PSČ: 405 02, IČ 00261548 
pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 563/10 v k.ú. Vilsnice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Malšovice, okr. Děčín, k.ú. Vilsnice, zapsanému na LV 230 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín

pro účely realizace stavby Malšovice - chodník včetně parkoviště na p.p.č. 386, 563/10 v k.ú. 
Vilsnice. Stavbou bude dotčena silnice č. III/25380.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku 
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020

49
Usnesení č. 116/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí
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s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby (č. smlouvy D1- 
VIII/1012/2019/DC) dle přílohy č. 15.4 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace a obec Starý Šachov, Starý 
Šachov 80, Starý Šachov, PSČ: 405 02, IČ 00555894, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 686/2 v k.ú. Malý Šachov, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Starý Šachov, okr. Děčín, k.ú. Malý Šachov, zapsanému na LV 122 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,

pro účely realizace stavby Starý Šachov - komunikace pro pěší podél II/262. Stavbou bude 
dotčena silnice č. II/262.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku 
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020

50
Usnesení č. 117/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1001/2020/DC) k pozemku p.č. 2799/1, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území, obec Valkeřice, okr. Děčín, k.ú. Valkeřice, zapsanému na LV č. 167 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/24095 na tomto 
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 
4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět 
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládky přípojky kNN do 50 m, (číslo 
stavby IP-12-4006647), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, 
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 
598-291/2019 ze dne 29.10.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 
3 811,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 25.4.2017.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

51
Usnesení č. 118/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6002/2020/UL) k pozemku p.č. 581/1, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Modlany, okr. 
Teplice, k.ú. Kvítkov u Modlan, zapsanému na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25343 na tomto pozemku umístěnému 
ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 
24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, 
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udržování a provádění úprav pokládky přípojky kVN, TS, kNN pro nové OM, TP, Modlany - 
Kvítkov, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a 
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 580-533/2019 ze 
dne 23.10.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5 203,- Kč 
včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne19.9.2018.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

52
Usnesení č. 119/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1005/2020/DC) k pozemku p.č. 917/1, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území, obec Valkeřice, okr. Děčín, k.ú. Janov u Hřenska, zapsanému na LV č.490 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/25860 
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 
874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost 
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládky přípojky kNN 
nad 50 m, Janov (číslo stavby IP-12-4006019), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 629-237/2015 ze dne 3.10.2019. Věcné břemeno je zřízeno za 
jednorázovou úhradu v částce 1 815,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze 
dne17.10.2016.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

53
Usnesení č. 120/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1004/2020/DC) k pozemku p.č. 787/1, 
787/33, 787/34, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území, obec Těchlovice, okr. Děčín, k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsané 
na LV č.199 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a 
komunikace II/261 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce 
a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude 
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládky 
nového vedení kNN, Těchlovice, p.p.č. 1040/2, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se 
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 300-1160/2018 ze dne 31.10.2018. Věcné břemeno je zřízeno za 
jednorázovou úhradu v částce 17 242,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze 
dne13.5.2019.
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B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

54
Usnesení č. 121/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3002/2020/LT) k pozemku p.č.375/1, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Polepy, okr. 
Litoměřice, k.ú. Třebutičky, zapsanému na LV č.245 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/24066 na tomto pozemku umístěnému ve 
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 
24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, 
udržování a provádění úprav obnovy vedení NN, Třebutičky, jakož i vstup a vjezd v 
souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 67-15/2019 ze dne 11.11.209 a č. 68-113/2019 ze dne 
11.11.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 49 126,- Kč včetně 
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 5.12.2018.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

55
Usnesení č. 122/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2032/2019/CV) k pozemku p.č.754/6, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Chomutov, 
okr. Chomutov, k.ú. Chomutov I., zapsanému na LV č.12916 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/00732 na tomto pozemku 
umístěnému ve prospěch oprávněného: UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5,Praha 4, 
PSČ 140 00, IČ 00562262. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět 
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav UPC_Chomutov II, Střed 
2016_2017_Zadní Vinohrady, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, 
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 
6446-480/2018 ze dne 3.4.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 
12 342,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 3.10.2017.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

56
Usnesení č. 123/88R/2020
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16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1003/2020/DC) k pozemku p.č.5992/19, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Varnsdorf, 
okr. Děčín, k.ú. Varnsdorf, zapsanému na LV č.3278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace II/264 na tomto pozemku umístěnému ve 
prospěch oprávněného: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 
27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, 
udržování a provádění úprav REKO MS Varnsdorf - Dělnická +4, (číslo stavby 7700072284), 
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním 
úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5898-182632/2018 ze dne 
19.2.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 14 520,- Kč včetně 
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 26.9.2018.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

57
Usnesení č. 124/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1002/2020/DC) k pozemku p.č. 419/49, 
419/53, 1621/2, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, 
obec Rumburk, okr. Děčín, k.ú. Rumburk, zapsané na LV č.2667 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace III/26330 na těchto pozemcích 
umístěné ve prospěch oprávněného: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 
01, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, 
provozování, udržování a provádění úprav REKO MS Rumburk- Vodní +1, (číslo stavby 
7700073065), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a 
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 
3605-191065/2019 ze dne 18.11.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v 
částce 2 178,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 8.11.2018.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

58
Usnesení č. 125/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/2001/2020/CV) k pozemku p.č. 
2840/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0 obec 
Chomutov, okr. Chomutov, k.ú. Chomutov I., zapsanému na LV č. 12916 u Katastrálního 
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úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace č. III/2522 na tomto 
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude 
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu, Chomutov I., ul. Maxima Gorkého, jakož i vstup a vjezd v souvislosti 
se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu 
dle geometrického plánu č. 6514-5061/2019 ze dne 24.7.2019. Věcné břemeno je zřízeno za 
jednorázovou úhradu v částce 484,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 
15.8.2019.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto 
usnesení.

59
Usnesení č. 126/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6001/2020/UL) k pozemku p.č. 
505/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec 
Jeníkov, okr. Teplice, k.ú. Oldřichov u Duchcova, zapsanému na LV č. 474 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace č. III/25342 na tomto 
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., 
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude 
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav odstranění 
výustí TP 40, Jeníkov - Oldřichov, TP 013 011, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 554-117/2018 ze dne 1.10.2018. Věcné břemeno je zřízeno za 
jednorázovou úhradu v částce 4 356,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 
31.7.2018.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto 
usnesení.

60
Usnesení č. 127/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6003/2020/UL) k pozemku p.č. 
491/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: památkově 
chráněné území, obec Ryjice, okr. Ústí nad Labem, k.ú. Ryjice, zapsanému na LV č.125 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace č. 
III/25374 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: 
******************************************************. Obsahem věcného 
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břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav 
pokládky kanalizační přípojky pro RD, Ryjice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 394-32/2019 ze dne 14.2.2019. Věcné břemeno je zřízeno za 
jednorázovou úhradu v částce 2 178,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 
22.5.2018.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto 
usnesení.

61
Usnesení č. 128/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

zápis z jednání Majetkové komise Rady Ústeckého kraje dne 28. 1. 2020 dle přílohy č. 1.1 
předloženého materiálu.

62
Usnesení č. 129/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          nesouhlasí

s umístěním sídla spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole řemesel a služeb v 
Děčíně z. s., na adrese: Střední škola řemesel a služeb, Ruská 147/46, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly.

63
Usnesení č. 130/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

seznam udělených souhlasů se zřizováním věcných břemen - služebností za 2. pol. r. 2019 dle 
přílohy č. 6.5 tohoto usnesení.

64
Usnesení č. 131/88R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s vedením trasy 10. ročníku závodu UL-LET 2020 dne 27. 6. 2020 přes pozemky 
p.č. 2431/6 a p.č. 2431/9 v k.ú. Ústí nad Labem, v obci Ústí nad Labem, ve vlastnictví 
Ústeckého kraje.
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Usnesení č. 132/88R/2020
16.2 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č.0518630018 - pojištění souboru vozidel Praga

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 0518630018 pro pojištění souboru vozidel mezi 
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská 45, Praha 2 a Ústeckým krajem, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 133/88R/2020
16.3 Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Nákup zemědělské techniky“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup zemědělské 
techniky“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b), § 56 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“);
2. s rozdělením veřejné zakázky podle § 35 a § 101 zákona na 4 části:
1. část - Samochodná řezačka s adaptéry na senáž a kukuřici (nová, použitá nebo předváděcí)
2. část - Bezorebný secí stroj
3. část - Žací kombinace s řádkovačem
4. část - Návěs traktorový tandemový vanový,
přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě, tři nebo čtyři 
části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na 
každou část zakázky musí být podána samostatně;
3. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami
1. část veřejné zakázky bude hodnocena následovně:
– celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 50 %
– počet najetých motohodin řezacího ústrojí předmětu dodávky (nejvíce však 4000 mth) - 
váha 25%
– rok výroby nabídnutého předmětu dodávky (rok výroby 2011 a mladší) – váha 25 %
2., 3. a 4. část veřejné zakázky bude hodnocena každá samostatně a to následovně:
– celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 60 %
– termín dodání od nabytí účinnosti kupní smlouvy ve dnech – váha 20 %
– délka záruční doby v měsících, nejméně však 24 měsíců ode dne předání předmětu dodávky 
a nejvíce 60 měsíců ode dne předání předmětu dodávky - váha 20%.
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1.- 2. místě, bude o pořadí 
rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků;
4. s podmínkami na prokázání kvalifikace:
Společně pro všechny části zakázky:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
Samostatně pro 1. část – Samochodná řezačka s adaptéry na senáž a kukuřici:
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 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu významných dodávek, a to nejméně 3 realizovaných dodávek vztahujících se k 
předmětu plnění této části zakázky, a to na dodávky samochodných řezaček s adaptéry na 
senáž a kukuřici či jiných zemědělských strojů, poskytnutých účastníkem zadávacího řízení 
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální hodnota těchto dodávek musí být alespoň 1 
500 tis. Kč bez DPH za každou z dodávek.
Samostatně pro 2. část – Bezorebný secí stroj:
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu významných dodávek, a to nejméně 3 realizovaných dodávek vztahujících se k 
předmětu plnění této části zakázky, a to na dodávky bezorebných secích strojů či jiných 
zemědělských strojů, poskytnutých účastníkem zadávacího řízení za poslední 3 roky před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele. Minimální hodnota těchto dodávek musí být alespoň 1 100 tis. Kč bez DPH za 
každou z dodávek.
Samostatně pro 3. část – Žací kombinace s řádkovačem:
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu významných dodávek, a to nejméně 3 realizovaných dodávek vztahujících se k 
předmětu plnění této části zakázky, a to na dodávky žacích kombinací či jiných zemědělských 
strojů, poskytnutých účastníkem zadávacího řízení za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. 
Minimální hodnota těchto dodávek musí být alespoň 1 100 tis. Kč bez DPH za každou z 
dodávek.
Samostatně pro 4. část – Návěs traktorový tandemový vanový:
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu významných dodávek, a to nejméně 3 realizovaných dodávek vztahujících se k 
předmětu plnění této části zakázky, a to na dodávky návěsů traktorových tandemových 
vanových či jiných zemědělských strojů, poskytnutých účastníkem zadávacího řízení za 
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich 
poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální hodnota těchto dodávek musí být alespoň 
350 tis. Kč bez DPH za každou z dodávek.
5. se jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání nabídek a členů a náhradníků 
hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;
6. s pověřením hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
s pověřením hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona;
7. s pozváním zástupce Krajské hospodářské komory na první jednání komise;
8. s nepožadováním složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona.

Usnesení č. 134/88R/2020
16.4 Žaloba na společnost DEBANT spol. s r.o. na povolení nezbytné cesty jako 
služebnosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
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pozdějších předpisů, o podání žaloby na povolení nezbytné cesty jako služebnosti za náhradu 
a to:
- k části pozemku p.č. 427/1 v k. ú. Dubí-Pozorka v rozsahu geometrického plánu č. 
734-6/2019 pro k. ú. Dubí-Pozorka vyhotoveného GEOTEP – Erich Müller, Ruská 1051/6, 
Teplice, ve prospěch vlastníka pozemků p.č. 427/4, jehož součástí je stavba garáže bez 
č.p./č.e., p.č. 427/5, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., p.č. 427/6, jehož součástí je 
stavba garáže bez č.p./č.e., p.č. 427/7, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., to vše v k. 
ú. Dubí-Pozorka, vůči společnosti DEBANT spol s r.o., se sídlem Mírová 144/2, Pozorka, 417 
03 Dubí, IČO: 457 91 163.

B) ukládá

JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí odboru legislativně-právního, aby dle návrhu bodu A) tohoto 
usnesení zajistila podání žaloby.
Termín: 30. 6. 2020

1
Usnesení č. 135/88R/2020
16.5 Nakládání s majetkem I

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3011/2020/LT) k pozemku 
p.č. 1364/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná 
krajinná oblast, II. – IV. zóna, obec Žalhostice, k.ú. Žalhostice, zapsanému na LV č. 525 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. 
III/24714 na tomto pozemku umístěné ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného 
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav 
pokládky vodovodního a kanalizačního řadu, 69 RD na p.p.č. 1126/10, Žalhostice (číslo 
stavby LT 126 009), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, 
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 
607-15/2020 ze dne 14.1.2020. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 
605,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 19.7.2019.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto 
usnesení. 

Usnesení č. 136/88R/2020
17.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce mostních objektů ev.č. 24049-1 a 24049-1A v Roudnici nad Labem“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
mostních objektů ev.č. 24049-1 a 24049-1A v Roudnici nad Labem“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona.
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2. o rozdělení veřejné zakázky podle § 35 a § 101 zákona na 2 části:
1. část – Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem,
2. část – Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 24049-1A v Roudnici nad Labem,
přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu nebo obě části 
zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na každou 
část zakázky musí být podána samostatně.
3. o způsobu hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle 
ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.
4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
Společně pro obě části zakázky:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“
Samostatně pro 1. část – Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad 
Labem
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na výstavbu, opravu či rekonstrukci silničních 
mostů, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek každé 
v hodnotě vyšší jak 11 mil. Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
– dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika 
nebo inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje 
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiné osoby je nutno doložit i doklady 
vyžadované v § 83 zákona.)
Samostatně pro 2. část – Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 24049-1A v Roudnici nad 
Labem
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
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seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na výstavbu, opravu či rekonstrukci silničních 
mostů, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek každé 
v hodnotě vyšší jak 7 mil. Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika 
nebo inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje 
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiné osoby je nutno doložit i doklady 
vyžadované v § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie 
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3 
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, 
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem 
smlouvy.
5. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
6. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona, 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona.
7. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na 
první jednání komise
8. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona.
1. část – Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem
Výše jistoty je stanovena na částku 238 000,00 Kč.
2. část – Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 24049-1A v Roudnici nad Labem
Výše jistoty je stanovena na částku 144 000,00 Kč.
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500142020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
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zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 3. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky pro obě části a doporučit 
zadání této veřejné zakázky v každé části vybranému dodavateli, jehož nabídka bude 
vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 29. 5. 2020

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 137/88R/2020
17.3 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/23756 
– REKO mostního objektu 23756-003 Kololeč“ formou zjednodušeného podlimitního 
řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/23756 – 
REKO mostního objektu 23756-003 Kololeč“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 
podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
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 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na výstavbu, opravu či rekonstrukci silničních 
mostů, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek každé 
v hodnotě vyšší jak 9 mil. Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník předložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika 
nebo inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona.)
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na 
první jednání komise
7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
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částku 164 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500022020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistoty vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v 
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do 
elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru 
originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je 
povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení
§ 41 odst. 6 zákona.;

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 3. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 29. 5. 2020

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 138/88R/2020
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17.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – 
výstavba výjezdové základny v Lovosicích“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – 
výstavba výjezdové základny v Lovosicích“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 
podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 85 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na objekty pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu objektů občanské vybavenosti charakteru budov např. 
pro školství, vědu, administrativu, bydlení, zdravotnictví nebo kulturu, s uvedením rozsahu a 
doby realizace, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto 
zakázek. Hodnota
1 ze zakázek v seznamu uvedených musí být minimálně 30 mil. Kč bez DPH a hodnota 
minimálně 2 zbývajících zakázek musí být minimálně 20 mil. Kč bez DPH každé z nich.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
– dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu členů realizačního týmu sestávajícího ze dvou osob, a to:
• vedoucí týmu - osoba odpovědná - stavbyvedoucí – autorizovaný inženýr nebo technik nebo 
stavitel (nebo osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby s minimální praxí 10 let
• člen – zástupce stavbyvedoucího - autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel (nebo 
osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby s minimální praxí 5 let
s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 
osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah však účastník uvede v nabídce u každého 
člena realizačního týmu s tím, že pokud půjde o jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby, musí být v nabídce doloženy i doklady 
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vyžadované v § 83 zákona)

– dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (dle ustanovení § 
158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů) odpovědných za realizaci příslušných stavebních prací, a to doložením:
stavbyvedoucí:
• kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené 
nebo hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění
• vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe,
- seznam min. 3 realizovaných zakázek spočívajících ve výstavbě, rekonstrukci nebo opravě 
pozemních staveb, s uvedením jejich názvu, rozsahu, doby poskytnutí a pozice, kterou na nich 
autorizovaná osoba zastávala
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
zástupce stavbyvedoucího:
• kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené 
nebo hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění
• vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe,
- seznam min. 3 realizovaných zakázek spočívajících ve výstavbě, rekonstrukci nebo opravě 
pozemních staveb, s uvedením jejich názvu, rozsahu, doby poskytnutí a pozice, kterou na nich 
autorizovaná osoba zastávala
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie 
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3 
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, 
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem 
smlouvy.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na 
první jednání komise
7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
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částku 447 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500222020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní 
jistoty v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.;

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 3. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 5. 2020

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 139/88R/2020
17.5 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „III/25817 – 
Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje
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1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „III/25817 – 
Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad Bílinou“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a ustanovení § 53 zákona.

2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 80 %
 termín plnění v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy - váha 20 % s těmito subkritérii a jejich 
váhou:

Subkritérium
Termín pro přípravu zakázky (koncept, záborové elaboráty + podklad pro majetkoprávní 
vypořádání – geometrické plány)
(v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy) - váha 20%
Termín pro společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, včetně rozhodnutí 
a povolení v právní moci
(v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy) - váha 60%
Termín pro dokumentaci pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a soupisu prací (v týdnech 
od nabytí účinnosti smlouvy) - váha 20%

V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Projektová činnost ve 
výstavbě“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu realizovaných významných služeb, a to minimálně 3 realizovaných zakázek 
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby 
jejich poskytnutí a identifikace objednatele, spočívajících ve zpracování projektové 
dokumentace včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci nebo opravu mostů v hodnotě 
minimálně 750 000,00 Kč bez DPH za každou službu.
(V seznamu musí být výslovně uvedeno u každé realizované služby, že realizovaná PD 
obsahuje i inženýrskou činnost. Služby musí být v období 3 let před zahájením zadávacího 
řízení skutečně dokončeny).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
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realizace příslušných služeb, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru mosty a inženýrské konstrukce, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění,
(V prohlášení, které je přílohou této výzvy, je třeba vždy u autorizované osoby výslovně 
uvést, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které 
dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob (popř. 
jejich zaměstnanců) je nutno doložit i doklady vyžadované v ustanovení § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie 
dokladů o své kvalifikaci v souladu s ustanovení § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s 
ustanovení § 122 odst. 3 písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je 
podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle ustanovení § 104 zákona, 
předloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.

4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

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

6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na 
první jednání komise.

7. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona.

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 29. 2. 2020

2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky vybranému dodavateli, 
jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 15. 5. 2020

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje
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Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 140/88R/2020
17.6 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Centrum sociální 
pomoci Litoměřice - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou 
skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)“ formou otevřeného 
řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Centrum 
sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového objektu pro pobytovou sociální službu s 
cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí)“ – PD+IČ+AD 
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b), § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami
– celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %
– termín realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy- váha 20 %.
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků zadávacího řízení na 1.- 2. 
místě, bude o pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1.- 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Projektová činnost ve výstavbě“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu 3 realizovaných významných služeb poskytnutých za posledních 7 let před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele spočívajících ve zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti 
na výstavbu, rekonstrukci pozemních staveb, z toho bude 1 významná služba na opravu, 
výstavbu či rekonstrukci objektů občanské vybavenosti, přičemž hodnota každé služby musí 
být minimálně 5 500 000,00 Kč bez DPH.
- (V seznamu významných služeb musí být výslovně uvedeno u každé realizované služby 
(projektové dokumentace), že se jednalo o zpracování projektové dokumentace včetně 
inženýrské činnosti na výstavbu, rekonstrukci pozemních staveb a z toho bude 1 významná 
služba na opravu, výstavbu či rekonstrukci objektů občanské vybavenosti. Služby musí být v 
období 7 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dokončeny).
- dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
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členů realizačního týmu skládajícího se ze dvou osob, a to:
- vedoucího týmu – zodpovědného projektanta – autorizovaného inženýra (nebo osoby 
usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, s minimální praxí v oboru 10 let
- člena – zodpovědného architekta - autorizovaného architekta (nebo osoby usazené nebo 
hostující), s minimální praxí v oboru 10 let
- s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele 
nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli
- (tento vztah však účastník uvede v nabídce u každého člena realizačního týmu s tím, že 
pokud půjde o jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o 
zaměstnance této osoby, musí být v nabídce doloženy i doklady vyžadované v § 83 zákona).
- Jedna osoba nemůže plnit v týmu více než jednu roli.

- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (dle ustanovení § 158 odst. 1 a 
ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů) odpovědných za realizaci příslušných služeb, a to doložením:
vedoucí týmu – zodpovědný projektant:
- osvědčení autorizovaného inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní 
stavby, vydaných ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v 
platném znění.
- vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
. jméno, příjmení a titul,
. dosažené vzdělání,
. počet let praxe,
. seznam min. 3 služeb, na kterých se podílel, spočívajících ve zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu, rekonstrukci nebo opravu pozemních staveb, s uvedením jejich 
rozsahu a doby poskytnutí a pozice, kterou zastával.
. čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu.
člen – zodpovědný architekt:
- osvědčení autorizovaného architekta (nebo osoby usazené nebo hostující), vydaných ČKA 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
- vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
. jméno, příjmení a titul,
. dosažené vzdělání,
. počet let praxe,
. seznam min. 3 služeb, na kterých se podílel, spočívajících ve zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu, rekonstrukci nebo opravu pozemních staveb, s uvedením jejich 
rozsahu a doby poskytnutí a pozice, kterou zastával.
. čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění všech podmínek 
prokázání kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení nebo předložením 
jednotného evropského osvědčení.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může dodavatel předložit v nabídce příslušné doklady k 
prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci 
předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před podpisem smluv.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
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veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením § 122 odst. 5 
zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel 
vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení výpisu z 
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních 
údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž 
vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona;
5. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na 
první jednání komise.
6. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 3. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, 
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky 
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti 
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 2020

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky, jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 141/88R/2020
17.7 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce 
mostních objektů Třebenice, Roudnice nad Labem, Libědice“ zadávané formou 
zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí
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1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce 
mostních objektů Třebenice, Roudnice nad Labem, Libědice“ dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce 
mostních objektů Třebenice, Roudnice nad Labem, Libědice“ dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky 
na služby s názvem „Rekonstrukce mostních objektů Třebenice, Roudnice nad Labem, 
Libědice“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazné texty smluv o dílo a příkazních smluv pro 1., 2. a 3. část z výzvy k podání nabídky 
na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce mostních objektů Třebenice, 
Roudnice nad Labem, Libědice“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
- podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“) o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který jako 
jediný podal nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že 
předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako 
podmínku uzavření smlouvy:

Pro 1. část – Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice: Pontex, spol. s r.o., Bezová 
1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 40763439
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 736 480,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 886 940,80
Termín plnění v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
Subkritérium Týdnů
Termín pro přípravu zakázky (koncept, záborové elaboráty + podklad pro majetkoprávní 
vypořádání – geometrické plány) (v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy) 16
Termín pro společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, včetně rozhodnutí 
a povolení v právní moci (v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy) 32
Termín pro dokumentaci pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a soupisu prací (v týdnech 
od nabytí účinnosti smlouvy) 36

- podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“) o výběru dodavatelů a o uzavření smluv s těmito dodavateli, kteří podali 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jejich nabídce a za 
předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel 
požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:

Pro 2. část – Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem: DIPONT s.r.o., 
projektová a inženýrská činnost, č.p. 505, 403 35 Libouchec, IČO: 28693094
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 599 600,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 721 316,00
Termín plnění v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
Subkritérium Týdnů
Termín pro přípravu zakázky (koncept, záborové elaboráty + podklad pro majetkoprávní 
vypořádání – geometrické plány) (v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy) 16
Termín pro společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, včetně rozhodnutí 
a povolení v právní moci (v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy) 46
Termín pro dokumentaci pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a soupisu prací (v týdnech 
od nabytí účinnosti smlouvy) 52

Pro 3. část – Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice : DIPONT s.r.o., projektová a 
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inženýrská činnost, č.p. 505, 403 35 Libouchec, IČO: 28693094
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 743 600,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 895 556,00
Termín plnění v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy
Subkritérium Týdnů
Termín pro přípravu zakázky (koncept, záborové elaboráty + podklad pro majetkoprávní 
vypořádání – geometrické plány) (v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy) 16
Termín pro společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, včetně rozhodnutí 
a povolení v právní moci (v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy) 46
Termín pro dokumentaci pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a soupisu prací (v týdnech 
od nabytí účinnosti smlouvy) 52

B) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvy s vybranými 
dodavateli;
Termín: 31. 3. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména vyzvat vybrané dodavatele k předložení originálů 
nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona a připravit k 
uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky s vybranými dodavateli a předložit je k 
podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 15. 3. 2020

Usnesení č. 142/88R/2020
17.8 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZZS 
ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZZS 
ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“ dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZZS 
ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“ dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.
3. Zprávu o hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“ dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu.
4. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“ dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti č. 2 v zadávacím řízení na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, 
ÚL“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti č. 3 v zadávacím řízení na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, 
ÚL“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
7. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti č. 4 v zadávacím řízení na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, 
ÚL“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.
8. podle ustanovení § 40 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
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znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukončení zadávacího řízení

B) ukládá

Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele 
u této veřejné zakázky související s ukončením zadávacího řízení.
Termín: 31. 3. 2020

Usnesení č. 143/88R/2020
17.9 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ 
obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí n.L. – zateplení budovy včetně střech, 
výměna oken“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ 
obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí n.L. – zateplení budovy včetně střech, 
výměna oken“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ 
obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí n.L. – zateplení budovy včetně střech, 
výměna oken“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „SŠ obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí n.L. – 
zateplení budovy včetně střech, výměna oken“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ 
obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí n.L. – zateplení budovy včetně střech, 
výměna oken“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“) o výběru dodavatele SIM stavby spol. s r.o., Šaldova 218/3, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO: 25460625 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, a to za podmínek 
uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré 
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• Celková nabídková cena bez DPH: 20 651 042,00 Kč
• Celková nabídková cena včetně DPH: 24 987 761,00 Kč
• termín realizace v týdnech od předání staveniště (minimálně 32 týdnů od předání staveniště) 
32

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem;
Termín: 30. 4. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky, a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 31. 3. 2020

Usnesení č. 144/88R/2020
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17.10 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPŠ 
stavební a SOŠ stavební a technická Ústí n.L. – stavební úpravy obvodového pláště a 
střechy včetně zateplení a sanace“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPŠ 
stavební a SOŠ stavební a technická Ústí n.L. – stavební úpravy obvodového pláště a střechy 
včetně zateplení a sanace“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPŠ 
stavební a SOŠ stavební a technická Ústí n.L. – stavební úpravy obvodového pláště a střechy 
včetně zateplení a sanace“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Ústí n.L. – stavební 
úpravy obvodového pláště a střechy včetně zateplení a sanace“ dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPŠ 
stavební a SOŠ stavební a technická Ústí n.L. – stavební úpravy obvodového pláště a střechy 
včetně zateplení a sanace“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“) o výběru dodavatele SIM stavby spol. s r.o., Šaldova 218/3, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČO: 25460625 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, a to za podmínek 
uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré 
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• Celková nabídková cena bez DPH: 14 826 369,00 Kč
• Celková nabídková cena včetně DPH: 17 939 907,00 Kč
• termín realizace v týdnech od předání staveniště (minimálně 32 týdnů od předání staveniště) 
32

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem;
Termín: 30. 4. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky, a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 31. 3. 2020

Usnesení č. 145/88R/2020
17.12 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Krajský 
úřad Ústeckého kraje - rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50, Ústí nad 
Labem“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Krajský úřad 
Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem“ 
formou otevřeného řízení v podlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b), ustanovení § 
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56 a ustanovení § 57 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“)

2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami
– celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %
– termín realizace v týdnech od předání staveniště- váha 20 %.
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků zadávacího řízení na 1.- 2. 
místě, bude o pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1.- 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
• základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
• profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
• technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto zakázek, každé v hodnotě vyšší jak 20 mil. Kč bez DPH, 
přičemž minimálně jedna z nich musí být novostavba, rekonstrukce nebo oprava objektu 
občanské vybavenosti charakteru budov např. pro školství, administrativu, zdravotnictví nebo 
kulturu.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny)
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu členů realizačního týmu sestávajícího ze dvou osob, přičemž jedna osoba nemůže 
plnit v týmu více než jednu roli.
Realizační tým:
- vedoucí týmu - osoba odpovědná - 1 stavbyvedoucí – autorizovaný inženýr nebo technik 
nebo stavitel (nebo osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby s minimální praxí 
10 let
- zástupce stavbyvedoucího - 1 člen - autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel (nebo 
osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby s minimální praxí 5 let
s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah však účastník uvede
v nabídce u každého člena realizačního týmu s tím, že pokud půjde o jinou osobu,
prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby,
musí být v nabídce doloženy i doklady vyžadované v ustanovení § 83 zákona)
(Je třeba vždy u osvědčení těchto autorizovaných osob výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, nebo jiné osoby, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje 
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kvalifikaci, nebo o zaměstnance těchto osob s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady 
vyžadované v ustanovení § 83 zákona.)
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (dle ustanovení § 
158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů) odpovědných za realizaci příslušných stavebních prací, a to doložením:
1. stavbyvedoucí:
• kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené 
nebo hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění
• vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
 jméno, příjmení a titul,
 dosažené vzdělání,
 počet let praxe,
 seznam min. 3 významných stavebních prací na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, s uvedením jejího rozsahu, doby poskytnutí a 
pozice, kterou zastával,
 čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
2. zástupce stavbyvedoucího:
• kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené 
nebo hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění
• vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
 jméno, příjmení a titul,
 dosažené vzdělání,
 počet let praxe,
 seznam min. 3 významných stavebních prací na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, s uvedením jejího rozsahu, doby poskytnutí a 
pozice, kterou zastával,
 čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění všech podmínek 
prokázání kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení nebo předložením 
jednotného evropského osvědčení.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona může dodavatel předložit v nabídce příslušné 
doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své 
kvalifikaci předloží v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel 
před podpisem smluv.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením ustanovení § 122 
odst. 5 zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, 
zadavatel vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení 
výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení 
identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení 
dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona a profesní 
způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
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4. o pověření hodnotící komise podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a 
posouzením nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle 
ustanovení § 122 odst. 3 zákona

5. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na 
první jednání komise.

6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek jistotu dle ustanovení § 
41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 420 000,00 Kč (slovy: čtyřistadvacettisíc 
korun českých). Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složením peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500182020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v 
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do 
elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru 
originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů).
Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu 
zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení § 41 
odst. 6 zákona;

B) jmenuje

členy a náhradníky komise dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 3. 2020

2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v podlimitním 
režimu, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné 
zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 2020

D) svěřuje
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v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek. 

Usnesení č. 146/88R/2020
17.13 Změna smlouvy č. 18/SML5076/SOD/INV ze dne 26. 11. 2018 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. změnový list č. 6 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 18/SML5076/SOD/INV ze dne 26. 11. 
2018, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 
26119-1“ dodavatele STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 608 38 744, se 
kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 2 k původní Smlouvě o 
dílo č. 18/SML5076/SOD/INV ze dne 26. 11. 2018, ve smyslu změnového listu č. 6 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu předloženého materiálu:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 3.088.163,50 Kč
Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 859.035,25 Kč

Rekapitulace:
Původní cena díla dle SoD bez DPH: 150.059.457,65 Kč
Původní cena díla dle SoD včetně DPH: 181.571.943,76 Kč
Konečná cena díla dle dod. č. 1 bez DPH: 154.828.002,84 Kč
Konečná cena díla dle dod. č. 1 včetně DPH: 187.341.883,44 Kč

Celkové dodatečné SP (vícepráce) dle dod. č. 2 bez DPH: 3.088.163,50 Kč
Celkové odpočty (méněpráce) dle dod. č. 2 bez DPH: - 859.035,25 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 157.057.131,09 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH: 190.039.128,62 Kč

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 2 k původní 
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 15. 3. 2020
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní 
smlouvě o dílo.
Termín: 31. 3. 2020
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Usnesení č. 147/88R/2020
17.14 Změna smlouvy č. 19/SML2388/SoD/INV ze dne 17. 7. 2019 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Střední škola stavební Teplice-dostavba 
areálu-I.etapa-2.část“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. návrh dodatku č. 3 k původní Smlouvě o dílo č. 19/SML2388/SoD/INV ze dne 17. 7. 2019, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. změnový list č. 4, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B) rozhoduje

o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce s 
názvem „Střední škola stavební Teplice-dostavba areálu-I.etapa-2.část“ dodavatele ISTAR, 
společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem, 
IČO: 41327331, se kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 3 k 
původní Smlouvě o dílo č. č. 19/SML2388/SoD/INV ze dne 17. 7. 2019, ve smyslu 
změnového listu č. 4 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu:
Původní cena díla dle SoD bez DPH: 233 000 663,00 Kč
Původní cena díla dle SoD včetně DPH: 281 930 802,00 Kč

a) v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona:
- Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 1 431 565,00 Kč
- Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 671 715,00 Kč

b) v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona:
- Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 12 880 570,51 Kč
- Odpočty (méněpráce) bez DPH: -5 716 553,49 Kč

Konečná cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH: 246 878 095,37 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 3 včetně DPH: 298 722 495,40 Kč

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 3 k původní 
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 31. 3. 2020
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 3 k původní 
smlouvě o dílo.
Termín: 15. 4. 2020

Usnesení č. 148/88R/2020
18.1 Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informace obsažené v důvodové zprávě a v přílohách č. 1 - 4 tohoto usnesení,

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
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informace obsažené v důvodové zprávě a v přílohách č. 1 - 4 tohoto usnesení,

2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z dotačního programu v rámci projektu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703 
subjektům poskytujícím sociální služby ve stanovené výši dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o 
uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a 
dodatku k Pověření Ústeckého kraje se subjekty uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení,

3. schválit
1) revizi Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům 
sociálních služeb v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 
2“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2) vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a vzor dodatku k Pověření Ústeckého kraje dle přílohy č. 4 
tohoto usnesení,

4. uložit
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné 
úkony k uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních 
služeb a dodatku k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 
služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s podpořenými 
poskytovateli sociálních služeb dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2020

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 149/88R/2020
18.2 Vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 
2020“ 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Informace obsažené v přílohách č. 1-6 tohoto usnesení

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“ dle 
přílohy č. 1 – 6 tohoto usnesení.
2. uložit
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního 
programu „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ v termínu do 20. 3. 2020.

C) ukládá
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Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 150/88R/2020
18.3 Prominutí penále poskytovatelům sociálních služeb 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

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

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1) vzít na vědomí informace obsažené v přílohách č. 1 - 3 předloženého materiálu,
2) povolit prominutí penále právnických osob:
a) Společně proti času, o.p.s., IČ: 228 00 522 - penále za porušení rozpočtové kázně 
vyměřeného Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 10. 12. 2019, č.j. 
KUUK/170212/2019/EK, JID 201519/2019/KUUK, na částku 1 523,- Kč, v souladu s 
ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povolit prominutí penále v plné výši,
b) Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace, IČ: 
602 75 847 - penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného Platebním výměrem 
ekonomického odboru ze dne 7. 1. 2020, č.j. KUUK/002647/2020/EK, UID kuukes7a30926b, 
na částku 9 436,- Kč, v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povolit prominutí 
penále v plné výši,
c) Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., IČ: 287 16 736 - penále za porušení rozpočtové kázně 
vyměřeného Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 14. 1. 2020, č.j. 
KUUK/008148/2020/EK, UID kuukes7a30aee7, na částku 3 059,- Kč, v souladu s 
ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povolit prominutí penále v plné výši,

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 151/88R/2020
18.4 Žádost o převod finančních prostředků – malý dotační program 2020 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informace obsažené v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu,

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu,

2. rozhodnout
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dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Farní charita Litoměřice o 
převodu poskytnuté dotace ve výši 4 330,- Kč na sociální službu odlehčovací služby (ID 
2417772) ze sociální služby týdenní stacionáře (ID 5488355)

3. uložit
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit potřebné kroky k uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu,
Termín: 31. 3. 2020

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 152/88R/2020
18.5 Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

dle § 59 odst. 3 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, informaci obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
schválení Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023 uvedené v 
příloze č. 1 tohoto usnesení

2. uložit
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění schválené 
Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-2023 v termínu do 31. 3. 2020.

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 153/88R/2020
18.6 Možnosti dalšího rozvoje Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informaci o dosavadním průběhu transformace a aktuální situaci poskytování služeb pro děti 
do 3 let prostřednictvím příspěvkové organizace Ústeckého kraje Kojenecké ústavy 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Usnesení č. 154/88R/2020
18.7 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
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sociální

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace, formou 
finančního daru od:

- Jánošíkovi s.r.o., třída Obránců míru 165, 438 01 Žatec, IČO: 01506251, ve výši 7 200,- Kč 
na materiální zajištění sportovních a kulturních akcí, pořádaných pro uživatele Domova „Bez 
zámků“ Tuchořice, p. o. a uživatele ostatních organizací, kteří se akcí zúčastní

2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, 
příspěvková organizace, formou finančního daru od:

- Autoprodej ROHAN, spol. s r.o., Kleny 51, 552 03 Provodov-Šonov, IČO: 25940228, v 
předpokládané výši 15 000,- Kč na zajištění kulturních, společenských a sportovních akcí pro 
uživatele

3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, 
formou finančního daru od:

- Lékárna U Katovny s.r.o., U Katovny 2023/1, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO: 
28710126, ve výši 27 000,- Kč na zabezpečení kulturního, sportovního a společenského vyžití 
uživatelů Domova sociální péče Skalice, který je součástí příspěvkové organizace

Usnesení č. 155/88R/2020
19.1 Dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na operativní leasing 
vozidel pro Ústecký a kraj a jeho příspěvkové organizace – informace o zavedení a 
prvním zadávání, zahájení navazujícího zvláštního řízení na zadání požadovaných 
vozidel v dynamickém nákupním systému (DNS)

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zrušení řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj a jeho 
příspěvkové organizace (č. 1)“

2. o zahájení opakovaného řízení na zadání první veřejné zakázky v zavedeném DNS, a to s 
názvem „Operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace (č. 2)“ 
formou zadávání veřejné zakázky v DNS podle ustanovení § 141 zákona, s tím že současně 
rozhoduje o těchto základních parametrech tohoto opakovaného řízení:
- rozdělení veřejné zakázky na části;
- způsobu hodnocení nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny; předmětem hodnocení 
bude celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dodavatelem v jeho nabídce v souladu 
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s výzvou k podání nabídky. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena pro každou část 
veřejné zakázky samostatně nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 
Nabídková cena pro účely hodnocení nabídek bude hodnocena jako cena za celkovou částku 
nájemného (měsíční splátka krát doba trvání nájmu), plus částka za předčasné ukončení 
nájemní smlouvy, plus částka za prvních 10.000 více kilometrů (sazba za více kilometr krát 
10.000 km), plus částka za druhých 10.000 více kilometrů (sazba za více kilometr krát 10.000 
km), a to v součtu pro všechna poptávaná vozidla v rámci konkrétní části veřejné zakázky. V 
případě rovnosti nabídkových cen rozhodne součet celkových částek nájemného pro všechna 
vozidla v rámci konkrétní části veřejné zakázky bez zohlednění výše dalších poplatků (za více 
kilometry a za předčasné ukončení smlouvy). V případě, že by i tato hodnota byla shodná, 
rozhodne zadavatel o výběru dodavatele losem;
- pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) provedením otevírání nabídek, 
hodnocením a posouzením nabídek;

B) jmenuje

členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

C) ukládá

- v souvislosti se zrušením řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing vozidel pro 
Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace (č. 1)“
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat rozhodnutí a oznámení o 
zrušení řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj a jeho 
příspěvkové organizace (č. 1)“ uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 28. 2. 2020
2. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, zabezpečit odeslání 
rozhodnutí dle bodu 1 dodavatelům zařazeným v DNS
Termín: 6. 3. 2020
- v souvislosti s opakovaným zadáním první veřejné zakázky v DNS
3. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídek 
včetně zadávací dokumentace uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 28. 2. 2020
4. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, zabezpečit nezbytné 
úkony související se zahájením opakovaného prvního řízení na zadávání veřejné zakázky v 
dynamickém nákupním systému, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit 
zadání této veřejné zakázky vybraným dodavatelům, jejichž nabídka bude vyhodnocena podle 
ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: ve lhůtách dle zákona, nejpozději do 31.7.2020

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu řízení na zadávání 
veřejné zakázky v DNS a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o 
přezkoumání úkonů zadavatele v řízení na zadávání veřejné zakázky v DNS Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Mgr. Nikolu Jahodovou Rennerovou, vedoucí odboru kancelář ředitele a zástupce zadavatele 
dle § 43 zákona - společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem, Jakubská 121/1, 
602 00 Brno, IČO: 28305043, DIČ: CZ28305043 (dále jen „Administrátor“), s nímž byla v 
souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 011/52R/2018 uzavřena příkazní smlouva ve 
znění dodatku č. 1 v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 016/66R/2019 (případně 
společně s pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního) - jako administrátory 
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této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací 
řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace a zveřejňovat údaje o těchto veřejných zakázkách na profilu 
zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Usnesení č. 156/88R/2020
19.2 Personální audit Krajského úřadu Ústeckého kraje - vyhodnocení závěrů - doplnění 
usnesení č. 053/87R/2020 ze dne 5. 2. 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          doplňuje

usnesení č. 053/87R/2020 ze dne 5. 2. 2020 v části B) o část c) v tomto znění:

c) v 1. etapě do 30. 6. 2020 snížit počet zaměstnanců Ústeckého kraje, zařazených do 
Krajského úřadu Ústeckého kraje o 10 zaměstnanců.

Usnesení č. 157/88R/2020
21.1 Příprava 27. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o přípravě 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 
2020 dne 9. 3. 2020 od 10.00 hodin

B) schvaluje

1. upravený návrh programu 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním 
období 2016 - 2020 dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním 
období 2016 - 2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

Usnesení č. 158/88R/2020
21.2 Digitální technická mapa (DTM) - veřejná zakázka v režimu centrální zadavatel - 
informace

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

s realizací veřejné zakázky na informační systém pro digitální technickou mapu (DTM) v 
úloze Ústeckého kraje jako centrálního zadavatele pro další kraje v ČR.
Termín: do 31.12.2021

Seznam příloh:

bod 4.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/88R/2020 Darovací smlouva - Do školy na koni

bod 4.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 008/88R/2020 Darovací smlouva - Adventní koncert

bod 4.5 priloha 3.pdf k usnesení č. 008/88R/2020 Darovací smlouva - podpora 
fotbalové akademie

bod 4.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 008/88R/2020 Darovací smlouva - podpora 
Paralympijského týmu Ústeckého 
kraje 

bod 4.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 009/88R/2020 Smlouva o nájmu - návrh
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bod 9.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/88R/2020 Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého kraje 

bod 9.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 019/88R/2020 Vzor veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí investiční/neinvestiční 
dotace bez vyznačených změn

Bod 9.5 Priloha 3.pdf k usnesení č. 021/88R/2020 Vzor partnerské smlouvy 
příspěvkové organizace Ústeckého 
kraje

bod 9.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 021/88R/2020 Vzor partnerské smlouvy ostatní 
subjekty

Bod 9.5 Priloha 5.pdf k usnesení č. 021/88R/2020 Vzor partnerské smlouvy 
příspěvkové organizace Ústeckého 
kraje – Šablony

Bod 9.5 Priloha 6.pdf k usnesení č. 021/88R/2020 Vzor partnerské smlouvy ostatní 
subjekty - Šablony

Bod 9.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/88R/2020 Seznam žádostí krytých z alokace 
projektu k rozhodnutí o poskytnutí 
dotace

Bod 9.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 022/88R/2020 Seznam žádostí vyjmutých ze 
zásobníku k rozhodnutí o poskytnutí 
dotace

Bod 9.11 Priloha 2.pdf k usnesení č. 027/88R/2020 Text Deklarace Zdravý Ústecký kraj

bod 10.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 028/88R/2020 Hodnotící tabulka žádostí o 
poskytnutí dotace v programu 
„Podpora vybraných služeb zdravotní 
péče 2020“ – poskytnutí dotace v 
kompetenci RÚK

bod 10.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 028/88R/2020 Hodnotící tabulka žádostí o 
poskytnutí dotace v programu 
„Podpora vybraných služeb zdravotní 
péče 2020“ – poskytnutí dotace v 
kompetenci ZÚK

bod 10.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/88R/2020 Dohoda o narovnání 

bod 11.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 034/88R/2020 Dodatek č. 67 zřizovací listiny SUS

bod 11.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 036/88R/2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících 
veřejnou drážní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 
na linkách U5, U7, U13 a 
doplňkových výkonů v rámci 
aglomerace Ústí nad Labem

bod 11.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 037/88R/2020 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících ve 
veřejné lodní dopravě k zajištění 
dopravní oblužnosti Ústeckého kraje 
v letech 2017 - 2021 po řece Labi 
Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín

bod 11.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 038/88R/2020 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu 
dopravních prostředků s IT global 
s.r.o.
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bod 11.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 038/88R/2020 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podnájmu 
dopravních prostředků s Dopravní 
společností Ústeckého kraje, 
příspěvkovou organizací

bod 12.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 040/88R/2020 Náležitosti vyhlášení konkursního 
řízení 

bod 12.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 041/88R/2020 Náležitosti vyhlášení konkursního 
řízení

bod 12.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 042/88R/2020 Dodatky zřizovacích listin č.j.: 
11/2001, 37/2001, 108/2001, 
140/2001, 144/2001

bod 12.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 047/88R/2020 Změny v rejstříku škol a školských

bod 12.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 048/88R/2020 Přehled organizací žádajících o 
souhlas s přijetím finančního daru do 
vlastnictví příspěvkových organizací

bod 14.1 priloha 7.pdf k usnesení č. 054/88R/2020 Závěrečná zpráva „Institucionální 
podpora Ústeckého kraje na 
dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu 
archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i. na roky í 
2015-2019“

bod 14.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 055/88R/2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace

bod 15.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 062/88R/2020 Aktualizovaný vzor smlouvy 
Programu pro rozvoj eko-agro oblastí 
v Ústeckém kraje na období let 2017 
až 2020

bod 15.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 062/88R/2020 Aktualizovaný vzor smlouvy 
Programu podpory rozvoje 
zemědělství a venkovksých oblastí 
Ústeckého kraje na období let 2014 
až 2020

bod 16.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 088/88R/2020 smlouva

Bod 16.1 priloha 8.1.pdf k usnesení č. 093/88R/2020 smlouva - nájemní

Bod 16.1 priloha 8.2.pdf k usnesení č. 093/88R/2020 smlouva - budoucí věcné břemeno

Bod 16.1 priloha 8.4.pdf k usnesení č. 094/88R/2020 smlouva

bod 16.1 priloha 7.1.pdf k usnesení č. 095/88R/2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce

bod 16.1 priloha 11.7.pdf k usnesení č. 110/88R/2020 soupis majetku

bod 16.1 priloha 15.1.pdf k usnesení č. 113/88R/2020 Smlouva č. VIII/1001/2020/DC

bod 16.1 priloha 15.2.pdf k usnesení č. 114/88R/2020 Smlouva č. VIII/1002/2020/DC

bod 16.1 priloha 15.3.pdf k usnesení č. 115/88R/2020 Smlouva č. VIII/1003/2020/DC

bod 16.1 priloha 15.4.pdf k usnesení č. 116/88R/2020 D1- VIII/1012/2019/DC

bod 16.1 priloha 6.5.pdf k usnesení č. 130/88R/2020 seznam souhlasů

bod 16.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 132/88R/2020 DODATEK 3 VETERÁNI

bod 18.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 148/88R/2020 Revize metodiky POSOSUK 2

bod 18.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 148/88R/2020 Přehled subjektů včetně návrhu 
dotace pro rok 2020 a částky k 
doplacení první splátky
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bod 18.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 148/88R/2020 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční dotace - VZOR

bod 18.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 148/88R/2020 Dodatek k Pověření Ústeckého kraje 
- VZOR

bod 18.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 149/88R/2020 Vyhlášení dotačního programu 
Podpora rozvoje dobrovolnictví v 
Ústeckém kraji

bod 18.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 149/88R/2020 Žádost o dotaci

bod 18.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 149/88R/2020 Čestné prohlášení

bod 18.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 149/88R/2020 Čestné prohlášení de minimis

bod 18.2 priloha 5.pdf k usnesení č. 149/88R/2020 Smlouva o poskytnutí dotace

bod 18.2 priloha 6.pdf k usnesení č. 149/88R/2020 Závěrečná zpráva a vyúčtování 
dotace

bod 18.5 priloha1.pdf k usnesení č. 152/88R/2020 Strategie prevence závislostí 
2020-2023
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Česká spořitelna, a.s. 
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 

IČ: 45244782 
DIČ: CZ699001261 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1171 

bankovní spojení: č.ú.: 120088-34200166/0800 
(dále jen „dárce“) 

 
 
 
 

a 
 
 
 
 

Ústecký kraj 
se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02 

IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 

bankovní spojení: č.ú.: 882733379/0800 
(dále jen „obdarovaný“) 

 
 
 
 
 

uzavírají tuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darovací smlouvu 
(dále jen „smlouva“) 

bod 4.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/88R/2020
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I. 
Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému finanční dar na 
účely ekologické a závazek obdarovaného tento dar přijmout. 

II. 

Dárce se zavazuje převést bezhotovostně na účet obdarovaného, č. ú.: 
882733379/0800 finanční dar ve výši 250.000,- Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun 
českých, který je darem ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmu, a to do čtrnácti kalendářních dnů po účinnosti této smlouvy. 

III. 

Obdarovaný finanční dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít finanční prostředky z daru na podporu projektu „Na koni do školy“ v roce 
2020,   

b) předat dárci do 31. 12. 2020 písemnou zprávu, ze které bude vyplývat způsob 
použití darovaných finančních prostředků, 

c) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný nepředá 
písemnou zprávu prokazující použití poskytnutých finančních prostředků pro účely 
uvedené v bodě a) tohoto článku, je obdarovaný povinen dar vrátit, a to na účet 
dárce č. ú. 120088-34200166/0800, nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení 
písemné výzvy k vrácení daru, 

d) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný dar pro 
účely uvedené v bodě a) tohoto článku nevyužije nebo použije pouze jeho část, je 
povinen dar, nebo jeho část, vrátit dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, a to 
nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru, 

e) umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších případných podkladů tak, 
aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a výši čerpání darovaných 
finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv z daru pořízených.  
V případě že obdarovaný nesplní povinnost stanovenou v tomto ustanovení nebo 
v případě, kdy v rámci kontroly bude zjištěno, že dar nebyl zcela nebo z části 
využit pro účely uvedené v bodě a) je obdarovaný povinen dar, nebo jeho část, 
vrátit dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, a to nejpozději do 14 dnů od 
okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru, 

f) zaplatit daň z příjmů, pokud nedojde k uplatnění osvobození bezúplatných příjmů. 

IV. 

Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy 
a jejich vzájemnou spolupráci při jejím naplňování, budou zajišťovat svými 
pověřenými zástupci, a to Zuzanou Vaněčkovou za dárce a Zdeňkou Šváchovou 
za obdarovaného. Smluvní strany jsou oprávněny pověřené zástupce změnit, 
tato změna je pro obě smluvní strany závazná poté, co jim bylo doručeno písemné 
oznámení o této změně. 
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V. 

1. Zjistí-li dárce, že jakákoli část finančního daru byla použita k jiným účelům než 
k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a), informuje o této skutečnosti písemně  
obdarovaného. V případě, že obdarovaný neprokáže do 30 dnů od doručení 
písemného oznámení zjištění takové skutečnosti opak, je povinen tuto 
finanční částku vrátit dárci bez zbytečného odkladu zpět. Dárce má právo 
v tomto případě od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Použití finančního daru 
k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a) této smlouvy, považují 
smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se na smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v 
registru smluv a souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany 
se dohodly, že obdarovaný je oprávněn smlouvu v registru smluv zveřejnit. 
Informace o uveřejnění této smlouvy bude dárci zaslána na e-mail: 
zvaneckova@csas.cz.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv obdarovaným. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Obdarovaný potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje dne …………, usnesením č. ………………... 

V Praze dne:      V Ústí nad Labem dne: 
za Českou spořitelnu, a.s.   za Ústecký kraj 

 

..........................................................    .......................................................... 
Milan Hašek   Oldřich Bubeníček 
ředitel         hejtman  
Veřejného sektoru a realitních obchodů  
 
 
 
 
 
........................................................... 
Ing. Jan Parýzek 
manažer  Veřejného sektoru 
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I. 
Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému finanční dar na 
účely kulturní a závazek obdarovaného tento dar přijmout. 

II. 

Dárce se zavazuje převést bezhotovostně na účet obdarovaného, č. ú.: 
882733379/0800 finanční dar ve výši 200.000,- Kč, slovy: dvě stě tisíc korun 
českých, který je darem ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmu, a to do čtrnácti kalendářních dnů po účinnosti této smlouvy. 

III. 

Obdarovaný finanční dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít finanční prostředky z daru na podporu projektu „Adventní koncert“ v roce 
2020,   

b) předat dárci do 31. 12. 2020 písemnou zprávu, ze které bude vyplývat způsob 
použití darovaných finančních prostředků, 

c) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný nepředá 
písemnou zprávu prokazující použití poskytnutých finančních prostředků pro účely 
uvedené v bodě a) tohoto článku, je obdarovaný povinen dar vrátit, a to na účet 
dárce č. ú. 120088-34200166/0800, nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení 
písemné výzvy k vrácení daru, 

d) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný dar pro 
účely uvedené v bodě a) tohoto článku nevyužije nebo použije pouze jeho část, je 
povinen dar, nebo jeho část, vrátit dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, a to 
nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru, 

e) umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších případných podkladů tak, 
aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a výši čerpání darovaných 
finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv z daru pořízených.  
V případě že obdarovaný nesplní povinnost stanovenou v tomto ustanovení nebo 
v případě, kdy v rámci kontroly bude zjištěno, že dar nebyl zcela nebo z části 
využit pro účely uvedené v bodě a) je obdarovaný povinen dar, nebo jeho část, 
vrátit dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, a to nejpozději do 14 dnů od 
okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru, 

f) zaplatit daň z příjmů, pokud nedojde k uplatnění osvobození bezúplatných příjmů. 

IV. 

Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy 
a jejich vzájemnou spolupráci při jejím naplňování, budou zajišťovat svými 
pověřenými zástupci, a to Zuzanou Vaněčkovou za dárce a Zdeňkou Šváchovou 
za obdarovaného. Smluvní strany jsou oprávněny pověřené zástupce změnit, 
tato změna je pro obě smluvní strany závazná poté, co jim bylo doručeno písemné 
oznámení o této změně. 
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V. 

1. Zjistí-li dárce, že jakákoli část finančního daru byla použita k jiným účelům než 
k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a), informuje o této skutečnosti písemně  
obdarovaného. V případě, že obdarovaný neprokáže do 30 dnů od doručení 
písemného oznámení zjištění takové skutečnosti opak, je povinen tuto 
finanční částku vrátit dárci bez zbytečného odkladu zpět. Dárce má právo 
v tomto případě od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Použití finančního daru 
k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a) této smlouvy, považují 
smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se na smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v 
registru smluv a souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany 
se dohodly, že obdarovaný je oprávněn smlouvu v registru smluv zveřejnit. 
Informace o uveřejnění této smlouvy bude dárci zaslána na e-mail: 
zvaneckova@csas.cz.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv obdarovaným. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Obdarovaný potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje dne ………., usnesením č. …………………... 

 

V Praze dne:      V Ústí nad Labem dne: 
za Českou spořitelnu, a.s.   za Ústecký kraj 

 

..........................................................    .......................................................... 
Milan Hašek   Oldřich Bubeníček 
ředitel           hejtman  
Veřejného sektoru a realitních obchodů  
 
 
 
 
 
........................................................... 
Ing. Jan Parýzek 
manažer  Veřejného sektoru 
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I. 
Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému finanční dar na 
účely sportovní a závazek obdarovaného tento dar přijmout. 

II. 

Dárce se zavazuje převést bezhotovostně na účet obdarovaného, č. ú.: 
882733379/0800 finanční dar ve výši 250.000,- Kč, slovy: dvě stě padesát tisíc korun 
českých, který je darem ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmu, a to do čtrnácti kalendářních dnů po účinnosti této smlouvy. 

III. 

Obdarovaný finanční dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít finanční prostředky z daru na podporu projektu „Regionální fotbalové 
akademie Ústeckého kraje“ v roce 2020,   

b) předat dárci do 31. 12. 2020 písemnou zprávu, ze které bude vyplývat způsob 
použití darovaných finančních prostředků, 

c) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný nepředá 
písemnou zprávu prokazující použití poskytnutých finančních prostředků pro účely 
uvedené v bodě a) tohoto článku, je obdarovaný povinen dar vrátit, a to na účet 
dárce č. ú. 120088-34200166/0800, nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení 
písemné výzvy k vrácení daru, 

d) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný dar pro 
účely uvedené v bodě a) tohoto článku nevyužije nebo použije pouze jeho část, je 
povinen dar, nebo jeho část, vrátit dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, a to 
nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru, 

e) umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších případných podkladů tak, 
aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a výši čerpání darovaných 
finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv z daru pořízených.  
V případě že obdarovaný nesplní povinnost stanovenou v tomto ustanovení nebo 
v případě, kdy v rámci kontroly bude zjištěno, že dar nebyl zcela nebo z části 
využit pro účely uvedené v bodě a) je obdarovaný povinen dar, nebo jeho část, 
vrátit dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, a to nejpozději do 14 dnů od 
okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru, 

f) zaplatit daň z příjmů, pokud nedojde k uplatnění osvobození bezúplatných příjmů. 

IV. 

Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy 
a jejich vzájemnou spolupráci při jejím naplňování, budou zajišťovat svými 
pověřenými zástupci, a to Zuzanou Vaněčkovou za dárce a Zdeňkou Šváchovou 
za obdarovaného. Smluvní strany jsou oprávněny pověřené zástupce změnit, 
tato změna je pro obě smluvní strany závazná poté, co jim bylo doručeno písemné 
oznámení o této změně. 
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V. 

1. Zjistí-li dárce, že jakákoli část finančního daru byla použita k jiným účelům než 
k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a), informuje o této skutečnosti písemně  
obdarovaného. V případě, že obdarovaný neprokáže do 30 dnů od doručení 
písemného oznámení zjištění takové skutečnosti opak, je povinen tuto 
finanční částku vrátit dárci bez zbytečného odkladu zpět. Dárce má právo 
v tomto případě od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Použití finančního daru 
k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a) této smlouvy, považují 
smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se na smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v 
registru smluv a souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany 
se dohodly, že obdarovaný je oprávněn smlouvu v registru smluv zveřejnit. 
Informace o uveřejnění této smlouvy bude dárci zaslána na e-mail: 
zvaneckova@csas.cz.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv obdarovaným . 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Obdarovaný potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje dne ………., usnesením č. ……………. 

 

V Praze dne:      V Ústí nad Labem dne: 
za Českou spořitelnu, a.s.   za Ústecký kraj 

 

..........................................................    .......................................................... 
Milan Hašek   Oldřich Bubeníček 
ředitel          hejtman  
Veřejného sektoru a realitních obchodů  
 
 
 
 
 
........................................................... 
Ing. Jan Parýzek 
manažer Veřejného sektoru 
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I. 
Předmětem této smlouvy je závazek dárce darovat obdarovanému finanční dar na 
účely tělovýchovné a sportovní a závazek obdarovaného tento dar přijmout. 

II. 

Dárce se zavazuje převést bezhotovostně na účet obdarovaného, č. ú.: 
882733379/0800 finanční dar ve výši 300.000,- Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, 
který je darem ve smyslu ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, a to do čtrnácti kalendářních dnů po účinnosti této smlouvy. 

III. 

Obdarovaný finanční dar přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) použít finanční prostředky z daru na podporu Paralympijského týmu Ústeckého 
kraje v roce 2020,   

b) předat dárci do 31. 12. 2020 písemnou zprávu, ze které bude vyplývat způsob 
použití darovaných finančních prostředků, 

c) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný nepředá 
písemnou zprávu prokazující použití poskytnutých finančních prostředků pro účely 
uvedené v bodě a) tohoto článku, je obdarovaný povinen dar vrátit, a to na účet 
dárce č. ú. 120088-34200166/0800, nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení 
písemné výzvy k vrácení daru, 

d) v případě, že do data sjednaného v bodě b) tohoto článku obdarovaný dar pro 
účely uvedené v bodě a) tohoto článku nevyužije nebo použije pouze jeho část, je 
povinen dar, nebo jeho část, vrátit dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, a to 
nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru, 

e) umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších případných podkladů tak, 
aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a výši čerpání darovaných 
finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv z daru pořízených.  
V případě že obdarovaný nesplní povinnost stanovenou v tomto ustanovení nebo 
v případě, kdy v rámci kontroly bude zjištěno, že dar nebyl zcela nebo z části 
využit pro účely uvedené v bodě a) je obdarovaný povinen dar, nebo jeho část, 
vrátit dárci na účet č. ú. 120088-34200166/0800, a to nejpozději do 14 dnů od 
okamžiku doručení písemné výzvy k vrácení daru, 

f) zaplatit daň z příjmů, pokud nedojde k uplatnění osvobození bezúplatných příjmů. 

IV. 

Smluvní strany sjednávají, že zajišťování jejich závazků vyplývajících z této smlouvy 
a jejich vzájemnou spolupráci při jejím naplňování, budou zajišťovat svými 
pověřenými zástupci, a to Zuzanou Vaněčkovou za dárce a Zdeňkou Šváchovou 
za obdarovaného. Smluvní strany jsou oprávněny pověřené zástupce změnit, 
tato změna je pro obě smluvní strany závazná poté, co jim bylo doručeno písemné 
oznámení o této změně. 
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V. 

1. Zjistí-li dárce, že jakákoli část finančního daru byla použita k jiným účelům než 
k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a), informuje o této skutečnosti písemně 
obdarovaného. V případě, že obdarovaný neprokáže do 30 dnů od doručení 
písemného oznámení zjištění takové skutečnosti opak, je povinen tuto 
finanční částku vrátit dárci bez zbytečného odkladu zpět. Dárce má právo 
v tomto případě od takto uzavřené smlouvy odstoupit. Použití finančního daru 
k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v čl. III/a) této smlouvy, považují 
smluvní strany za podstatné porušení této smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se na smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v 
registru smluv a souhlasí se zveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany 
se dohodly, že obdarovaný je oprávněn smlouvu v registru smluv zveřejnit. 
Informace o uveřejnění této smlouvy bude dárci zaslána na e-mail: 
zvaneckova@csas.cz.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv obdarovaným. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Obdarovaný potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje dne ……….., usnesením č. ……………... 

 

V Praze dne:      V Ústí nad Labem dne: 
za Českou spořitelnu, a.s.    za Ústecký kraj 

 

..........................................................    .......................................................... 
Milan Hašek   Oldřich Bubeníček 
ředitel                              hejtman  
Veřejného sektoru a realitních obchodů  
 
 
 
 
 
........................................................... 
Ing. Jan Parýzek 
manažer  Veřejného sektoru 
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SMLOUVA O NÁJMU 
č. 1/2020/ZS,KSC 

a 

č. 20/SML0769/NS/KH 

uzavřená podle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.    
se sídlem:       Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov 
zastoupená:      Bc. Věrou Fryčovou, jednatelem 
IČ:    47308095 DIČ: CZ47308095 plátce DPH: ANO 

  zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 3466 
bankovní spojení:  KB Chomutov, č.ú.: 17102441/0100 
kontaktní údaje: +420 474 620 801, jednatel@kultura-sport.cz  
(dále jen „Pronajímatel“)  
 

a 

Ústecký kraj       
se sídlem:       Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupený:              Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
zástupce pro věcná jednání:  Ing. Luboš Trojna, zástupce KÚ, vedoucí Odboru kanceláře hejtmana 
IČ:    70892156 DIČ: CZ70892156 plátce DPH: ANO 
bankovní spojení:  94-8423411/0710 
kontaktní údaje: +420 475 657 754, trojna.l@kr-ustecky.cz  
(dále jen „Nájemce“) 

 
Pronajímatel a nájemce společně též jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu 

 

1. Předmět smlouvy, předmět a účel nájmu  

1.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících z dočasného 
užívání nemovité věci (nájem nemovité věci), resp. její části, za podmínek dále sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2. Pronajímatel je na základě Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 30. 12. 2019  se STATUTÁRNÍM 
MĚSTEM CHOMUTOV oprávněn k hospodaření s objektem Zimního stadionu, tréninkové haly 
(č.p. 5773) a šatnovacího bloku,  které se nachází na pozemku p.č. 4704/46, 4704/27, 4704/73, 
k.ú. Chomutov, a je oprávněn k uzavření této smlouvy. 

1.3. Pronajímatel je na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 30. 12. 2019 mezi Statutárním 
městem Chomutov a pronajímatelem oprávněn k hospodaření s objektem Kulturně společenského 
centra,  Mostecká ul.,  č.p. 5786, který se nachází na pozemku p.č. 4704/17  v Chomutově, k.ú. 
Chomutov I a je oprávněn k uzavření této smlouvy. 

1.4. Předmětem nájmu jsou nebytové prostory, věci movité a zajištění souvisejících služeb v objektech 
- Zimního stadionu s tréninkovou halou a šatnovacím blokem (dále jen „ Zimní stadion“) a Kulturně 
společenského centra (dále jen „Kino“), které jsou přesně specifikovány a vymezeny v cenových 
kalkulacích, které jsou přílohou této smlouvy (předmět nájmu dále také „předmětné prostory“). 

1.5. Pronajímatel se zavazuje touto smlouvou přenechat nájemci za úplatu (nájemné) do užívání 
předmětné prostory za účelem pořádání akce nájemcem pod názvem:  „SMART REGION FÓRUM 
ÚSTECKÉHO KRAJE“. Nájemce se zavazuje využít předmětné prostory pouze pro tento účel, 
způsobem dle této smlouvy.  

bod 4.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 009/88R/2020



2 

 

2.  Doba trvání smlouvy 

2.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to od 23. 4. do 25. 4. 2020 v časech dle 

přiložených cenových kalkulací. 

3. Nájemné a platební podmínky 

3.1. Nájemné za užívání předmětných prostor v Zimním stadionu včetně poskytnutých souvisejících 
služeb bylo stanoveno dle směrnic pronajímatele, přiložených kalkulací, dohodou smluvních stran 
dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 

a) za nájem předmětných nebytových prostor a věcí movitých ve výše uvedené sjednané době 
178.196,42 Kč + 21% DPH,  

b) za poskytované služby dle přiložené kalkulace 67.170,- Kč + 21% DPH.  

3.2. Nájemné za užívání předmětných prostor v Kině včetně poskytnutých souvisejících služeb bylo 
stanoveno dle směrnic pronajímatele, přiložené kalkulace, dohodou smluvních stran dle zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 

a) za nájem předmětných nebytových prostor a věcí movitých ve výše uvedené sjednané době 
28.000,- Kč + 21% DPH,  

b) za poskytované služby dle přiložené kalkulace 11.500,- Kč + 21% DPH.  

3.3. Po ukončení nájmu bude vystaven daňový doklad na úhradu nájemného dle této smlouvy. Nájemné 
v celkové výši 284.866,42 Kč + 21% DPH uhradí nájemce na základě vystavené faktury dle lhůty 
její splatnosti ve prospěch bankovního účtu pronajímatele. Datem uskutečnění zdanitelného plnění 
je poslední den poskytnuté služby. 

3.4. STORNO PODMÍNKY: 

Odstoupí-li nájemce od smlouvy do 30 dní před konáním akce, je povinen zaplatit pronajímateli 
50 % dohodnuté částky stanovené touto smlouvou. Odstoupí-li nájemce od smlouvy do 20 dní 
před konáním akce, je povinen zaplatit pronajímateli 75% dohodnuté částky. Odstoupí-li nájemce 
od smlouvy v posledních sedmi dnech před konáním akce, je povinen uhradit plnou výši 
dohodnuté částky stanovené touto smlouvou. 

4. Práva a povinnosti pronajímatele 

4.1. Pronajímatel je povinen: 

a) zabezpečit nájemci nerušené užívání předmětných prostor ke smlouvou dohodnutému účelu, 

b) provést bez zbytečného odkladu nájemcem požadované a řádně nahlášené opravy 
předmětných prostor, zejména opravy závad, které by ohrožovaly nájemcovo právo na řádné 
využívání předmětných prostor ke smlouvou dohodnutému účelu, 

c) předat předmětné prostory v termínu a čase dle požadavku nájemce, tyto prostory budou ve 
vyhovujícím technickém stavu k zahájení přípravy a konání akce,  

d) zajistit úklid fyzického odpadu a prostor v průběhu a po skončení celé akce. 

4.2. Pronajímatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcných či peněžních prostředků. 

4.3. Odpovědnými a kontaktními osobami ze strany pronajímatele jsou Otto Štelcich – vedoucí Zimního 
stadionu, +420 777 244 247, Andrea Podlipná – referent, +420 775 784 8106, 
zimnistadion@kultura-sport.cz, Dana Tomášková – Kino +420 774 245 390. 

 
5. Práva a povinnosti nájemce 

5.1. Nájemce je povinen: 

a) uhradit řádně a včas nájemné a další platby stanovené čl. 3. této smlouvy, 

b) dodržovat v předmětných prostorách platné protipožární, bezpečností a hygienické předpisy, 
udržovat pořádek a čistotu ve výše uvedených prostorách a neničit zařízení v předmětu nájmu, 
dodržovat organizační, provozní řád vydaný pronajímatelem a zajistit jejich dodržování ze 
strany zaměstnanců a dodavatelů nájemce, uhradit škody vzniklé nerespektováním požadavků 
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stanovených v tomto bodě,  

c) bez zbytečného odkladu nahlásit pronajímateli potřebu oprav u závad, které by ohrozily jeho 
právo na řádné užívání předmětných prostor ke smlouvou dohodnutému účelu, 

d) předcházet vědomému poškození nebo odcizení majetku pronajímatele, nahradit veškerou 
škodu způsobenou pronajímateli při činnosti dle této smlouvy, 

e) dodržovat zákon 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve 
znění pozdějších předpisů,  

f) zajistit bezpečnost a ostrahu všech návštěvníků jím pořádané akce a zamezit vědomému 
poškozování nebo odcizení majetku pronajímatele, a to pouze odborně způsobilou osobou, 

g) v případě použití svého vlastního rozhlasového přijímače či televize hradit zákonné poplatky 
a uzavřít smlouvu se společností OSA dle autorského zákona č. 121/2000 Sb., 

h) uhradit nepředvídatelné náklady, vzniklé na straně pronajímatele v průběhu akce související 
s jejím zajištěním (např. větší množství a četnost svozu odpadu, služby objednané během 
pořádní akce na žádost nájemce apod.), na základě faktury vystavené pronajímatelem po 
uskutečnění akce. 

i) předat zpět k užívání najaté prostory po skončení akce v termínu a době sjednané v článku 2. 
této smlouvy. V případě zjištění pronajímatele, že najaté prostory včetně vybavení jsou 
poškozeny nebo jinak znehodnoceny (odcizení části majetku) v souvislosti s činností nájemce, je 
nájemce povinen veškeré vzniklé škody uhradit nebo věci uvést do původního stavu. 

j) uhradit pronajímateli v případě prodlení s vyklizením a předáním předmětu smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou i započatou hodinu, 

k) zajistit organizaci celé akce včetně všech náležitostí s tímto spojených, 

l) zajistit v průběhu konání akce zdravotní službu, pořadatelskou službu, 

m) zajistit veškerou montáž a demontáž jím instalovaných a použitých zařízení, 

n) určit zóny pohybu a rozlišení osob. 

5.2. Nájemce se svým podpisem zavazuje k tomu, že nepřenechá bez předchozího souhlasu 
pronajímatele předmětné prostory nebo jejich část do podnájmu třetí osobě. Pronajímatel souhlasí 
se zajištěním akce v objektu Zimního stadionu Okresní hospodářskou komorou v Chomutově, 
IČ: 48290572, která bude povinna dodržet podmínky, požadavky stanovené v této smlouvě. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími, vše v platném a účinném znění. 

6.2. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by 
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených 
na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede nájemce, 
který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail: 
jednatel@kultura-sport.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

6.3. Veškerá ustanovení, práva a povinností o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na 
www.kultura-sport.cz. 

6.4. Změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
dodatků. 

6.5. Tato smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno 
vyhotovení. 
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6.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se 
s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. 

6.7. O uzavření této nájemní smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. ………… 
ze dne 19. 2. 2020. 

 

 

 

 

 
V Chomutově dne ……… 2020      
Za pronajímatele:  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Bc. Věra Fryčová 
jednatel

V Ústí nad Labem dne ……….2020 
Za nájemce: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                                
Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje  

  
 
 
   
 
 
 
   
Příloha: 2 x cenová kalkulace 
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  Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel   Ing. Jitka Zimová     OKH   

Vedoucí odboru   Ing. Luboš Trojna  vedoucí OKH   

Číslo příslibu / správce rozpočtu    OKH   

Právně posouzeno    OLP   

Předchozí souhlas dle kompetence   není požadován      

Zveřejněno v registru smluv      

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje Usnesení č. …../88R/2020 ze dne: 19. 2. 2020 
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ÚSTECKÝ KRAJ 
ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ V RÁMCI FONDU  

ÚSTECKÉHO KRAJE 
 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1 Ústecký kraj zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/18Z/2007 ze dne 28. 2. 

2007, ve znění jeho změny schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 

21/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011, v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, peněžní Fond 

Ústeckého kraje (dále jen „Fond“). 

 

Čl. 2 

Účel a tvorba Fondu 

 

2.1 Hlavním účelem Fondu je vyčlenění finančních prostředků na zabezpečení financování 

neziskových akcí a činnosti organizací a jednotlivců, které nelze financovat v rámci 

dotačních programů Ústeckého kraje, nebo u kterých tento způsob není vhodný. Jedná se 

zejména o zabezpečení financování obecně prospěšné činnosti na území Ústeckého kraje se 

zaměřením zejména na následující oblasti: 

a) podpora individuálních akcí regionálního a nadregionálního významu, individuální 

podpora složek Integrovaného záchranného systému ÚK, a podpora činnosti 

neziskových organizací, které svým zaměřením přispívají k dlouhodobé propagaci a 

zvýšení prestiže Ústeckého kraje, mikroregionů, jednotlivých měst a obcí Ústeckého 

kraje, jsou zaměřeny na zlepšení životních a kulturních podmínek všech obyvatel 

a návštěvníků Ústeckého kraje, podporují rozvoj dětí a mládeže, jsou zaměřeny 

na volnočasové aktivity seniorů a směřují na podporu sportovního vyžití s možností 

zapojení celé široké veřejnosti,   

b) individuální podpora revitalizace a resocializace území dotčeného těžbou hnědého uhlí, 

týkající se okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov, 

c) finanční dary v případě mimořádných nebo významných událostí. 

 

2.2 Fond se tvoří: 

-     přídělem z rozpočtu kraje ve výši schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje, 

- podporou (např. příspěvky, dotace, dary) od jiných subjektů poskytnuté Ústeckému 

kraji, 

- úroky z prostředků Fondu na zvláštním bankovním účtu, 

- vrácením finančních prostředků od příjemců dotace (nevyčerpané částky, penále, 

sankce). 

 

2.3 Z Fondu nelze financovat akce a činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 

Ústecký kraj. 
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Čl. 3 

Hospodaření s Fondem 

 

3.1 Návrh rozpočtu Fondu je zpracován jako výčet oblastí podpor s předpokládaným finančním 

objemem a takto je projednán v orgánech kraje. Výši přídělu z rozpočtu kraje schvaluje 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje. 

 

3.2 Správcem Fondu je odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, administrujícím odborem a příkazcem operace je ten odbor Krajského 

úřadu Ústeckého kraje, do jehož gesce spadá oblast podpory. 

 

3.3 Poskytování účelových finančních prostředků z Fondu je prováděno ve formě příspěvku na 

akci nebo činnost (dále jen „Příspěvek“), a to na základě uzavřené veřejnoprávní Smlouvy 

o poskytnutí dotace nebo Smlouvy o poskytnutí daru, a to dle povahy Příspěvku (dále jen 

„Smlouva“), za jejíž zpracování je odpovědný administrující odbor.  

 

3.4 Příspěvkem ve smyslu těchto Zásad jsou účelové finanční prostředky poskytnuté z Fondu a 

dle své povahy mohou být buď dotací nebo darem, a to ve smyslu příslušných ustanovení 

zákon obsahujících úpravu poskytování dotací a darů. 

 

3.5 Prostředky Fondu se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu Ústeckého kraje. 

Správu tohoto účtu zabezpečuje ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, který 

zodpovídá za účtování a převody finančních prostředků do zdrojů Fondu a provádí převody 

finančních prostředků příjemcům Příspěvků na základě pokynu k veřejnému výdaji. 

 

3.6 O použití finančních prostředků z Fondu je rozhodováno v souladu se zákonem č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 

3.7 Zpracování podkladů pro rozhodnutí příslušného orgánu samosprávy o poskytnutí 

Příspěvku zajišťuje administrující odbor. V návrhu usnesení vymezí, jestli je Příspěvek 

dotací nebo darem. 

  

3.8 Příspěvek je poskytován formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce 

Příspěvku nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Příspěvkové organizaci obce je 

příspěvek poskytnut prostřednictvím bankovního účtu jejího zřizovatele. 

  

3.9 Prostředky Fondu jsou používány na úhrady výdajů spojených s vedením zvláštního 

bankovního účtu a realizaci transakcí z účtu Fondu. 

 

 Čl. 4 

Podmínky pro poskytnutí Příspěvku 

 

4.1 Žadatel o Příspěvek je povinen předložit písemnou žádost, mimo žádosti o Příspěvek 

administrovaný odborem SPRP, kdy je předkládána elektronická žádost s následným 

doručením písemné verze žádosti postupem dle čl. 5 Zásad a mimo případů podpory 

„mimořádných nebo významných událostí“ zmíněných v bodě 2.1 c) těchto Zásad. 

 

4.2 Povinné náležitosti žádosti: 
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 údaje o žadateli (fyzická osoba – jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště 

žadatele, je-li žadatel podnikatelem také IČO, bylo-li přiděleno, a bankovní spojení; 

právnická osoba - název popř. obchodní firma, sídlo, IČO, bylo-li přiděleno, používané 

účetní období, bankovní spojení, údaje o zastupující osobě a případně identifikační 

údaje zřizovatele),  

 údaje o osobě odpovědné za zpracování žádosti (včetně kontaktu pro případ upřesnění 

žádosti),  

 specifikace akce/činnosti (název projektu, účel, na který žadatel chce Příspěvek použít 

a doba, v níž má být dosaženo účelu, přesné datum a místo konání akce/akcí, 

odůvodnění žádosti - potřebnost projektu, výstupy projektu, v případě Příspěvku 

na činnost uvést zaměření činnosti, působnost v kraji atd.), 

 přesná částka požadovaného Příspěvku, celkové náklady na akci/činnost (uvést, kolik 

činí celkový rozpočet akce/na činnost a kolik procent z celkových plánovaných 

uznatelných nákladů tvoří požadovaná částka,  

 plánovaný nákladový rozpočet, rozpis celkových nákladů dle položek (celková částka a 

z toho hrazeno z Příspěvku), seznam dalších přispěvovatelů, sponzorů, vlastní zdroje 

financování, plánované příjmy projektu,  

 informace o již dříve přijatých podporách poskytnutých Ústeckým krajem (název 

akce/činnosti, datum, poskytnutá částka),  

 prohlášení o pravdivosti uvedených údajů v žádosti, o nečerpání a nepodání žádosti 

o finanční prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje, 

o seznámení se s podmínkami poskytnutí Příspěvku, 

 seznam případných příloh žádosti, 

 den vyhotovení žádosti, identifikaci u osob zastupujících právnickou osobu s uvedením 

právního důvodu zastoupení a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení 

na základě plné moci i plnou moc. 

 

 Povinné přílohy: 

 čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu (de minimis) 

a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném 

období, 

 čestné prohlášení o bezdlužnosti, včetně prohlášení, že se žadatelem nebylo 

zahájeno insolvenční řízení a že nebyla nařízena exekuce na jeho majetek,  

 kopie smlouvy o vedení běžného bankovního účtu,  

 kopie vyhotovení stanov (nestátní neziskové organizace, spolky aj.), a doklad o 

volbě nebo jmenování statutárního zástupce, 

 prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře zahrnující identifikaci  

 osob s podílem v této právnické osobě,  

 osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu, 

 souhlas zřizovatele příspěvkové organizace 

 

 administrující odbor je oprávněn vyžádat další doplňující údaje či prohlášení k žádosti, 

např. položkový rozpočet ke stavebním pracím. 

 

  

4.3 Akce/činnost, na kterou je požadován Příspěvek, nesmí být podporována z finančních 

zdrojů Ústeckého kraje a jeho přijetí nesmí být rovněž v rozporu s pravidly dalších forem 

veřejné podpory předmětné akce/činnosti, která byla žadateli poskytnuta či závazně 

přislíbena.  
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4.4 Žádosti jsou zasílány administrujícímu odboru na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje 

v termínech stanovených správcem Fondu. Administrující odbor předkládá žádosti 

k hodnocení pracovní skupině hejtmana, která je poradním orgánem hejtmana Ústeckého 

kraje. Stanovisko k hodnoceným žádostem, včetně kompletního seznamu hodnocených 

žádostí tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí bylo přezkoumatelné, je následně 

předkládáno radě kraje. 

 

4.5 Maximální výše Příspěvku je u všech žadatelů 70% z celkových uznatelných nákladů 

akce/činnosti, mimo případů podpory „mimořádných nebo významných událostí“ 

zmíněných v bodě 2.1 c) těchto Zásad.  Procentuální podíl Příspěvku je stanoven jako 

maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů Projektu. 

Orgán kraje rozhodující o poskytnutí Příspěvku je oprávněn rozhodnout, že Příspěvek bude 

poskytnut do výše 100% celkových uznatelných nákladů akce. U investičních dotací je 

horní hranice poskytnutého příspěvku 1 000 000 Kč, u neinvestičních dotací je horní 

hranice poskytnutého příspěvku 500 000 Kč. 

 

4.6 Maximální výše osobních nákladů je u všech žadatelů 40 % z celkových uznatelných 

nákladů akce.  

 

4.7 Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který byl uveden v žádosti, který není definován 

jako neuznatelný a splňuje všechny následující podmínky: 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 

- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném 

období realizace 

- byl uhrazen v období realizace Projektu 

- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce Příspěvku na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 

podpůrnými doklady. 

Neuznatelný náklad je náklad na: 

- jakékoliv provize  

- odměnu zpracovateli žádosti o Příspěvek 

- daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její 

odpočet 

- manka, škody 

- sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať už 

jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin 

- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku 

- ztráty z devizových kurzů 

- nájemné s následnou koupí (leasing) 

- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního 

předpisu 

- výdaje nesouvisející s realizací projektu 

- finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného 

charakteru 

- alkohol jako součást občerstvení resp. cateringových služeb 
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4.8 Pokud nebude žádosti vyhověno, a to i částečně, sdělí administrující odbor bez zbytečného 

odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo (částečně) vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.  

 

4.9 Na poskytnutí Příspěvku není právní nárok. 

 

4.10 Je-li  realizovaným projektem dosažen dle finančního vypořádání Příspěvku zisk 

(příjmy převyšující výdaje (náklady) projektu) je taková skutečnost důvodem pro vrácení 

poměrné části Příspěvku příjemcem. Částka, kterou je příjemce povinen vrátit, se stanoví 

procentním podílem na zisku, přičemž tento podíl odpovídá výši závazného ukazatele 

uvedeného ve Smlouvě, nejvýše však do výše poskytnutého Příspěvku. 

 

Čl. 5 

Způsob podání žádosti o Příspěvek administrovaný odborem SPRP 

5.1 Předkládání žádosti o Příspěvek je možné výhradně elektronickou formou s následným 

doručením písemností. Žádost o poskytnutí dotace se podává vyplněním a odesláním 

elektronického formuláře dostupného na adrese https://www.kr-ustecky.cz/individualni-

dotace/ds-100275/p1=204744. Elektronický formulář žádosti je žadatelům přístupný od 

1. 1. 2019. Po elektronickém odeslání formuláře bude každé žádosti přiřazeno jedinečné 

pořadové číslo. Podepsaná písemná verze žádosti se všemi povinnými přílohami musí být 

doručena prostřednictvím pošty, kurýrem nebo osobně v úředních hodinách na podatelnu 

Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zalepenou obálku je třeba označit: 

a) adresou: Krajský úřad Ústeckého kraje 

 Odbor strategie, přípravy a realizace projektů 

 Velká Hradební 3118/48 

 400 02 Ústí nad Labem 

b) plným jménem a adresou žadatele a pořadovým číslem žádosti vygenerovaným 

elektronickou aplikací 

c) textem "Neotvírat – žádost o individuální dotaci“. 

 

5.2 Bude-li prostřednictvím elektronické aplikace odeslána více než jedna elektronická žádost 

se stejným názvem, bude do hodnocení přijata pouze ta žádost, která bude doložena 

podepsanou písemnou verzí s povinnými přílohami, ostatní žádosti budou vyřazeny. 

 

5.3 Z dalšího hodnocení budou vždy vyřazeny žádosti v případech kdy: 
a) bude podána pouze elektronická žádost a nebude následně dodána písemná verze žádosti 

s přílohami; 

b) bude podána pouze písemná žádost a nebude podána elektronicky. 

 

5.4 Pokud bude žádost podaná řádně v souladu s těmito zásadami, ale bude vykazovat jiné 

formální či obsahové nedostatky, bude žadatel vyzván k jejich odstranění či doplnění 

v termínu určeném poskytovatelem.  

Za správnost a úplnost žádosti vždy zodpovídá žadatel. 

 

Čl. 6 

Smlouva 

 

6.1 Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí Příspěvku z Fondu uzavře 

Ústecký kraj s příjemcem příspěvku Smlouvu dle obecně závazných právních předpisů. 

Smlouvu za Ústecký kraj podepisuje hejtman kraje nebo uvolněný zastupitel na základě 

pověření Rady Ústeckého kraje.  
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6.2 Smlouva v případě poskytnutí dotace obsahuje (povinné náležitosti dle zákona č. 250/2000 

Sb.): 

 název, sídlo, IČO poskytovatele,  

 jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště u fyzických osob (u podnikatelů 

případně i IČO, bylo-li přiděleno), název, popř. obchodní firmu, sídlo a IČO u právnické 

osoby, 

 číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce Příspěvku, 

 výši poskytovaného Příspěvku,  

 podmínky, za kterých se Příspěvek poskytuje,  

 účel, na který je Příspěvek určen,   

 dobu, v níž má být stanového účelu dosaženo,    

 způsob čerpání Příspěvku,  

 podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit,  

 způsob a termín finančního vypořádání (vyúčtování) Příspěvku  

 lhůty a podmínky vrácení Příspěvku v případě neplnění smluvních podmínek včetně 

výše sankcí,  

 podmínky pro výpověď či zrušení Smlouvy, 

 případně další podmínky související s účelem, na nějž byl Příspěvek poskytnut, a které 

je příjemce povinen dodržet, 

 je-li příjemce Příspěvku právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo 

zrušení právnické osoby s likvidací, 

 den podpisu Smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy. 

 V případě poskytnutí daru bude smlouva uzavřena v souladu s ust. § 2055 a násl. 

Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

6.3 O prodloužení lhůt, obsažených ve Smlouvě, rozhodne na základě odůvodněné žádosti 

příjemce Příspěvku hejtman Ústeckého kraje. O svém rozhodnutí informuje příslušný orgán 

kraje, který rozhodl o poskytnutí Příspěvku, na jeho nejbližším zasedání. 

6.46.3 Ústecký kraj v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2015 

zveřejní po dobu 3 let uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

(nad 50 000 Kč) a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup, 

pokud nebude postupováno podle následujícího odstavce. 

Smlouva, na základě které bude poskytnut Příspěvek vyšší než 50 000 Kč, či bude tato 

hranice překročena uzavřeným dodatkem ke smlouvě, bude včetně všech jejích dodatků 

zveřejněna v souladu s § 3 odst. 2 písm. i) a § 8 odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv. 

 

Čl. 7 

Povinnosti příjemce Příspěvku 
 

7.1 Příjemce Příspěvku je povinen poskytnuté prostředky Fondu použít v souladu 

s podmínkami uzavřené Smlouvy. 

 

7.2 Příjemce Příspěvku se zavazuje uvádět na všech podkladech včetně originálů účetních 

dokladů souvisejících s akcí nebo činností, že byl „Projekt podpořen Ústeckým krajem“. 
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Podklady a originály účetních dokladů hrazených z dotace budou označeny větou „Hrazeno 

z dotace č. …“. 

7.3 Příjemce Příspěvku je povinen zaslat „Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace 

(závěrečné vyúčtování)“ ve lhůtě stanovené ve Smlouvě. 

7.4 Příjemce Příspěvku je povinen na základě žádosti poskytovatele doplnit ve stanovené lhůtě 

náležitosti vyúčtování. 

7.5 Příjemce Příspěvku je povinen zajistit publicitu akce/činnosti dle příslušného ustanovení 

Smlouvy.  

 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení. 

 

8.1 Způsob použití účelových finančních prostředků Fondu podléhá kontrole orgánů Ústeckého 

kraje. Každoročně je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládána zpráva včetně přehledu o 

čerpání prostředků z Fondu zpracovaná správcem Fondu. Tato zpráva je předkládána spolu 

se zprávou o závěrečném účtu Ústeckého kraje za uplynulý kalendářní rok. 

 

8.2 Výjimku z těchto Zásad schvaluje Rada nebo Zastupitelstvo Ústeckého kraje; výjimku 

může schválit ten orgán, který je podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oprávněn rozhodnout o poskytnutí 

dotace/daru. 

 

8.3 Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 044/16Z/2018 

……………………..ze dne 10. 12. 2018……………………9.3.2020, nabývají platnosti 

dnem jejich schválení a účinnosti dnem 1. 1. 201910. 3. 2020. Zásady ruší Zásady pro 

poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje schválené 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje č. 044/16Z/2018 039/9Z/2017 ze dne         10. 12. 2018     

11. 12. 2017, včetně jejich úpravy dle usnesení č. 016/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne  

 

                              

           Oldřich Bubeníček 

        hejtman Ústeckého kraje  
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce: 
  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ/INVESTIČNÍ  DOTACE 

z Fondu Ústeckého kraje 

uzavřená dle ust § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 

 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený:     PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, 1. náměstkem hejtmana 

Ústeckého kraje, na základě pověření dle usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019 

 
Kontaktní osoba:     Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení projektů, odbor strategie,      
                                   přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:     tomesova.i@kr-ustecky.cz/ 475 657 734 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 2500762/0800 
 
a 
 
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení): 
   ……………………………………….. 
Sídlo/bydliště:     ........................................... (právnická osoba/fyzická osoba) 

Zastoupený:  ...................................(Jméno, funkce osoby, která příjemce zastupuje) 

 
IČ/datum narození: .................. (právnická osoba, podnikající fyzická osoba/fyzická osoba) 
DIČ:     ………………… 
Bank. spojení:     …………………… 
  číslo účtu:  
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn.  ........../ v.............. rejstříku 
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v……………….. 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

S M L O U V U  O  P O S K Y T N U T Í  NEINVESTIČNÍ/INVESTIČNÍ 
D O T A C E k realizaci projektu „.................................. “ (dále jen 

bod 9.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 019/88R/2020
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„smlouva“) 

Preambule 

Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. ……. ze dne 9. 3. 2020 (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v 
souladu s výše uvedenými Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto 
smlouvou neupravených. 
 

  

Článek I. 

Poskytnutí dotace 

Účel, na který je dotace určena, a výše dotace 

1. Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. ..................... ze dne ...................... poskytuje příjemci 
investiční/neinvestiční dotaci ve výši  ................ Kč (slovy: ...............................korun 
českých) z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti uvedené 
v předložené žádosti ze dne ……. s názvem „.............................“ (dále jen „Projekt“).  

2. Var. 1 - Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o 
fungování Evropské unie/ Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.* 

 Var. 2 - Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu NAŘÍZENÍ 
KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie č.352/2013 na straně L). Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě 
následujícího prohlášení příjemce.  
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající 
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o 
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle 
výše uvedeného nařízení Evropské komise. ** 

Poznámka */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou 
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného pravidla 
de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým polem a značkou 
*, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **. 

Článek II. 

Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, účinnost uznatelných nákladů 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do .................. (termín finančního 
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení 
příjemcem v období od ........... do ............... 

Článek III. 

Financování 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého Projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech 
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu 
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných 



 

strana 3 / 8 

nákladů. Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek z Fondu 
Ústeckého kraje předložené příjemcem. 

2. Maximální výše osobních nákladů je 40 % z celkových uznatelných nákladů. 

3. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši ......... %. Závazný finanční ukazatel 
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení 
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou 
poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. 
Celkové plánované uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí ................... Kč. 

4. V případě vykázaného vyššího podílu dotace ve vztahu ke skutečným celkovým 
uznatelným nákladům realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz odst. 3 čl. III. smlouvy), je příjemce povinen prostředky, o které byl 
dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na 
účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty. 

5. Případné vykázání zisku v rámci Projektu (příjmy převyšující výdaje (náklady) projektu) 
je důvodem pro vrácení dotace/ její části ve výši dle Čl. 4, odst. 4.10 Zásad. 

6. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 
nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu DPH, 
je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez 
DPH. 

 Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném 

období realizace, 
- byl uhrazen v období realizace Projektu, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

Neuznatelný náklad je zejména náklad na: 

- jakékoliv provize pro příjemce dotace, 
- odměna zpracovateli žádosti o příspěvek, 
- daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její 

odpočet, 
- manka, škody, 
- sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať 

už jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing), 
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 
tohoto právního předpisu, 

- výdaje nesouvisející s realizací projektu, 
- finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného 

charakteru, 
- alkohol jako součást občerstvení resp. cateringových služeb. 

7.  Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této smlouvy 
na bankovní účet příjemce/účet zřizovatele příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 
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Článek IV. 

Povinnosti příjemce 

Příjemce je povinen: 

a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.  

c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotací v odděleném účetnictví, vedeném 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska uznatelných nákladů 
celého Projektu. 

Příjemce, který vede daňovou evidenci dle zákona č.586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve 
které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na Projekt.  

d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách 
v platném a účinném znění. 

e) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen: 

- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, 
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace, 

- zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle 
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu 
poskytovatele. 

f) Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné 
vyúčtování) všech nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu včetně 
poskytnuté dotace na  elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná zpráva a 
finanční vypořádání dotace“ který je k dispozici na webových stránkách 
poskytovatele www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty – Fond Ústeckého kraje- 
Individuální dotace“, a to do 3 měsíců od uplynutí lhůty stanovené v článku II. 

Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce dotace, 
- číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této smlouvy), 
- popis realizace Projektu, 
- přínos Projektu, 
- celkové zhodnocení Projektu,  
- finanční vypořádání poskytnuté dotace, 
- doložení splnění publicity dle čl. VII, 
- fotodokumentaci realizace Projektu. 

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat: 

- přehled všech výnosů Projektu, 
- přehled všech uznatelných nákladů Projektu, včetně kopií účetních dokladů a 

podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách, tj. 
výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,  

- přehled nákladů Projektu hrazených z dotace,  
- kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu, 
- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu), 
- dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti s 

Projektem dle zákona o veřejných zakázkách, 
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- účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu s 
příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, (pozn.: u investiční dotace) 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje.  

g) Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících 
s realizací Projektu, že byl “Projekt podpořen Ústeckým krajem“, a zároveň 
výdaje hrazené z dotace budou označeny větou „Hrazeno z dotace č. .........“. 

h) Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace. 

i) Předložit poskytovateli na vyžádání „Průběžnou monitorovací zprávu“ o průběhu 
realizace Projektu. 

j) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce 
nebo realizace podpořeného Projektu. 

k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta, v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v žádosti příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně s předložením 
závěrečné zprávy. 

l) Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla poskytnuta, 
v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě.  

Článek V. 

Porušení rozpočtové kázně 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně 
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení 
s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 

a) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou 
výše odvodu činí 5 %, 

b) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty 15 dnů uvedené ve Výzvě poskytovatele k  doplnění nebo opravě 
závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání dotace předložených ve lhůtě 
stanovené ve smlouvě – výše odvodu činí 5 %, 

c) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví vedeném v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska celkových uznatelných nákladů 
Projektu, pokud účetnictví vede – výše odvodu činí 10 %, 

d) nedodržení povinnosti zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje 
s konkrétní vazbou na Projekt, pokud vede daňovou evidenci dle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – výše odvodu  
10 %, 

e) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je podpořen Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %, 
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f) nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této smlouvy – výše odvodu činí 5 %. 

3. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni 
porušení rozpočtové kázně.  

Článek VI.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou nebo proti příjemci bylo zahájeno insolvenční 
řízení. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní 
lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi příjemci. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 

Článek VII. 

Publicita 

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

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

3. V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude 
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“ 
v provedení respektující logomanuál poskytovatele.*  

*Poznámka - v případě neinvestiční dotace se daný odstavec vypustí. 

4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená na webových stránkách. 
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5. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to 
nejméně po dobu trvání projektu.* 

a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem), 

b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti akce (projektu), 

c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce 
poskytovatele,  

d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce  
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační 
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od  poskytovatele), 

e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce 
(realizace projektu), 

f)   distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel, mezi hosty 
akce, 

g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele), 

h) prezentace poskytovatele moderátorem akce, 

i)   umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací projektu), 

*Poznámka   - zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené v odst. 5 

s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci s oddělením 
mediální komunikace odboru kancelář hejtmana. V případě, že bude požadována „velká 
publicita“, bude ve Smlouvě použit i odst. 5). 

6. Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 
Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

Článek VIII. 

Ostatní ujednání 

1. Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. 
na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode 
dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu 
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným 
dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce) 

Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, 
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána příjemci. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je 
uveřejňována v registru smluv) 
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Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: 
U smluv do 50 000,- Kč) 

2. Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, ze strany poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit 
pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití prostředků 
dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, zákona č. 250/2000 Sb., případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu. Příslušným správním orgánem k rozhodování sporů z právních poměrů při 
poskytnutí dotace dle této smlouvy je Ministerstvo financí ČR. 

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

 

 

 

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

 
 
 

 
 …………………………………….. …………………………………………. 
 Poskytovatel Příjemce 
 Ústecký kraj  
 PhDr. Martin Klika, MBA, DBA,  
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,  
 na základě pověření dle usnesení  
Rady Ústeckého kraje č. 016/69R/2019  
 ze dne 22. 5. 2019  
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

(dále jen Smlouva) 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Ústecký kraj 

Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Statutární zástupce:  Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

IČ:     70892156 

DIČ:    CZ70892156 

Bankovní spojení:  882733379/0800 

 

 

Zástupce pro věcná jednání: 

xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: ……………………………… 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: ……………………………… 

 

 

 

(dále jen „Příjemce“) 
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a 

 

……………………………………. 

se sídlem/místo podnikání: ………………………………………………. 

zastoupená:   ………………………………., statutárním ředitelem 

vedená u:   Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka …………….. 

(výpis/kopie výpisu z veřejného rejstříku je součástí dokumentace projektu) 

IČ:  ……………….,   bankovní spojení:  ……………../…… 

 

Zástupce pro věcná jednání: ……………………… 

Telefon, fax: … … … 

E-mail: …………..@..................cz 

 

(dále jen „Partner“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“): 

 
 

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a 

odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle 

tohoto článku Smlouvy. 

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří společně 

realizují Projekt „XXXXXXXXXXXXXXXXXXX“, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj 

a Vzdělávání (dále jen „Projekt“).  

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v 

Pravidlech pro žadatele a příjemce – Obecná část a Pravidel pro žadatele a příjemce – 

Specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla 

pro žadatele a příjemce“), jejichž závazná verze je uvedena ve výzvě číslo 02_19_078 

Implementace KAP II v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 

v Právním aktu. 

Partner je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu platnými právními předpisy, dle 

Pravidel pro žadatele a příjemce uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jiných 

metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy) a dalšími dokumenty uvedenými v této smlouvě. 
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Článek III 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. 

této Smlouvy takto: 

1. Příjemce bude provádět zejména tyto činnosti: 

– projektové a finanční řízení Projektu, zejména po administrativní stránce, 

– průběžné informování Partnera, 

– zpracování návrhu Projektu a jeho změn a doplnění, 

– průběžné vyhodnocování projektových činností, 

– vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů, 

– vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů aktivit z Projektu, 

– zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 

– schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera, 

– projednání veškerých změn a povinností s Partnerem, 

– přípravu a řízení konferencí, seminářů a veletrhů a dalších akcí, 

– lektorskou činnost, 

– zajišťování publicity Projektu, apod. 

2. Partner bude provádět zejména tyto činnosti: 

– aktivní spolupráci s Příjemcem na vlastní realizaci Projektu v souladu s přílohou č. 1 

– realizaci a naplňování klíčové aktivity č. XXXXXX a to především po obsahové stránce 

– naplňování monitorovacích indikátorů uvedených v příloze č. 1, 

– nakoupení pomůcek a vybavení dle rozpočtu Partnera – realizace výběrových řízení 

v souladu s právními předpisy a Obecnými a Specifickými pravidly výzvy, 

– zajišťování cílové skupiny a zprostředkování kontaktu s ní (zajištění přenosu informací 

mezi cílovou skupinou a Příjemcem), 

– spolupráce na případném návrhu změn a doplnění Projektu, 

– zajišťování pravidelného vyúčtování vynaložených prostředků v termínech určených 

Příjemcem,  

– zpracování zprávy o své činnosti a její odevzdávání včetně podkladů a příloh 

v termínech určených Příjemcem a atd. pro zpracování monitorovacích zpráv., 
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– zajišťování udržitelnosti projektu po dobu dvou let po skončení realizace Projektu, nebo 

v souladu s výzvou po dobu třech let od nejpozdějšího data zahájení využívání majetku 

pořízeného v rámci celého Projektu, dle toho, který případ nastane později. 

3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 

vykonávat dle této Smlouvy. 

4. Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy Příjemce 

a ostatních Partnerů. 

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se Projektu, dosažených výsledků Projektu  

a související dokumentace. 

6. Partner se dále zavazuje: 

– mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky opráv-

něné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých korunách. Partner 

je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení Projektu až do doby, než obdrží 

závěrečnou platbu, resp. až do doby finančního vypořádání Projektu; 

– vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je povinen zajistit, 

aby příslušné doklady prokazující výdaje související s projektem splňovaly předepsané 

náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné. 

Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR; 

– vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu; 

– do výdajů Projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti 

stanovená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

– s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel 

stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

zejména hospodárně, efektivně a účelně; 

– na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 

související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být 

dostatečná pro vyřízení žádosti; 

– řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu 

s platnými právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro 

žadatele a příjemce; 

– po celou dobu realizace Projektu nakládat s veškerým majetkem, získaným byť i jen 

částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti 
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poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek spolufinancovaný z 

finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva 

zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě zničení, 

poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových hodnotách 

spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto majetkové 

hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu 

ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při nakládání s majetkem pořízeným 

z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a příjemce a Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace 

– při realizaci činností dle této Smlouvy zajišťovat povinnou publicitu Projektu v souladu s 

pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v souladu s pokyny Příjemce; 

– předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, 

podklady pro průběžné zprávy o realizaci Projektu, informace o pokroku v realizaci 

Projektu, závěrečnou zprávu o realizaci Projektu, případně průběžné zprávy o 

udržitelnosti projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu dle Pravidel pro 

žadatele a příjemce; 

– umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 

realizuje v rámci Projektu, umožní průběžné ověřování provádění činností, k nimž se 

zavázal dle této Smlouvy, a poskytne součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo 

financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 

další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly; 

– bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících 

z účasti na Projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných 

opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění; 

– neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu 

k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje dle této 

Smlouvy. 

7. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit z 

prostředků poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných 

strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů než níže 

uvedených. 

8. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhod-

nutí o poskytnutí dotace. 
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Článek IV 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 

příjemci formou finanční podpory na základě vydaného Právního aktu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Celkový finanční podíl Partnera na projektu    … … ..,- Kč.  

2. Příjemce bude poskytovat Partnerovi finanční příspěvek bezhotovostním převodem na 

účet jeho zřizovatele vedený u …………………….banky, číslo účtu ………………./….. pod 

účelovým znakem UZ  …….. . 

3. Každý Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na položky rozpočtu dle 

přílohy č. 2 této Smlouvy. 

4. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři s finančním 

příspěvkem oprávněni použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů Projektu 

a současně takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízení Rady 

(ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele a příjemce, a které Příjemci nebo Partnerům 

vznikly v období od 1. 4. 2020 a byly proplaceny nejpozději dnem ukončení realizace 

projektu, příp. po ukončení realizace projektu, pokud souvisejí s finančním i věcným 

uzavřením projektu. 

5. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci Projektu budou hrazeny Partnerovi takto:  

a) Příjemce poskytne finanční prostředky k předfinancování nákladů Partnera v maximální 

výši 40% z celkových nákladů partnera. Jedná se o částku…….,- Kč, finanční prostředky 

budou Partnerovi připsány na účet max. 30 dnů od zahájení realizace projektu. 

b) Partner je povinen využívat k úhradě svých způsobilých výdajů včetně plateb 

dodavatelům této zálohy výhradně z projektového účtu.  

c) Další zálohu Příjemce poskytne Partnerovi na základě oprávněného požadavku 

Partnera (vyúčtování zálohy) v intervalu 3 měsíců. Příjemce odsouhlasí výši další 

zálohové platby s ohledem na budoucí výdaje Partnera. Navýšení zálohové platby 

Partnera bude řešeno dodatkem ke Smlouvě 

d) Výše finanční podpory bude Partnerovi poskytnuta do výše 100% způsobilých výdajů 

projektu. 

6. Nepřímé náklady Partnera činí …..% z přímých nákladů tj. maximálně ………….. Kč. 

Nepřímé náklady Partner využívá na úhradu nepřímých nákladů stanovených Příručkou 

pro příjemce finanční podpory OP VVV, jejichž závazná verze je uvedena v Rozhodnutí o 

poskytnutí podpory, nebo ve výzvě. 

7. Partner je povinen takto poskytnuté finanční prostředky Příjemci řádně vyúčtovat a jejich 

použití prokázat účetními doklady. Finanční prostředky Příjemce poskytne Partnerovi 

maximálně ve výši stanovené v čl. IV., odst. 1 této Smlouvy. 
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8. V případě úpravy a změn podmínek Projektu vyvolaných Řídícím orgánem OP VVV 

v procesu hodnocení žádosti v aktivitách či rozpočtu týkající se Partnera projektu, zavazují 

se smluvní strany neprodleně uzavřít dodatek této Smlouvy, který bude zohledňovat 

provedenou úpravu a změny. 

 

Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory 

všemi Partnery poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vůči poskytovateli 

finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

2. Každý Partner je povinen Příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., 

odst. 1 Smlouvy, a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost 

vyplývající z této Smlouvy. Partner se zavazuje škodu uhradit na základě výzvy Příjemce 

ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. 

3. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům Projektu i třetím osobám, 

která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, Pravidel pro 

žadatele a příjemce, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů. 

4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 

Partnera. V případě škody vzniklé zaviněním více Partnerů, uhradí škodu každý Partner 

v podílu dle výše obdrženého finančního příspěvku. 

5. Partner a Příjemce prohlašují, že za škodu ve smyslu tohoto článku se považuje taktéž 

odvod za porušení rozpočtové kázně a penále vyměřené poskytovatelem dotace Příjemci, 

které budou mít původ v porušení povinností dle této Smlouvy nebo Pravidel pro žadatele 

a příjemce Partnerem. 

 

Článek VI 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 

ztížit dosažení účelu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 

plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu Rozhodnutím o poskytnutí dotace, a to 

bez zbytečného odkladu. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a 
v souladu s dobrými mravy. 
 
 
 
 



 

8 

 

Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle Článku II. Smlouvy, 

nejméně však do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečné vyúčtování. 

2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vy-

plývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na 

základě schválené změny projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V případě 

vyloučení Partnera z projektu je Příjemce oprávněn odstoupit od této smlouvy. Partner je 

neprodleně povinen převést na účet Příjemce nevyčerpanou část obdrženého příspěvku 

a předat mu veškerou dokumentaci k Projektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera 

za škodu dle čl. V. této smlouvy.  

3. Partner může ukončit spolupráci na Projektu s Příjemcem pouze na základě písemné 

dohody. Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny projektu 

spočívající v odstoupení Partnera od realizace Projektu ze strany poskytovatele dotace 

(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým ukončením spolupráce nesmí být 

ohroženo splnění účelu dle článku II. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma ostatním 

účastníkům Projektu. 

 

Článek VIII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních 

stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  

U změny uvedené v čl. VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem,  

o jehož vyloučení se jedná.  

2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po 1 vyhotovení.  

4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 Přehled aktivit partnera a 

monitorovacích indikátorů a Příloha č. 2 Rozpočet partnera. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svo-

bodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Partner 

prohlašuje, že byl seznámen se všemi závaznými dokumenty týkající se realizace Projektu 

včetně závazných směrnic Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. V případě rozporu této smlouvy s Rozhodnutím o poskytnutí dotace je 

rozhodující znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smluvní strany se zavazují, že 
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neprodleně uzavřou dodatek této Smlouvy, který bude zohledňovat úpravu obsaženou 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Partner prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 

obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 

disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 

údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Příjemce, který zároveň zajistí, aby 

informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Partnerovi do datové schránky ID 

………… na e-mail: ……..@............cz.. 

8. O poskytnutí finančního příspěvku a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č………………ze dne ……………………... 

 

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

Příjemce                                                                   Partner 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Přehled aktivit partnera a monitorovacích indikátorů 

Příloha č. 2 Rozpočet partnera 
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

(dále jen Smlouva) 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Ústecký kraj 

Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Statutární zástupce:  Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

IČ:     70892156 

DIČ:    CZ70892156 

Bankovní spojení:  882733379/0800 

 

 

Zástupce pro věcná jednání:  

xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: ……………………………… 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: ……………………………… 

 

(dále jen „Příjemce“) 

 

a 

 

bod 9.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 021/88R/2020
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……………………………………. 

se sídlem/místo podnikání: ………………………………………………. 

zastoupená:   ………………………………., statutárním ředitelem 

vedená u:   Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka …………….. 

(výpis/kopie výpisu z veřejného rejstříku je součástí dokumentace projektu) 

IČ:  ……………….,   bankovní spojení:  ……………../…… 

 

Zástupce pro věcná jednání: ……………………… 

Telefon, fax: … … … 

E-mail: …………..@..................cz 

 

(dále jen „Partner“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“): 

 
 

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a 

odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle 

tohoto článku Smlouvy. 

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří společně 

realizují Projekt „XXXXXXXX“, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání 

(dále jen „Projekt“).  

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v 

Pravidlech pro žadatele a příjemce – Obecná část a Pravidlech pro žadatele a příjemce – 

Specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla 

pro žadatele a příjemce“), jejichž závazná verze je uvedena ve výzvě číslo 02_19_078 

Implementace KAP II v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 

v Právním aktu /Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Partner je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu platnými právními předpisy, dle 

Pravidel pro žadatele a příjemce uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jiných 

metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy) a dalšími dokumenty uvedenými v této smlouvě. 
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Článek III 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. 

této Smlouvy takto: 

1. Příjemce bude provádět zejména tyto činnosti: 

– projektové a finanční řízení Projektu, zejména po administrativní stránce, 

– průběžné informování Partnera, 

– zpracování návrhu Projektu a jeho změn a doplnění, 

– průběžné vyhodnocování projektových činností, 

– vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů, 

– vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů aktivit z Projektu, 

– zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 

– schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera, 

– projednání veškerých změn a povinností s Partnerem, 

– přípravu a řízení konferencí, seminářů a veletrhů a dalších akcí, 

– lektorskou činnost, 

– zajišťování publicity Projektu, apod. 

2. Partner bude provádět zejména tyto činnosti: 

– aktivní spolupráce s Příjemcem na vlastní realizaci Projektu v souladu s přílohou č. 1 

– realizaci a naplňování klíčové aktivity č. XXX a to především po obsahové stránce 

– naplňování monitorovacích indikátorů uvedených v příloze č. 1, 

– nakoupení pomůcek a vybavení dle rozpočtu Partnera – realizace výběrových řízení 

v souladu s právními předpisy a Pravidla pro žadatele a příjemce, 

– zajišťování cílové skupiny a zprostředkování kontaktu s ní (zajištění přenosu informací 

mezi cílovou skupinou a Příjemcem), 

– spolupráce na případném návrhu změn a doplnění Projektu, 

– zajišťování pravidelného vyúčtování vynaložených prostředků v termínech určených 

Příjemcem, 

– zpracování zprávy o své činnosti a její odevzdávání včetně podkladů a příloh 

v termínech určených Příjemcem a atd. pro zpracování monitorovacích zpráv, 

– zajišťování udržitelnosti Projektu po dobu dvou let po skončení realizace Projektu, 

nebo v souladu s výzvou po dobu třech let od nejpozdějšího data zahájení využívání 

majetku pořízeného v rámci celého Projektu, dle toho, který případ nastane později. 
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3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 

vykonávat dle této Smlouvy. 

4. Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy Příjemce 

a ostatních Partnerů. 

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se Projektu, dosažených výsledků Projektu  

a související dokumentace. 

6. Partner se dále zavazuje: 

– mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky opráv-

něné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých korunách. Partner 

je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení Projektu až do doby, než obdrží 

závěrečnou platbu, resp. až do doby finančního vypořádání Projektu; 

– vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je povinen zajistit, 

aby příslušné doklady prokazující výdaje související s Projektem splňovaly předepsané 

náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné. 

Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR; 

– vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu; 

– do výdajů Projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti 

stanovená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

– s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel 

stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

zejména hospodárně, efektivně a účelně; 

– na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 

související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být 

dostatečná pro vyřízení žádosti; 

– řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu 

s platnými právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro 

žadatele a příjemce; 

– po celou dobu realizace Projektu nakládat s veškerým majetkem, získaným byť i jen 

částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti 

poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek spolufinancovaný z 

finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva 

zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě zničení, 

poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových hodnotách 
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spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto majetkové 

hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu 

ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při nakládání s majetkem pořízeným 

z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a příjemce a Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace, 

– při realizaci činností dle této Smlouvy zajišťovat povinnou publicitu Projektu v souladu s 

pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v souladu s pokyny Příjemce; 

– předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, 

podklady pro průběžné zprávy o realizaci Projektu, informace o pokroku v realizaci 

Projektu, závěrečnou zprávu o realizaci Projektu, případně průběžné zprávy o 

udržitelnosti Projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu dle Pravidel pro 

žadatele a příjemce; 

– umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 

realizuje v rámci Projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se 

zavázal dle této Smlouvy, a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo 

financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 

další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly; 

– bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících 

z účasti na Projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných 

opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění; 

– neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu 

k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje dle této 

Smlouvy. 

7. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit z 

prostředků poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných 

strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů než níže 

uvedených. 

8. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhod-

nutí o poskytnutí dotace. 
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Článek IV 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 

Příjemci formou finanční podpory na základě vydaného Právního aktu / Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Celkový finanční podíl Partnera na Projektu    … … ..,- Kč. 

 Z toho 95% finanční příspěvek z dotace obdržené Příjemcem 

 a 5% vlastní zdroje Partnera  

2. Příjemce bude poskytovat Partnerovi finanční příspěvek bezhotovostním převodem na 

jeho /účet jeho zřizovatele vedený u …………………….banky, číslo účtu 

………………./….. pod účelovým znakem UZ  …….. . 

3. Každý Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na položky rozpočtu dle 

přílohy č. 2 této Smlouvy. 

4. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři s finančním 

příspěvkem oprávněni použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů Projektu 

a současně takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízení Rady 

(ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele a příjemce, a které Příjemci nebo Partnerům 

vznikly v období od 1. 4. 2020 a byly proplaceny nejpozději dnem ukončení realizace 

projektu, příp. po ukončení realizace projektu, pokud souvisejí s finančním i věcným 

uzavřením projektu. 

5. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci Projektu budou hrazeny Partnerovi takto:  

a) Příjemce poskytne finanční prostředky k předfinancování nákladů Partnera v maximální 

výši 40% z celkových nákladů partnera. Jedná se o částku…….,- Kč, finanční prostředky 

budou Partnerovi připsány na účet max. 30 dnů od zahájení realizace projektu. 

b) Partner je povinen využívat k úhradě svých způsobilých výdajů včetně plateb 

dodavatelům této zálohy výhradně z projektového účtu.  

c) Další zálohu Příjemce poskytne Partnerovi na základě oprávněného požadavku 

Partnera (vyúčtování zálohy) v intervalu 3 měsíců. Příjemce odsouhlasí výši další 

zálohové platby s ohledem na budoucí výdaje Partnera. Navýšení zálohové platby 

Partnera bude řešeno dodatkem ke Smlouvě 

d) Výše finanční podpory bude Partnerovi poskytnuta do výše 95% způsobilých výdajů 

projektu. 

6. Nepřímé náklady Partnera činí …..% z přímých nákladů tj. maximálně ………….. Kč. 

Nepřímé náklady Partner využívá na úhradu nepřímých nákladů stanovených Příručkou 

pro příjemce finanční podpory OP VVV, jejichž závazná verze je uvedena v Rozhodnutí o 

poskytnutí podpory, nebo ve výzvě. 
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7. V případě úpravy a změn podmínek Projektu vyvolaných Řídícím orgánem OP VVV 

v procesu hodnocení žádosti v aktivitách či rozpočtu týkající se Partnera Projektu, zavazují 

se smluvní strany neprodleně uzavřít dodatek této Smlouvy, který bude zohledňovat 

provedenou úpravu a změny. 

 

Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory 

všemi Partnery poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vůči poskytovateli 

finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

2. Každý Partner je povinen Příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., 

odst. 1 Smlouvy, a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost 

vyplývající z této Smlouvy. Partner se zavazuje škodu uhradit na základě výzvy Příjemce 

ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. 

3. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům Projektu i třetím osobám, 

která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, Pravidel pro 

žadatele a příjemce, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů. 

4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 

Partnera. V případě škody vzniklé zaviněním více Partnerů, uhradí škodu každý Partner 

v podílu dle výše obdrženého finančního příspěvku. 

5. Partner a Příjemce prohlašují, že za škodu ve smyslu tohoto článku se považuje taktéž 

odvod za porušení rozpočtové kázně a penále vyměřené poskytovatelem dotace Příjemci, 

které budou mít původ v porušení povinností dle této Smlouvy nebo Pravidel pro žadatele 

a příjemce Partnerem. 

 

Článek VI 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 

ztížit dosažení účelu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 

plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, a 

to bez zbytečného odkladu. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a 
v souladu s dobrými mravy. 
 

Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 
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1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle Článku II. Smlouvy, 

nejméně však do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečné vyúčtování. 

2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vy-

plývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na 

základě schválené změny projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V případě 

vyloučení Partnera z projektu je Příjemce oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Partner je 

povinen neprodleně převést na účet Příjemce nevyčerpanou část obdrženého příspěvku 

a předat mu veškerou dokumentaci k Projektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera 

za škodu dle čl. V. této smlouvy.  

3. Partner může ukončit spolupráci na Projektu s Příjemcem pouze na základě písemné 

dohody. Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny projektu 

spočívající v odstoupení Partnera od realizace Projektu ze strany poskytovatele dotace 

(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým ukončením spolupráce nesmí být 

ohroženo splnění účelu dle článku II. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma ostatním 

účastníkům Projektu. 

 

Článek VIII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních 

stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  

U změny uvedené v čl. VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem,  

o jehož vyloučení se jedná.  

2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po 1 vyhotovení.  

4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 Přehled aktivit Partnera a 

monitorovacích indikátorů a Příloha č. 2 Rozpočet Partnera. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svo-

bodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Partner 

prohlašuje, že byl seznámen se všemi závaznými dokumenty týkající se realizace Projektu 

včetně závazných směrnic Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. V případě rozporu této Smlouvy s Rozhodnutím o poskytnutí dotace je 

rozhodující znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smluvní strany se zavazují, že 

neprodleně uzavřou dodatek této Smlouvy, který bude zohledňovat úpravu obsaženou 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Partner prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 

obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 

disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 

údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Příjemce, který zároveň zajistí, aby 

informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Partnerovi do datové schránky ID 

………… na e-mail: ……..@............cz.. 

8. O poskytnutí finančního příspěvku a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č………………… ze dne ……………. 

 

 

 

 

 

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

Příjemce                                                                   Partner 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Přehled aktivit Partnera a monitorovacích indikátorů 

Příloha č. 2 Rozpočet Partnera 
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

(dále jen Smlouva) 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Ústecký kraj 

Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Statutární zástupce:  Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

IČ:     70892156 

DIČ:    CZ70892156 

Bankovní spojení:  882733379/0800 

 

 

Zástupce pro věcná jednání:  

xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: ……………………………… 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: ……………………………… 

 

(dále jen „Příjemce“) 

 

a 

 

Bod 9.5 Priloha 5.pdf k usnesení č. 021/88R/2020
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……………………………………. 

se sídlem/místo podnikání: ………………………………………………. 

zastoupená:   ………………………………., statutárním ředitelem 

vedená u:   Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka …………….. 

(výpis/kopie výpisu z veřejného rejstříku je součástí dokumentace projektu) 

IČ:  ……………….,   bankovní spojení:  ……………../…… 

 

Zástupce pro věcná jednání: ……………………… 

Telefon, fax: … … … 

E-mail: …………..@..................cz 

 

(dále jen „Partner“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“): 

 
 

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a 

odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle 

tohoto článku Smlouvy. 

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří společně 

realizují Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání“, v rámci Operačního programu Výzkum, 

Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Projekt“).  

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v 

Pravidlech pro žadatele a příjemce – Obecná část a Pravidel pro žadatele a příjemce – 

Specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla 

pro žadatele a příjemce“), jejichž závazná verze je uvedena ve výzvě číslo 02_19_078 

Implementace KAP II v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 

v Právním aktu /Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Partner je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu platnými právními předpisy, dle 

Pravidel pro žadatele a příjemce uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jiných 

metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy) a dalšími dokumenty uvedenými v této smlouvě. 
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Článek III 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. 

této Smlouvy takto: 

1. Příjemce bude provádět zejména tyto činnosti: 

– projektové a finanční řízení Projektu, zejména po administrativní stránce, 

– průběžné informování Partnera, 

– zpracování návrhu Projektu a jeho změn a doplnění, 

– průběžné vyhodnocování projektových činností, 

– vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů, 

– vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů aktivit z Projektu, 

– zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 

– schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera, 

– projednání veškerých změn a povinností s Partnerem, 

– přípravu a řízení konferencí, seminářů a veletrhů a dalších akcí, 

– lektorskou činnost, 

– zajišťování publicity Projektu, apod. 

2. Partner bude provádět zejména tyto činnosti: 

– aktivní spolupráci s Příjemcem na vlastní realizaci Projektu v souladu s přílohou č. 1 

– realizaci a naplňování klíčové aktivity č. XXXXX a to především po obsahové stránce 

– naplňování monitorovacích indikátorů uvedených v příloze č. 1, 

– nakoupení pomůcek a vybavení dle rozpočtu Partnera – realizace výběrových řízení 

v souladu s právními předpisy a Pravidla pro žadatele a příjemce, 

– zajišťování cílové skupiny a zprostředkování kontaktu s ní (zajištění přenosu informací 

mezi cílovou skupinou a Příjemcem), 

– spolupráce na případném návrhu změn a doplnění Projektu, 

– zajišťování pravidelného vyúčtování vynaložených prostředků v termínech určených 

Příjemcem, 

– zpracování zprávy o své činnosti a její odevzdávání včetně podkladů a příloh 

v termínech určených Příjemcem a atd. pro zpracování monitorovacích zpráv, 

– zajišťování udržitelnosti Projektu po dobu dvou let po skončení realizace Projektu, 

nebo v souladu s výzvou po dobu třech let od nejpozdějšího data zahájení využívání 

majetku pořízeného v rámci celého Projektu, dle toho, který případ nastane později. 
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3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 

vykonávat dle této Smlouvy. 

4. Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy Příjemce 

a ostatních Partnerů. 

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se Projektu, dosažených výsledků Projektu  

a související dokumentace. 

6. Partner se dále zavazuje: 

– Příjemce informovat o zahájení realizace aktivit nejpozději 30 kalendářních dní před 

jejich zahájením. Fyzickou realizaci aktivit je možno zahájit nejdříve den po ukončení 

fyzické realizace projektu z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II, 

– mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky opráv-

něné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých korunách. Partner 

je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení Projektu až do doby, než obdrží 

závěrečnou platbu, resp. až do doby finančního vypořádání Projektu; 

– vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je povinen zajistit, 

aby příslušné doklady prokazující výdaje související s Projektem splňovaly předepsané 

náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné. 

Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR; 

– vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu; 

– do výdajů Projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti 

stanovená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

– s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel 

stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

zejména hospodárně, efektivně a účelně; 

– na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 

související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být 

dostatečná pro vyřízení žádosti; 

– řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu 

s platnými právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro 

žadatele a příjemce; 

– po celou dobu realizace Projektu nakládat s veškerým majetkem, získaným byť i jen 

částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti 
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poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek spolufinancovaný z 

finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva 

zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě zničení, 

poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových hodnotách 

spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto majetkové 

hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu 

ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při nakládání s majetkem pořízeným 

z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a příjemce a Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace, 

– při realizaci činností dle této Smlouvy zajišťovat povinnou publicitu Projektu v souladu s 

pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v souladu s pokyny Příjemce; 

– předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, 

podklady pro průběžné zprávy o realizaci Projektu, informace o pokroku v realizaci 

Projektu, závěrečnou zprávu o realizaci Projektu, případně průběžné zprávy o 

udržitelnosti Projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu dle Pravidel pro 

žadatele a příjemce; 

– umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 

realizuje v rámci Projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se 

zavázal dle této Smlouvy, a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo 

financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 

další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly; 

– bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících 

z účasti na Projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných 

opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění; 

– neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu 

k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje dle této 

Smlouvy. 

7. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit z 

prostředků poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných 

strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů než níže 

uvedených. 

8. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhod-

nutí o poskytnutí dotace. 
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Článek IV 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 

Příjemci formou finanční podpory na základě vydaného Právního aktu / Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Celkový finanční podíl Partnera na Projektu    … … ..,- Kč.  

2. Příjemce bude poskytovat Partnerovi finanční příspěvek bezhotovostním převodem na 

jeho účet vedený u …………………….banky, číslo účtu ………………./….. pod účelovým 

znakem UZ 33063. 

3. Každý Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na položky rozpočtu dle 

přílohy č. 2 této Smlouvy. 

4. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři s finančním 

příspěvkem oprávněni použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů Projektu 

a současně takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízení Rady 

(ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele a příjemce, a které Příjemci nebo Partnerům 

vznikly v období od 1. 4. 2020 a byly proplaceny nejpozději dnem ukončení realizace 

projektu, příp. po ukončení realizace projektu, pokud souvisejí s finančním i věcným 

uzavřením projektu. 

5. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci Projektu budou hrazeny Partnerovi takto:  

a) Příjemce poskytne finanční prostředky k předfinancování nákladů Partnera v maximální 

výši ………..Kč, dle předem určených standardizovaných aktivit tvořených dílčími 

jednotkami v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Finanční prostředky budou Partnerovi 

připsány na účet jednorázově do 30 dnů od zahájení realizace aktivity. 

b) Partner je povinen využívat k úhradě svých způsobilých výdajů včetně plateb 

dodavatelům této zálohy výhradně z projektového účtu. Výdaje jsou způsobilé ode dne, 

který následuje po dni, ve které, byly ukončena fyzická realizace projektu z výzvy Šablony 

pro SŠ a VOŠ II. 

c) Výše finanční podpory bude Partnerovi poskytnuta do výše 100% způsobilých výdajů 

Projektu. 

6. Partner ve zprávě o realizaci předkládá pouze výsledky a výstupy (zprávou o realizaci 

projektu). Výše schválené částky je určena na základě skutečně dosažených výstupů a 

výsledků projektu definovaných v Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Snížení počtu 

dosažených výstupů znamená snížení výše způsobilých výdajů. Účetní doklady nejsou 

předmětem kontroly. 

7. V případě úpravy a změn podmínek Projektu vyvolaných Řídícím orgánem OP VVV 

v procesu hodnocení žádosti v aktivitách či rozpočtu týkající se Partnera Projektu, zavazují 

se smluvní strany neprodleně uzavřít dodatek této Smlouvy, který bude zohledňovat 

provedenou úpravu a změny. 
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Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory 

všemi Partnery poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vůči poskytovateli 

finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

2. Každý Partner je povinen Příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., 

odst. 1 Smlouvy, a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost 

vyplývající z této Smlouvy. Partner se zavazuje škodu uhradit na základě výzvy Příjemce 

ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. 

3. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům Projektu i třetím osobám, 

která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, Pravidel pro 

žadatele a příjemce, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů. 

4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 

Partnera. V případě škody vzniklé zaviněním více Partnerů, uhradí škodu každý Partner 

v podílu dle výše obdrženého finančního příspěvku. 

5. Partner a Příjemce prohlašují, že za škodu ve smyslu tohoto článku se považuje taktéž 

odvod za porušení rozpočtové kázně a penále vyměřené poskytovatelem dotace Příjemci, 

které budou mít původ v porušení povinností dle této Smlouvy nebo Pravidel pro žadatele 

a příjemce Partnerem. 

 

Článek VI 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 

ztížit dosažení účelu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 

plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, a 

to bez zbytečného odkladu. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a 
v souladu s dobrými mravy. 
 

Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle Článku II. Smlouvy, 

nejméně však do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečné vyúčtování. 

2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vy-

plývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na 

základě schválené změny Projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V případě 
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vyloučení Partnera z Projektu je Příjemce oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Partner je 

povinen neprodleně převést na účet Příjemce nevyčerpanou část obdrženého příspěvku 

a předat mu veškerou dokumentaci k Projektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera 

za škodu dle čl. V. této smlouvy.  

3. Partner může ukončit spolupráci na Projektu s Příjemcem pouze na základě písemné 

dohody. Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny Projektu 

spočívající v odstoupení Partnera od realizace Projektu ze strany poskytovatele dotace 

(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým ukončením spolupráce nesmí být 

ohroženo splnění účelu dle článku II. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma ostatním 

účastníkům Projektu. 

 

Článek VIII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních 

stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  

U změny uvedené v čl. VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem,  

o jehož vyloučení se jedná.  

2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po 1 vyhotovení.  

4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 Přehled aktivit Partnera a 

monitorovacích indikátorů a Příloha č. 2 Rozpočet Partnera. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svo-

bodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Partner 

prohlašuje, že byl seznámen se všemi závaznými dokumenty týkající se realizace Projektu 

včetně závazných směrnic Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. V případě rozporu této Smlouvy s Rozhodnutím o poskytnutí dotace je 

rozhodující znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smluvní strany se zavazují, že 

neprodleně uzavřou dodatek této Smlouvy, který bude zohledňovat úpravu obsaženou 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Partner prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 

obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 

disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
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údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Příjemce, který zároveň zajistí, aby 

informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Partnerovi do datové schránky ID 

………… na e-mail: ……..@............cz.. 

8.  O poskytnutí finančního příspěvku a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č……………………ze dne ………………… 

 

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

Příjemce                                                                   Partner 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Přehled aktivit Partnera a monitorovacích indikátorů 

Příloha č. 2 Rozpočet Partnera 
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

(dále jen Smlouva) 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Ústecký kraj 

Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Statutární zástupce:  Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 

IČ:     70892156 

DIČ:    CZ70892156 

Bankovní spojení:  882733379/0800 

 

 

Zástupce pro věcná jednání:  

xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail: ……………………………… 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: ……………………………… 

 

(dále jen „Příjemce“) 

 

a 

 

Bod 9.5 Priloha 6.pdf k usnesení č. 021/88R/2020
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……………………………………. 

se sídlem/místo podnikání: ………………………………………………. 

zastoupená:   ………………………………., statutárním ředitelem 

vedená u:   Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka …………….. 

(výpis/kopie výpisu z veřejného rejstříku je součástí dokumentace projektu) 

IČ:  ……………….,   bankovní spojení:  ……………../…… 

 

Zástupce pro věcná jednání: ……………………… 

Telefon, fax: … … … 

E-mail: …………..@..................cz 

 

(dále jen „Partner“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“): 

 
 

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a 

odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu dle 

tohoto článku Smlouvy. 

Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci Příjemce a Partnera, kteří společně 

realizují Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání“, v rámci Operačního programu Výzkum, 

Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Projekt“).  

Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny v 

Pravidlech pro žadatele a příjemce – Obecná část a Pravidlech pro žadatele a příjemce – 

Specifická část výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Pravidla 

pro žadatele a příjemce“), jejichž závazná verze je uvedena ve výzvě číslo 02_19_078 

Implementace KAP II v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 

v Právním aktu /Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Partner je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu platnými právními předpisy, dle 

Pravidel pro žadatele a příjemce uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně jiných 

metodických pokynech vydávaných Řídicím orgánem (Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy) a dalšími dokumenty uvedenými v této smlouvě. 
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Článek III 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci Projektu uvedeného v čl. II. 

této Smlouvy takto: 

1. Příjemce bude provádět zejména tyto činnosti: 

– projektové a finanční řízení Projektu, zejména po administrativní stránce, 

– průběžné informování Partnera, 

– zpracování návrhu Projektu a jeho změn a doplnění, 

– průběžné vyhodnocování projektových činností, 

– vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů, 

– vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů aktivit z Projektu, 

– zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 

– schvalování a proplácení způsobilých výdajů Partnera, 

– projednání veškerých změn a povinností s Partnerem, 

– přípravu a řízení konferencí, seminářů a veletrhů a dalších akcí, 

– lektorskou činnost, 

– zajišťování publicity Projektu, apod. 

2. Partner bude provádět zejména tyto činnosti: 

– aktivní spolupráci s Příjemcem na vlastní realizaci Projektu v souladu s přílohou č. 1 

– realizaci a naplňování klíčové aktivity č. XXX a to především po obsahové stránce 

– naplňování monitorovacích indikátorů uvedených v příloze č. 1, 

– nakoupení pomůcek a vybavení dle rozpočtu Partnera – realizace výběrových řízení 

v souladu s právními předpisy a Pravidla pro žadatele a příjemce, 

– zajišťování cílové skupiny a zprostředkování kontaktu s ní (zajištění přenosu informací 

mezi cílovou skupinou a Příjemcem), 

– spolupráce na případném návrhu změn a doplnění Projektu, 

– zajišťování pravidelného vyúčtování vynaložených prostředků v termínech určených 

Příjemcem, 

– zpracování zprávy o své činnosti a její odevzdávání včetně podkladů a příloh 

v termínech určených Příjemcem a atd. pro zpracování monitorovacích zpráv, 

– zajišťování udržitelnosti Projektu po dobu dvou let po skončení realizace Projektu, 

nebo v souladu s výzvou po dobu třech let od nejpozdějšího data zahájení využívání 

majetku pořízeného v rámci celého Projektu, dle toho, který případ nastane později. 
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3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 

vykonávat dle této Smlouvy. 

4. Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy Příjemce 

a ostatních Partnerů. 

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se Projektu, dosažených výsledků Projektu  

a související dokumentace. 

6. Partner se dále zavazuje: 

– Příjemce informovat o zahájení realizace aktivit nejpozději 30 kalendářních dní před 

jejich zahájením. Fyzickou realizaci aktivit je možno zahájit nejdříve den po ukončení 

fyzické realizace projektu z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II, 

– mít zřízen svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky opráv-

něné působit v České republice a musí být veden výhradně v českých korunách. Partner 

je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení Projektu až do doby, než obdrží 

závěrečnou platbu, resp. až do doby finančního vypořádání Projektu; 

– vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Pokud Partner povede daňovou evidenci, je povinen zajistit, 

aby příslušné doklady prokazující výdaje související s Projektem splňovaly předepsané 

náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné. 

Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb.,  

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR; 

– vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k Projektu; 

– do výdajů Projektu zahrnout pouze výdaje splňující pravidla účelovosti a způsobilosti 

stanovená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

– s finančními prostředky poskytnutými na základě této Smlouvy nakládat dle pravidel 

stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

zejména hospodárně, efektivně a účelně; 

– na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 

související s realizací Projektu, a to ve lhůtě stanovené Příjemcem, tato lhůta musí být 

dostatečná pro vyřízení žádosti; 

– řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu 

s platnými právními předpisy České republiky a EU, dle kapitoly 7.4 Pravidel pro 

žadatele a příjemce; 

– po celou dobu realizace Projektu nakládat s veškerým majetkem, získaným byť i jen 

částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti 
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poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn majetek spolufinancovaný z 

finanční podpory zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně práva 

zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě zničení, 

poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetkových hodnotách 

spolufinancovaných z finanční podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto majetkové 

hodnoty do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu 

ukončení realizace Projektu. Partner je povinen se při nakládání s majetkem pořízeným 

z finanční podpory dále řídit Pravidly pro žadatele a příjemce a Rozhodnutím o 

poskytnutí dotace, 

– při realizaci činností dle této Smlouvy zajišťovat povinnou publicitu Projektu v souladu s 

pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v souladu s pokyny Příjemce; 

– předkládat Příjemci v pravidelných intervalech nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, 

podklady pro průběžné zprávy o realizaci Projektu, informace o pokroku v realizaci 

Projektu, závěrečnou zprávu o realizaci Projektu, případně průběžné zprávy o 

udržitelnosti Projektu a závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu dle Pravidel pro 

žadatele a příjemce; 

– umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které Partner 

realizuje v rámci Projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se 

zavázal dle této Smlouvy, a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo 

financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně 

další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu kontroly; 

– bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících 

z účasti na Projektu dle článku II. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných 

opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění; 

– neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu 

k Projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které Příjemce realizuje dle této 

Smlouvy. 

7. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, hradit z 

prostředků poskytnutých z jiné rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných 

strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z jiných veřejných zdrojů než níže 

uvedených. 

8. Příjemce se zavazuje informovat Partnery o všech skutečnostech rozhodných pro plnění 

jejich povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména jim poskytnout případné Rozhod-

nutí o poskytnutí dotace. 
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Článek IV 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 

Příjemci formou finanční podpory na základě vydaného Právního aktu / Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Celkový finanční podíl Partnera na Projektu    … … ..,- Kč. 

 Z toho 95% finanční příspěvek z dotace obdržené Příjemcem 

 a 5% vlastní zdroje Partnera  

2. Příjemce bude poskytovat Partnerovi finanční příspěvek bezhotovostním převodem na 

jeho /účet jeho zřizovatele vedený u …………………….banky, číslo účtu 

………………./….. pod účelovým znakem UZ 33063. 

3. Každý Partner je povinen dodržovat strukturu výdajů v členění na položky rozpočtu dle 

přílohy č. 2 této Smlouvy. 

4. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Partneři s finančním 

příspěvkem oprávněni použít pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů Projektu 

a současně takových výdajů, které jsou považovány za způsobilé ve smyslu nařízení Rady 

(ES) č. 1303/2013 a Pravidel pro žadatele a příjemce, a které Příjemci nebo Partnerům 

vznikly v období od 1. 4. 2020 a byly proplaceny nejpozději dnem ukončení realizace 

projektu, příp. po ukončení realizace projektu, pokud souvisejí s finančním i věcným 

uzavřením projektu. 

5. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci Projektu budou hrazeny Partnerovi takto:  

a) Příjemce poskytne finanční prostředky k předfinancování nákladů Partnera v maximální 

výši ………..Kč, dle předem určených standardizovaných aktivit tvořených dílčími 

jednotkami v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Finanční prostředky budou Partnerovi 

připsány na účet jednorázově do 30 dnů od zahájení realizace aktivity.  

b) Partner je povinen využívat k úhradě svých způsobilých výdajů včetně plateb 

dodavatelům této zálohy výhradně z projektového účtu. Výdaje jsou způsobilé ode dne, 

který následuje po dni, ve které, byly ukončena fyzická realizace projektu z výzvy Šablony 

pro SŠ a VOŠ II. 

c) Výše finanční podpory bude Partnerovi poskytnuta do výše 95 % způsobilých výdajů 

Projektu. 

6. Partner ve zprávě o realizaci předkládá pouze výsledky a výstupy (zprávou o realizaci 

projektu). Výše schválené částky je určena na základě skutečně dosažených výstupů a 

výsledků projektu definovaných v Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Snížení počtu 

dosažených výstupů znamená snížení výše způsobilých výdajů. Účetní doklady nejsou 

předmětem kontroly. 
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7. V případě úpravy a změn podmínek Projektu vyvolaných Řídícím orgánem OP VVV 

v procesu hodnocení žádosti v aktivitách či rozpočtu týkající se Partnera Projektu, zavazují 

se smluvní strany neprodleně uzavřít dodatek této Smlouvy, který bude zohledňovat 

provedenou úpravu a změny. 

  

Článek V 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory 

všemi Partnery poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vůči poskytovateli 

finanční podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

2. Každý Partner je povinen Příjemci uhradit škodu, za níž Příjemce odpovídá dle článku V., 

odst. 1 Smlouvy, a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost 

vyplývající z této Smlouvy. Partner se zavazuje škodu uhradit na základě výzvy Příjemce 

ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy. 

3. Každý Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům Projektu i třetím osobám, 

která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, Pravidel pro 

žadatele a příjemce, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů. 

4. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce nebo jiného 

Partnera. V případě škody vzniklé zaviněním více Partnerů, uhradí škodu každý Partner 

v podílu dle výše obdrženého finančního příspěvku. 

5. Partner a Příjemce prohlašují, že za škodu ve smyslu tohoto článku se považuje taktéž 

odvod za porušení rozpočtové kázně a penále vyměřené poskytovatelem dotace Příjemci, 

které budou mít původ v porušení povinností dle této Smlouvy nebo Pravidel pro žadatele 

a příjemce Partnerem. 

 

Článek VI 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 

ztížit dosažení účelu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro 

plnění této Smlouvy a realizaci Projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, a 

to bez zbytečného odkladu. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a 
v souladu s dobrými mravy. 
 

Článek VII 

TRVÁNÍ SMLOUVY 
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1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení účelu dle Článku II. Smlouvy, 

nejméně však do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečné vyúčtování. 

2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vy-

plývající pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na 

základě schválené změny projektu vyloučen z další účasti na realizaci Projektu. V případě 

vyloučení Partnera z projektu je Příjemce oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Partner je 

povinen neprodleně převést na účet Příjemce nevyčerpanou část obdrženého příspěvku 

a předat mu veškerou dokumentaci k Projektu. Tím není dotčena odpovědnost Partnera 

za škodu dle čl. V. této smlouvy.  

3. Partner může ukončit spolupráci na Projektu s Příjemcem pouze na základě písemné 

dohody. Tato dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny projektu 

spočívající v odstoupení Partnera od realizace Projektu ze strany poskytovatele dotace 

(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Takovým ukončením spolupráce nesmí být 

ohroženo splnění účelu dle článku II. Smlouvy a nesmí tím vzniknout újma ostatním 

účastníkům Projektu. 

 

Článek VIII 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních 

stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  

U změny uvedené v čl. VII., odst. 2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s Partnerem,  

o jehož vyloučení se jedná.  

2. Vztahy smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po 1 vyhotovení.  

4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 Přehled aktivit Partnera a 

monitorovacích indikátorů a Příloha č. 2 Rozpočet Partnera. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svo-

bodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Partner 

prohlašuje, že byl seznámen se všemi závaznými dokumenty týkající se realizace Projektu 

včetně závazných směrnic Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. V případě rozporu této Smlouvy s Rozhodnutím o poskytnutí dotace je 

rozhodující znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smluvní strany se zavazují, že 

neprodleně uzavřou dodatek této Smlouvy, který bude zohledňovat úpravu obsaženou 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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7. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Partner prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 

obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 

disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 

údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Příjemce, který zároveň zajistí, aby 

informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Partnerovi do datové schránky ID 

………… na e-mail: ……..@............cz.. 

8. O poskytnutí finančního příspěvku a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č………………… ze dne ……………. 

 

 

 

 

 

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

Příjemce                                                                   Partner 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Přehled aktivit Partnera a monitorovacích indikátorů 

Příloha č. 2 Rozpočet Partnera 

 



Pořadové 
číslo

Číslo 
žádosti

Jméno žadatele
Příjmení 
žadatele

Rok 
narození

Místo realizace - obec Místo realizace - ORP
Typ nového 
zdroje (A3a, 

A3r, B, C)

Maximální 
výše dotace v 

Kč

1 000005 Marcela Forstová 1964 Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem C 73 728,00
2 000041 Rolanda Vítová 1958 Vilémov Rumburk A3a 120 000,00
3 000058 Michaela Vans 1981 Měcholupy Žatec B 120 000,00
4 000071 Zuzana Hůlová 1978 Petrovice Ústí nad Labem B 120 000,00
5 000088 Luboš Trlica 1975 Těchlovice Děčín B 120 000,00
6 000101 Hana Rudmanová 1980 Rumburk Rumburk C 102 500,00
7 000112 Vladimír Svoboda 1974 Prackovice nad Labem Lovosice B 127 500,00
8 000115 Ladislav Vrablic 1983 Homole u Panny Ústí nad Labem A3a 120 000,00
9 000192 Karel Kučera 1952 Srbice Teplice C 64 875,00

10 000193 Petr Michler 1969 Velké Chvojno Ústí nad Labem B 120 000,00
11 000205 Tomáš Rudolf 1989 Petrovice Ústí nad Labem B 120 000,00
12 000230 Jaroslav Stránský 1941 Těchlovice Děčín A3r 100 000,00
13 000237 Vojtěch Sárközi 1971 Vchynice Lovosice A3a 127 500,00
14 000239 Jaroslav Kubáň 1980 Vroutek Podbořany A3a 120 000,00
15 000243 Věra Prchlíková 1946 Telnice Ústí nad Labem B 120 000,00
16 000249 Petr Dočekal 1973 Těchlovice Děčín B 120 000,00
17 000327 Jiří Sobolík 1951 Mšené-lázně Roudnice nad Labem B 127 500,00
18 000370 Ladislav Bimon 1973 Dobrná Děčín B 120 000,00
19 000395 Marcel Pavliš 1977 Těchlovice Děčín A3a 120 000,00
20 000457 Michal Kleiner 1973 Šluknov Rumburk B 127 500,00
21 000464 František Kováč 1979 Vroutek Podbořany B 120 000,00
22 000487 Luděk Klaban 1966 Těchlovice Děčín B 120 000,00
23 000511 Lenka Smolová 1980 Malšovice Děčín A3a 127 500,00
24 000517 Petr Fulín 1975 Polepy Litoměřice B 127 500,00
25 000538 Jaroslava Pohořalá 1966 Všehrdy Chomutov C 95 000,00
26 000541 Anna Pištěková 1988 Kovářská Kadaň B 120 000,00
27 000552 Jan Krtek 1973 Telnice Ústí nad Labem B 120 000,00
28 000592 Lenka Jarolímková 1982 Zabrušany Teplice C 102 500,00
29 000596 Dana Zimermanová 1972 Velké Chvojno Ústí nad Labem B 120 000,00
30 000606 Jan Macháček 1951 Srbská Kamenice Děčín B 120 000,00
31 000616 Jarmila Matoušová 1966 Petrovice Ústí nad Labem B 120 000,00
32 000626 Roman Princ 1977 Řehlovice Ústí nad Labem B 127 500,00
33 000650 Jana Grusserová 1957 Malšovice Děčín B 127 500,00
34 000654 Dominik Křepelka 1990 Šluknov Rumburk C 102 500,00
35 000704 Zdeněk Říha 1949 Libčeves Louny A3a 120 000,00
36 000742 Jan Hájek 1959 Dolní Poustevna Rumburk B 120 000,00
37 000750 Vladimír Růžička 1982 Ústí nad Labem Ústí nad Labem C 102 500,00
38 000769 Hana Strnadová 1951 Benešov nad Ploučnicí Děčín C 102 500,00
39 000817 Jiří Říha 1975 Homole u Panny Ústí nad Labem B 120 000,00
40 000853 Miloslav Chlouba 1961 Malšovice Děčín B 127 500,00
41 000944 Aleš Kraus 1987 Kleneč Roudnice nad Labem B 120 000,00
42 000951 Václav Pořt 1984 Hříškov Louny A3r 100 000,00
43 000985 Kamila Winkelbauer 1977 Benešov nad Ploučnicí Děčín C 82 500,00
44 001019 Petr Mucha 1976 Děčín Děčín A3a 127 500,00
45 001021 Eva Richterová 1972 Česká Kamenice Děčín A3a 127 500,00
46 001047 Ilona Krčalová 1953 Ludvíkovice Děčín C 99 663,00
47 001073 Marcela Golianová 1967 Křesín Lovosice B 120 000,00
48 001084 Antonín Doležal 1967 Děčín Děčín B 127 500,00
49 001089 Irma Nemravová 1958 Strupčice Chomutov B 120 000,00
50 001091 Ludmila Kalinkina 1977 Krupka Teplice B 127 500,00
51 001102 Ivana Němečková 1939 Vilémov Rumburk B 120 000,00
52 001139 Roman Koutný 1973 Litvínov Litvínov A3a 127 500,00
53 001145 Jiří Šauer 1971 Ústí nad Labem Ústí nad Labem B 127 500,00
54 001223 Věra Nováková 1951 Ústí nad Labem Ústí nad Labem C 102 500,00
55 001309 Filip Snášel 1984 Budyně nad Ohří Roudnice nad Labem B 127 500,00
56 001311 Hana Čechová 1991 Blatno Chomutov B 120 000,00
57 001341 Josef Dvořák 1977 Těchlovice Děčín B 120 000,00
58 001343 Petra Voláková 1970 Kyškovice Roudnice nad Labem B 127 500,00
59 001346 Milan Holemý 1986 Malíč Litoměřice A3a 127 500,00
60 001374 Tamara Andělová 1962 Krupka Teplice B 127 500,00
61 001388 Stanislav Brůha 1967 Údlice Chomutov A3a 120 000,00
62 001415 Eva Rathouská 1948 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00
63 001425 Ladislav Balog 1961 Kryry Podbořany C 82 500,00
64 001426 Antonín Krušina 1974 Modlany Teplice B 127 500,00
65 001447 Jaroslav Krákora 1955 Perštejn Kadaň B 120 000,00
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66 001467 Jana Kořínková 1948 Těchlovice Děčín B 120 000,00
67 001492 Daniel Kozák 1975 Mikulášovice Rumburk B 120 000,00
68 001512 Ondřej Matička 1975 Úštěk Litoměřice A3r 107 500,00
69 001521 Milan Linhart 1971 Modlany Teplice B 127 500,00
70 001536 Milan Vinš 1992 Hrobce Roudnice nad Labem B 127 500,00
71 001576 Miloslav Barták 1951 Chabařovice Ústí nad Labem B 127 500,00
72 001580 Jaroslav Adam 1975 Velké Chvojno Ústí nad Labem B 120 000,00
73 001605 Jiří Málek 1982 Hrob Teplice B 120 000,00
74 001652 Pavel Peti 1952 Chbany Kadaň B 120 000,00

8 680 766,00

Legenda: Počet žádostí dle typu zařízení
A3a - automatický kotel pouze na biomasu 12 1 485 000,00 Kč

A3r - kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním 3 307 500,00 Kč

B - tepelné čerpadlo 47 5 775 000,00 Kč

C- plynový kondenzační kotel 12 1 113 266,00 Kč

8 680 766,00 Kč

2/2



Pořadové 
číslo

Číslo 
žádosti

Jméno žadatele
Příjmení 
žadatele

Rok 
narození

Místo realiazace - obec Místo realizace - ORP
Typ nového 
zdroje (A3a, 

A3r, B, C)

Maximální 
výše dotace v 

Kč

1 001676 Ladislav Singer 1965 Petrovice Ústí nad Labem B 120 000,00
2 001677 Jiří Cetel 1941 Úštěk Litoměřice B 127 500,00
3 001679 František Cvekl 1950 Vědomice Roudnice nad Labem B 127 500,00
4 001680 František Rut 2000 Chomutov Chomutov C 95 000,00
5 001682 Rudolf Weinert 1942 Libědice Kadaň B 120 000,00
6 001683 Erich Schmidt 1939 Vejprty Kadaň A3r 100 000,00
7 001690 Lenka Hudcová 1967 Lobendava Rumburk B 120 000,00
8 001691 Antonín Hujer 1951 Žatec Žatec B 127 500,00
9 001694 Miroslav Romaniuk 1960 Kryry Podbořany A3r 100 000,00

10 001695 Jiří Weniger 1968 Třebenice Lovosice B 127 500,00
11 001696 Jaroslav Biňovec 1949 Slatina Lovosice A3a 127 500,00
12 001699 Kateřina Kovářová 1983 Krásná Lípa Rumburk B 120 000,00
13 001701 Blanka Mynářová 1974 Jiříkov Rumburk C 102 500,00
14 001702 Oldřich Endr 1942 Krupka Teplice A3a 127 500,00
15 001705 Jaroslav Tajfl 1944 Rtyně nad Bílinou Teplice B 120 000,00
16 001707 Vladislav Synek 1965 Klášterec nad Ohří Kadaň C 95 000,00
17 001709 Richard Beneš 1964 Hora Svatého Šebestiána Chomutov B 120 000,00
18 001710 Jana Hlavatá 2019 Děčín Děčín C 90 000,00
19 001711 Oldřich Štěpánek 1943 Malíč Litoměřice A3a 127 500,00
20 001712 Martin Vladyka 1970 Postoloprty Louny A3a 127 500,00
21 001713 Jindřiška Fuksová 1957 Benešov nad Ploučnicí Děčín C 102 500,00

2 425 000,00

Legenda: Počet žádostí dle typu zařízení
A3a - automatický kotel pouze na biomasu 4 510 000,00 Kč

A3r - kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním 2 200 000,00 Kč

B - tepelné čerpadlo 10 1 230 000,00 Kč

C- plynový kondenzační kotel 5 485 000,00 Kč

2 425 000,00 Kč
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D E K L A R A C E 
„Z D R A V Ý   Ú S T E C K Ý   K R A J“  

k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života  
prostřednictvím mezinárodního programu Zdravé město  OSN-WHO  

 

 

Ústecký kraj přijímá na základě usnesení č. ............ Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 
9. března 2020 tuto deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života 
a přistupuje tím k mezinárodnímu programu Zdravé město OSN-WHO. 
 
 

Článek I. 

Prostřednictvím mezinárodního programu Zdravé město potvrzuje Ústecký kraj zájem 
naplňovat cíle základních mezinárodních a národních dokumentů v této oblasti: 

• Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) – dokument 
schválený na summitu OSN v roce 2015, 

• Zdraví 2020 – dokument schválený Světovou zdravotní organizací (WHO) v roce 2012, 

• Kodaňská deklarace k programu Zdravé město WHO a návazné deklarace WHO 
přijímané národními sítěmi v rámci konferencí WHO, včetně aktuální fáze programu 
Zdravé město WHO, 

• Baskická deklarace udržitelných měst – dokument schválený ICLEI v roce 2016. 

Článek II. 

Přijetím této deklarace Ústecký kraj potvrzuje: 

1. zájem o aktivní realizaci programu Zdravé město WHO jako oficiálního programu, jehož 
platformou je v České republice asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
certifikovaná WHO,  

2. zájem o naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN. 

 
Článek III. 

Při vědomí důležitosti výše uvedených záměrů a cílů rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje  
o následujícím dlouhodobém a systematickém postupu:  

• Strategický rozvoj kraje bude komplexně zaměřen na udržitelný rozvoj, podporu zdraví 
a kvality života, s důrazem na aktivní participaci obyvatel.  

• Kraj bude při řešení celkového strategického rozvoje i dílčích oblastí spolupracovat  
s dalšími veřejnými, odbornými a vzdělávacími institucemi, s nevládním a 
podnikatelským sektorem.  

• Budou zajištěny nezbytné institucionální a organizační podmínky pro realizaci programu 
Zdravé město na krajské úrovni dle doporučení Metodiky NSZM ČR.   

Bod 9.11 Priloha 2.pdf k usnesení č. 027/88R/2020



Program Zdravý Ústecký kraj 
D E K L A R A C E  

2 
 

 

 Článek IV.  

Přijetím této deklarace potvrzuje Ústecký kraj svůj zájem být členem mezinárodně 
certifikované asociace NSZM ČR.  

Asociace NSZM ČR a její odborní partneři budou poskytovat pomoc a služby k postupu  
ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života podle Metodiky NSZM ČR. Ústecký kraj má 
možnost využívat služby asociace, dlouholeté zkušenosti, know-how a mezinárodní kontakty. 
Podle svého zájmu může Ústecký kraj spolupracovat na platformě NSZM ČR s ostatními 
členy, získávat i sdílet zkušenosti a dobrou praxi.  
 
 
Věříme, že mezinárodní program Zdravé město OSN-WHO přispěje k udržitelnému rozvoji, 
dalšímu zvyšování kvality života obyvatel i k naplnění standardů veřejné správy a současně 
k dosažení dobrého jména Ústeckého kraje v rámci České republiky i vůči zahraničí.  
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne …....................... 
 
 
 
 
 
 
 
..............................……………… 
         Oldřich Bubeníček 
  hejtman Ústeckého kraje 

  

 



Celkové součty            260 000                160 000                200 000                180 000             180 000             180 000    

Ulice, číslo PSČ, obec

1
S rehabilitací za legrací - 

část skupinová

komplexní rehabilitace - 

fyzioterapie, ergoterapie - 

zdravotní rehabilitace 

handicapovaných dětí

 80-100 dětí ve věku 

1,5-19 let 
160 000          80 000            100 000          90 000 90 000          

Projekt je zaměřen na rehabilitaci dětí s mentálním, tělesným nebo 

kombinovaným postižením a smyslovými vadami od předškolního věku až po 

pubescenty. Děti jsou rozděleny do skupin dle druhu a míry handicapu.Cílem 

rehabilitace je zlepšit motorický a psychický vývoj u nejmenších klientů a u 

starších klientů navíc ovlivnit i soustředění a spolupráci v týmu. Z důvodu 

významnosti této služby a nutnosti rehabilitace handicapovaných dětí v kraji 

udržet a rozvíjet je tento projekt doporučen k podpoře. 

2
S rehabilitací za legrací - 

část individuální

komplexní rehabilitace - 

fyzioterapie, ergoterapie - 

zdravotní rehabilitace 

handicapovaných dětí

 80 dětí ve věku 0-

19 let 
100 000          80 000            100 000          90 000 90 000          

Program komplexní rehabilitace handicapovaných dětí  využívá metod 

rehabilitace na neurofyziologickém podkladě, prvků LTV, cvičení s nářadím, 

senzomotorické stimulace, senzorické integrace, arteterapie a muzikoterapie 

spolu s metodami ergoterapie, dlahování s PANAT dlahami s cílem zlepšit 

motorický a psychický vývoj u dětských pacientů a poskytnout tak kvalitní 

dětskou fyzioterapii a ergoterapii i klientům z regionu, kde není dostupná dětská 

rehabilitace. Služba má ze strany dětí rodičů velmi pozitivní odezvu. Léčebná 

rehabilitace handicapovaných dětí je v kraji důležitá a potřebná, z tohoto důvodu 

je projekt doporučen k podpoře. 

180 000

Celkové 

předpokládané 

náklady na službu 

v roce 2020 (Kč)

Celkové skutečné 

náklady v roce 

2019  (Kč)

 Dotace ÚK v roce 

2019 (Kč)

Celkový návrh 

dotace ÚK            

v roce 2020 (Kč)

Návrh na dotaci 

ÚK na službu v 

roce 2020 (Kč)

Žadatel

č
ís

lo
 s

lu
ž
b

y

Název  IČ
Účel

Datum podání 

žádosti

Požadavek na 

dotaci na službu v 

roce 2020 (Kč)

Druh služby

Předpokládaná 

kapacita služby v 

roce 2020 s ohledem 

na kapacitu služby v 

roce 2019

REHABILITACE 

KLUBÍČKO s.r.o.
05202779

V Lukách 

3522/18

400 11 Ústí 

nad Labem

20.01.2020/      

aktualizována 

dne 29.1.2020

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 

2020" - poskytnutí dotace v kompetenci RÚK

Název služby
Adresa 

Stránka 1
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Celkové součty       34 880 362             3 656 000           38 629 052             5 574 300           3 820 000           3 820 000    

Ulice, číslo PSČ, obec

DRUG - OUT Klub, 

z.s.
44554559

Velká 

Hradební 13

400 01 Ústí 

nad Labem
20.01.2020 1

Krajská adiktologická 

ambulance a poradna pro 

děti a dorost

adiktologická zdravotní 

péče pro děti a mladistvé 

ohrožené závoslostí a 

rodinné příslušníky z 

Ústeckého kraje

v roce 2019 využilo 

službu 68 

mladistvých klientů 

a 103 rodinných 

příslušníků, výhled 

na rok 2020 je 200 

klientů

2 035 681       211 000          2 555 000       630 000          220 000        220 000        

Služba zajišťuje komplexní zdravotnickou péči pro děti a mladistvé bojující se 

závislostním chováním. Mezi základní metody péče patří diagnostika, 

adiktologická terapie a poradenství, psychoterapie, psychiatrická péče, rodinná 

terapie, laboratorní diagnostická vyšetření. Služba je zdravotnickým zařízením a 

také registrovanou sociální službou. Zajišťována je multidisciplinárním týmem 

na jednom pracovišti (dětským psychiatrem, klinickým psychologem a 

adiktologem). Z tohoto důvodu je služba finančně podporována i z dotačních 

programů odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. S ohledem 

na podporu z dotačních programů odboru SV a na základě stanoviska tohoto 

odboru bude dotace poskytnuta pouze na úhradu mzdových nákladů 

zdravotnického personálu v souladu s podanou žádostí o poskytnutí dotace. 

HOSPIC v MOSTĚ, 

o.p.s.
25419561 Svážná 1528 434 01 Most 21.01.2020 1

Hospicová péče 

paliativní

péče o nevyléčitelně 

nemocné klienty v 

terminální fázi 

onemocnění

 15 lůžek 

(předpoklad 200 

klientů) 

8 100 000       525 000          8 100 000       750 000          525 000        525 000        

Cílovou skupinou této služby jsou nevyléčitelně nemocní pacienti. Hospicová 

služba nabízí klientům individuální péči v diskrétním prostředí. O klienty se stará 

kolektiv lékařů, sester, ošetřovatelů a provozních pracovníků. Služba je pro 

nevyléčitelné pacienty nenahraditelná a specifická v ohledu péče o bolest, rány  

a psychiku. Služba je doporučena k podpoře. Výpočet dotace byl proveden na 

základě kapacity lůžkového fondu zařízení, tj. 35 000 Kč na lůžko. 

1
Lůžková paliativní 

hospicová péče 

lůžková paliativní péče a 

léčba nemocných v 

terminálním stádiu 

onemocnění 

 26 lůžek (252 

klientů v roce 2019) 
14 331 430     900 000          14 825 000     900 000          900 000        

V hospici je poskytována hospicová a paliativní péče klientům v terminálním 

stádiu onemocnění s důrazem na léčbu symptomů a kvalitu života. Službu 

zajišťuje multidisciplinární tým, složený z vedoucího lékaře, zdravotních sester, 

zdravotnických asistentů, ošetřovatelů, sociální pracovnice, psychologa, 

duchovního a dobrovolníků. Služba je doporučena k podpoře z důvodu své 

nenahraditelnosti a potřebnosti v Ústeckém kraji. Výše dotace je přidělena s 

ohledem na kapacitu lůžkového fondu zařízení, tj. 35 000 Kč na lůžko. 

Vzhledem k tomu, že si žadatel požádal o dotaci pouze ve výši 900 000 Kč, 

nelze tuto výši částky překročit. 

2
Domácí paliativní 

hospicová péče

zdravotně-sociální péče 

v terminálně nemocným 

v jejich sociálním 

prostředí

 v roce 2019 využilo 

službu 78 klientů, tj. 

1 543 dnů péče 

2 952 666       300 000          3 055 000       325 000          325 000        

Služba poskytuje komplexní zdravotně sociální péči terminálně nemocným 

lidem s možností dožít zbytek života v domácím prostředí, v kruhu rodiny a pod 

odborným dohledem lékaře a zdravotní sestry. Každý týden probíhá u 

nemocného lékařská vizita, návštěva sester dle potřeby, nepřetržitá pohotovost 

sester i lékaře na telefonu. Cílem služby je nejen zajistit kvalitní péči o pacienta, 

ale současně podpořit rodinu v náročné péči o nemocného a připravit ji na úmrtí 

blízkého člověka. Ve východní části Ústeckého kraje je typ této služby jediný. 

Služba je v regionu potřebná a nenahraditelná, z tohoto důvodu je doporučena k 

podpoře.    

1

Rozvoj mobilní 

specializované paliativní 

péče Mobilním hospicem 

Masarykovy nemocnice v 

Ústí nad Labem 

mobilní hospicová péče

v roce 2019 byla 

služba poskytnuta 

152 pacientům

411 017          300 000          720 000          500 000          350 000        

Služba je zaměřena na pacienty v pokročilém a konečném stádiu onemocnění, 

kteří si přejí, aby péče probíhala v domácím prostředí za přítomnosti alespoň 

jedné blízké osoby, která je schopna zajistit nepřetržitou péči. Poskytnutá dotace 

by měla pokrýt finanční náklady na zajištění 24 hodinové pohotovostní 

výjezdové služby lékařů. Služba je v regionu potřebná a nezastupitelná. Výše 

dotace je navržena s ohledem na skutečné celkové náklady v roce 2019.

2

Program substituční 

léčby závislých na 

opioidech 

substituční léčba (léčba 

metadonem a 

buprenorfinem)

v roce 2019 107 

klientů v 

metadonovém 

programu/ 183 

klientů v programu 

substituce 

buprenorfinem 

4 510 802       300 000          3 857 032       500 000          300 000        

Metadonová jednotka a substituce buprenorfinem jsou součástí programů 

protidrogové prevence a nabídky služeb ÚK. Cílem služby je stabilizace 

zdravotního a psychického stavu klienta, udržení abstinence, zlepšení sociální 

situace klienta a reintegrace. Vzhledem k narůstajícímu počtu osob závislých na 

opioidech v Ústeckém kraji je program substituční léčby v našem regionu 

potřebný. Služba je doporučena k podpoře. Dotace je navržena ve stejné výši 

jako v roce 2019.

3

Program zdravotní 

rehabilitace 

handicapovaných dětí 

realizované ve 

zdravotnickém zařízení

program zdravotní 

rehabilitace 

handicapovaných dětí

v denním stacionáři 

bylo v roce 2019 

dětí/ambulantně 

rehabilitační péči 

využilo 408 dětských 

klientů

1 144 090       750 000          4 000 000       1 200 000       750 000        

Stacionář je ojedinělé zařízení, které dává možnost léčebného a výchovného 

působení na děti při zachování vlivu rodiny. Léčebná rehabilitace je 

poskytována dle ordinací lékařů odpovídajícími metodami odborně vyškoleným 

personálem. Stacionář zajišťuje komplexní, dlouhodobou péči handicapovaným 

dětem, včetně léčebné rehabilitace dětem s poruchami hybnosti. V provozu jsou 

dvě oddělení stacionáře a ambulantní část. Služba je v Ústeckém kraji ojedinělá 

a plně využívaná, z tohoto důvou je doporučena k podpoře. Výše dotace je 

navržena s ohledem na skutečné celkové náklady v roce 2019.

Celkové 

předpokládané 

náklady na službu 

v roce 2020 (Kč)

1 225 000     

Celkové skutečné 

náklady v roce 

2019  (Kč)

 Dotace ÚK v roce 

2019 (Kč)

1 400 000     

Celkový návrh 

dotace ÚK            

v roce 2020 (Kč)

Návrh na dotaci 

ÚK na službu v 

roce 2020 (Kč)

Předpokládaná 

kapacita služby v 

roce 2020 s ohledem 

na kapacitu služby v 

roce 2019

24.01.2020

24.01.2020

65081374
Rybářské 

náměstí 662/4

Sociální péče 

3316/12A, 

Severní 

Terasa

Žadatel

č
ís

lo
 s

lu
ž
b

y

Název  IČ
Účel

Datum podání 

žádosti

Požadavek na 

dotaci na službu v 

roce 2020 (Kč)

Druh služby

HODNOTÍCÍ TABULKA ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ 

PÉČE 2020" - poskytnutí dotace v kompetenci ZÚK

Název služby
Adresa 

401 13 Ústí 

nad Labem

Hospic sv. Štěpána, 

z.s.

25488627
Krajská zdravotní, 

a.s. 

412 01 

Litoměřice
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PÉXIS - centrum 

psychosomatické 

péče, s.r.o. 

22795758
Šrámkova 

3062/38

400 11 Ústí 

nad Labem
22.01.2020 1

 Rehabilitace dětí  se 

zdravotním postižením 

ambulantní odborná 

fyzioterapie dětí s 

různým zdravotním 

postižením 

 předpokládá se 400 

realizovaných 

rehabilitačních 

výkonů 

262 220          120 000          302 220          259 300 150 000        150 000

Ambulatní odborná fyzioterapie je určena pro děti s postižením pohybového 

aparátu, nejčastěji se jedná o děti s neurologickými a vývojovými vadami.  

Povaha těchto postižení vyžaduje dlouhodobou pravidelnou rehabilitaci. V 

zařízení je uplatňován komplexní psychosomatický přístup vedený odborně 

vzdělaným zdravotním personálem. Součástí rehabilitace je i edukace rodiny a 

pečujících osob. Vzhledem k potřebnosti a nenahraditelnosti této služby v kraji 

je projekt doporučen k podpoře. 

Zdravotní sestry a 

pečovatelky s.r.o. 
28716736 Kochova 1185

430 01 

Chomutov
24.01.2020 1

Doma bez bolesti - péče 

o pacienty v pre-

terminálním a 

terminálním stadiu

domácí paliativní péče 

 v roce 2019 byla 

služba poskytována 

31 klientům, 

předpoklad na rok 

2020 je 40 klientů 

1 132 456       250 000 1 214 800       510 000          300 000        300 000

Služba poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům, jejichž odhadovaná 

délka dožití se pohybuje v týdnech až měsících. Vzhledem k terénní formě 

služby je zdravotní péče poskytována v sociálním nebo přirozeném prostředí 

pacienta, kde hlavními pečovateli o klienta jsou rodina a přátelé nemocného. 

Zdravotní péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry, a to na základě 

pravidelných konzultací s ošetřujícíím lékařem klienta. Četnost návštěv se odvíjí 

od zdravotního stavu pacienta a jeho potřeb. Onkologické oddělení Nemocnice 

Chomutov se dlouhodobě potýká s nedostatkem lůžek pro onkologicky nemocné 

pacienty, tuto situaci tak řeší domácí péče, které je zajišťována právě touto 

organizací. Služba je v kraji potřebná a nenahraditelná, z tohoto důvodu je 

doporučena k podpoře.  
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Krajský úřad 

ČJ:   
Číslo kraje: 20/SML1077-OS/ZD 
Číslo města:  
 
 

DOHODA O NAROVNÁNÍ 
uzavřená dle ustanovení § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, 1. náměstkem 

hejtmana Ústeckého kraje, na základě pověření dle 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 016/69R/2019 ze dne 
22. 5. 2019 

IČO 70892156 
DIČ CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 2500762/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského 

úřadu Ústeckého kraje  
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
(dále jen „Kraj“)  

a 

  
Město Žatec 
Sídlo/Bydliště: Náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec 
Zastoupený: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou Města Žatec 
IČO 00265781 
DIČ CZ00265781  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 9005-422481/0100 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města 

Městského úřadu Žatec  
E-mail/telefon: mazankova@mesto-zatec.cz/415736260 
(dále jen „Město“)  

 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

D O H O D U  O  N A R O V N Á N Í  
 

bod 10.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/88R/2020
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I. 

1. Předmětem této dohody je úprava vzájemných práv a povinností ze závazkového vztahu 
a nahrazení starého závazku novým. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi nimi byla dne 30. 12. 2019 uzavřena 
smlouva o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce 
– rozvoj zdraví“ č. 19/SML3842/SoPD/ZD (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem plnění 
ze strany Kraje bylo poskytnutí investiční dotace ve výši 6 000 000 Kč (slovy: šest milionů 
korun českých) z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti uvedené 
v předložené žádosti „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (Investice Nemocnice 
Žatec, o.p.s.)“ (dále jen „Projekt“). Kraj podle Smlouvy plnil dne 30. 12. 2019.  

3. Na výše uvedenou Smlouvu se vztahovala povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. b) zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

4. Při dodatečné kontrole Krajem bylo zjištěno, že dne 30. 12. 2019 došlo v registru smluv 
pod ID: 10440640 k uveřejnění špatného dokumentu. Samotná Smlouva byla v registru 
smluv uveřejněna dne 29. 1. 2020 pod ID: 10705804. 

5. Podle ustanovení § 6 dost. 1 zákona o registru smluv smlouva, na níž se vztahuje 
povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění. 

6. Kraj zveřejnil Smlouvu v registru smluv dne 29. 1. 2020. Plnění Kraje ze Smlouvy proběhlo 
před účinností Smlouvy, avšak správně mělo plnění proběhnout až po uveřejnění 
Smlouvy.  

7. Mezi smluvními stranami nastala situace, kdy vzájemná práva jsou sporná a neurčitá 
z hlediska účinnosti Smlouvy a již poskytnutého plnění. 

 

II. 

1. Kraj a Město v souladu s ustanovením § 1903 občanského zákoníku vedení snahou 
narovnat vzájemná práva a povinnosti mezi nimi doposud sporná, jak jsou věcně 
a co do právního důvodu jejich vzniku specifikována v ustanovení článku I. této dohody 
a to způsobem, jak je v této dohodě dále sjednáno. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Kraj a Město uzavírají tuto dohodu, jejímž obsahem bude 
ujednání o smlouvě o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu „Plnění základních 
úkolů obce – rozvoj zdraví“, kdy předmět a obsah je zcela stejný jako ve Smlouvě dle 
přílohy č. 1, přičemž plnění, které bylo uskutečněné před účinností Smlouvy, se nepovažují 
za bezdůvodné obohacení, ale jako plnění dle této dohody. 

3. Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením této dohody jsou jejich práva a povinnosti 
zcela narovnány a veškeré jejich vzájemné závazky, práva a povinnosti se dále budou řídit 
ujednáními podle obsahu této dohody. 

 

III. 

1. Kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této dohody rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
usnesením č. ................ ze dne 9. 3. 2020. 

2. Město tímto potvrzuje, že o uzavření této dohody rozhodlo Zastupitelstvo města Žatec 
usnesením č. ................ ze dne ................ 
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3. Pokud v této dohodě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající přísluš-
nými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. Tato dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Město prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených 
v této dohodě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje 
souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů 
v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, 
že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace 
o uveřejnění této dohody byla zaslána Městu do datové schránky ID: q7ebuu4. Dohoda 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

IV. 

Podpisy smluvních stran 

Kraj i Město shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

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

 

 

 

 

……………………………………….   ………………………………………. 

 Ústecký kraj Město Žatec 
 PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka 
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,  
 na základě pověření dle usnesení  
Rady Ústeckého kraje č. 016/69R/2019  
 ze dne 22. 5. 2019 
 
 
Příloha 

1. Smlouva č. 19/SML3842/SoPD/ZD 



 

strana 1 / 7 

Krajský úřad 

JID: 190251/2019/KUUK 
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3842/SoPD/ZD 
Číslo smlouvy u příjemce: 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

z Fondu Ústeckého kraje 

uzavřená dle ust § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 

 

Smluvní strany 

Poskytovatel: Ústecký kraj 

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, 1. náměstkem hejtmana Ústeckého 

kraje, na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje 
č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 

E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 2500762/0800 
 
a 
 
Příjemce: Město Žatec 

Sídlo: Náměstí Svobody 1, 43824 Žatec 
Zastoupený: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou Města Žatec 
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města Městského 

úřadu Žatec 
E-mail/telefon: mazankova@mesto-zatec.cz/415736260 
IČ: 00265781 
DIČ: CZ00265781 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: 9005-422481/0100 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE  

k realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ 
(dále jen „smlouva“)  
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Preambule 

Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 044/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dále jen „Zásady“). Smlouva se 
uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami, ve znění jejich pozdějších změn, které 
jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených. 

Článek I. 

Poskytnutí dotace 

Účel, na který je dotace určena, a výše dotace 

1. Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 9. 12. 2019 poskytuje příjemci investiční dotaci ve výši 
6 000 000 Kč (slovy: šestmilionůkorun českých), z Fondu Ústeckého kraje 
za účelem realizace akce či činnosti uvedené v předložené žádosti „Plnění základních 
úkolů obce – rozvoj zdraví (Investice Nemocnice Žatec, o.p.s.)“ (dále jen „Projekt“), 
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 00265 za podmínky, že ji příjemce 
stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 6. 2021. 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu 
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 8. 11. 2019, vedené pod JID: 
182985/2019/KUUK.  

3. Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. 

Článek II. 

Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 30. 6. 2021 (termín finančního 
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení 
příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021. 

Článek III. 

Financování 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého Projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech 
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“). Plánovaný 
nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 
předložené příjemcem. 

2. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 100 %. Závazný finanční ukazatel 
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení 
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou 
poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy. 
Změny v rámci plánovaného přehledu nákladů u konkrétní dotace 
(investiční/neinvestiční) je možné provádět pouze za předpokladu předchozího 
písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje 
v případě, kdy změna neovlivní celkové předpokládané náklady předmětu podpory a 
nebude mít žádný vliv na základní účel, na který je dotace poskytnuta 
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3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 
nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu DPH, 
je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez 
DPH. 

 Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném 

období realizace 
- byl uhrazen v období realizace Projektu 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

Neuznatelný náklad je zejména náklad na: 

- jakékoliv provize pro příjemce dotace, 
- odměna zpracovateli žádosti o příspěvek, 
- daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její 

odpočet, 
- manka, škody, 
- sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať 

už jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing), 
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 
tohoto právního předpisu, 

- výdaje nesouvisející s realizací projektu, 
- finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného 

charakteru, 
- alkohol jako součást občerstvení resp. cateringových služeb, 
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance 

ve veřejných službách a správě, mimořádné odměny, prémie, 
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc), 
- záruční a pozáruční servis,  
- zpracování studie proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace 

včetně inženýrské činnosti, náklad na výběrová řízení, správní a jiné 
poplatky, technický dozor stavebníka, náklady na vydání kolaudačního 
rozhodnutí. 

4. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 20 dnů od uzavření této 
smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Článek IV. 

Povinnosti příjemce 

Příjemce je povinen: 

a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.  
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c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotace v odděleném účetnictví, vedeném 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého Projektu. 

d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách 
v platném a účinném znění včetně veškerých povinností vyplývajících z pravidel 
EU pro oblast veřejné podpory.  

e) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen: 

- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, 
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace, 

- zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle 
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu 
poskytovatele 

f) Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné 
vyúčtování) všech nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu včetně 
poskytnuté dotace na  elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná zpráva a 
finanční vypořádání dotace“ který je k dispozici na webových stránkách 
poskytovatele www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty – Fond Ústeckého kraje- 
Individuální dotace“, a to do 3 měsíců od uplynutí lhůty stanovené v článku II. 

Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce dotace 
- číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této smlouvy) 
- popis realizace Projektu 
- přínos Projektu 
- celkové zhodnocení Projektu  
- finanční vypořádání poskytnuté dotace 
- doložení splnění publicity dle čl. VII. 
- fotodokumentaci realizace Projektu 

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat: 

- přehled nákladů Projektu hrazených z dotace  
- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje  

g) Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících 
s realizací Projektu účelový znak kraje 00265 a větu „Projekt podpořen 
Ústeckým krajem ve výši „doplní se konkrétní částka“ Kč v souladu se 
smlouvou č. 19/SML3842/SoPD/ZD“.   

h) Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace. 

i) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání 
a využití prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní 
evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace 
projektu a to i v případě zajištění Projektu dle Čl. IV. odst. e), přitom příjemce 
předloží na vyžádání:  

- přehled všech výnosů Projektu 
- přehled všech uznatelných nákladů Projektu, včetně kopií účetních dokladů 

a  podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách, 
tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,  

- kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu 
- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu) 
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- dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti 
s  Projektem dle zákona o veřejných zakázkách 

- účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu 
s  příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., 
o  účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (pozn.: u investiční dotace). 

j) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor zdravotnictví o 
všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořeného 
Projektu.  

k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta, v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v žádosti příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně s předložením 
závěrečné zprávy. 

l) Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla poskytnuta, 
v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě.  

Článek V. 

Porušení rozpočtové kázně 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně 
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení 
s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo 
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, 
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté 
dotace následovně: 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku – 
výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku – 
výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve Výzvě poskytovatele k provedení opatření k nápravě 
dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve Výzvě poskytovatele k provedení opatření k nápravě 
dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 
10 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, 
že projekt je podpořen Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této smlouvy – výše odvodu činí 5 %. 
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4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši 
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití 
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. 
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo 
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné 
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se 
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně 
lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení 
rozpočtové kázně.  

Článek VI.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi 
příjemci. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 

Článek VII. 

Publicita 

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

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

3. V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude 
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“ 
v provedení respektující logomanuál poskytovatele.  

4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená na webových stránkách. 

5. Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, 
a to nejméně po dobu trvání projektu: 

a) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti akce (projektu), 

b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce  
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce, 

c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací projektu), 





 Ústecký kraj  

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 

DODATEK Č. 67 

KE   
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 130/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,  
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837 

 

(dále jen organizace) 

ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje ve znění usnesení Rady 

Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001, usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č. 7), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 19/106R/2008 ze dne 12. března 2008 (dodatek č. 11), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  
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č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 049/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 (dodatek č. 53), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 030/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 026/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 55), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 044/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 56), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 032/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 57), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 030/15Z/2018 ze dne 22.10.2018 (dodatek č. 58), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 048/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 59), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 044/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 60), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 043/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 61), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 034/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 (dodatek č. 62), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 026/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 63), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 018/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 64), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 033/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 65) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č.  017/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 (dodatek č. 66)                                                                                                                               

                

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 9. 3. 2020 se 

výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 

 

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny  

se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.           p.č./st.p.č.       k.ú.___ 

2188/6         Litoměřice                             2490/14      Litoměřice 

2490/17       Litoměřice                             2490/32      Litoměřice 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 

      

p.č./st.p.č.       k.ú.  _________ p.č./st.p.č.       k.ú.____________       

1556/54         Lipenec                              1556/56         Lipenec 

393/12           Měcholupy u Žatce            393/13           Měcholupy u Žatce 
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Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.    p.č./st.p.č.       k.ú.______ 

6125/236    Chomutov I                                926              Kotvina 

675/7          Kyjice                                        675/8           Kyjice 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.      p.č./st.p.č.       k.ú.____________ 

280/21            Bylany u Mostu             445/4             Zaječice u Bečova                           

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.      p.č./st.p.č.       k.ú.____________ 

711/3           Soběchleby u Krupky        711/4         Soběchleby u Krupky 

440/16         Všechlapy u Zabrušan       440/17       Všechlapy u Zabrušan 

448/4           Všechlapy u Zabrušan       448/5         Všechlapy u Zabrušan 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.          p.č./st.p.č.       k.ú.____________ 

1193              Radejčín                             1199            Radejčín                           

1209              Radejčín                             1210            Radejčín                           

1218              Radejčín                             1223            Radejčín                           

1980              Stadice                                1981            Stadice                           

2051              Stadice                                2082            Stadice                           

2083              Stadice                                2178            Stadice                           

2280              Stadice                                2293            Stadice                           

2301              Stadice                                2303            Stadice                           

2308              Stadice                                2322            Stadice                           

2325              Stadice                                2326            Stadice                           

2327              Stadice                                2329            Stadice                           

2330              Stadice                                 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 
 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 9. 3. 2020 

  

 

    V Ústí nad Labem dne 9. 3. 2020 

 

                                                                              

         Jaroslav Komínek 

 

                                                                            náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 005/24R/2017 ze dne 20.9.2017 



 
 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele:  19/SML1195/SoVS/DS 

D O D A T E K  Č .  1  

KE SMLOUVĚ  

 O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU DRÁŽNÍ 

DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA 

LINKÁCH U5, U7, U13 A DOPLŇKOVÝCH VÝKONŮ V RÁMCI AGLOMERACE 

ÚSTÍ NAD LABEM 

S M L U V N Í  S T R A N Y : 

Objednatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Jednající: Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800  
(dále jen „Objednatel“) 

a společnost 

Dopravce: 
RegioJet ÚK a.s. 
Sídlo: náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Radimem Jančurou, členem představenstva 
IČ: 07544014 
DIČ: CZ07544014 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 100038882/0800  
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“) 

Preambule 

V Z H L E D E M  K  T O M U ,  Ž E   

A) dne 19. prosince 2018 byla mezi Objednatelem a společností RegioJet a.s., sídlem 
náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno; IČO: 28333187 (dále jen „RegioJet 
a.s.“) uzavřena smlouva č. 18/SML4828/SoVS/DS o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého 
kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem 
(dále jen „Smlouva“); 

B) dne 19. prosince 2018 byla mezi Smluvními stranami a společností RegioJet a.s. 
uzavřena Dohoda o ručení vztahující se ke Smlouvě, evidovaná Objednatelem pod 
číslem 18/SML4833/OS/DS (dále jen „Dohoda o ručení“); 

C) Dopravce splnil podmínky uvedené v čl. 18 odst. 1 písm. a) až f) Smlouvy a splnění 
podmínek RegioJet a.s. Objednateli oznámil; 
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D) k datu platnosti nového jízdního řádu 2019/2020 (tj. ke dni 15. prosince 2019) došlo 
k úpravě objednávky dopravní obslužnosti Ústeckého kraje a tím ke změně dopravního 
výkonu; 

E) k datu uzavírání tohoto dodatku: (i) je známo „Prohlášení o dráze celostátní a regionální 
platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020“ vydané Správou železniční 
dopravní cesty, s. o., kterým jsou mj. stanoveny ceny za použití železniční dopravní cesty 
pro rok 2020, a (ii) jsou známy následující hodnoty uveřejněné Českým statistickým 
úřadem: 

 průměrná hrubá měsíční nominální mzda pro rok 2017, která činí 29.638 Kč; 

 průměrná hrubá měsíční nominální mzda pro rok 2018, která činí 31.868 Kč; 

 roční bazický index spotřebitelských cen pro rok 2017, který činí 103,1; a  

 roční bazický index spotřebitelských cen pro rok 2018, který činí 105,3; 

F) Dopravce doložil částku, kterou v průměru zaplatil za distribuci a nákup 1 kWh trakční 
elektřiny v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce od jediného prodejce, od 
něhož byl dle platných právních předpisů povinen trakční elektřinu nakupovat; 

U Z A V Í R A J Í  S M L U V N Í  S T R A N Y  níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě 
vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“): 

ČLÁNEK 1 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že:  

a) v návaznosti na § 1897 odst. 1 a § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění RegioJet a.s. Objednateli oznámil postoupení Smlouvy 
z dopravce RegioJet a.s. na Dopravce a zároveň s tím RegioJet a.s. doložil splnění 
podmínek uvedených v čl. 18 Smlouvy. Oznámení postoupení Smlouvy, ke kterému 
jsou formou příloh doložené dokumenty prokazující splnění vybraných podmínek 
postoupení Smlouvy dle čl. 18 Smlouvy, je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1; 

b) v souladu s čl. 12 odst. 3. a 4. Smlouvy navrhl Objednatel změny místního i 
časového vymezení linek (jízdního řádu) pro období platnosti jízdního řádu 
2019/2020 (tj. v rozmezí od 15. prosince 2019 včetně do 12. prosince 2020 včetně), 
který zaslal Dopravci minimálně 30 dnů před počátkem lhůty pro podání řádné 
žádosti o přidělení kapacity dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném 
znění. Dopravce požádal přídělce kapacity dráhy o přidělení kapacity dráhy dle 
návrhu nového jízdního řádu vypracovaného Objednatelem; 

c) výše Základní ceny na 1 vlkm (jak je tento pojem definován ve Smlouvě) bude 
v souladu s čl. 4 odst. 6. Smlouvy počínaje rokem 2019 vypočtena postupem dle 
písm. a), b), c) téhož odstavce Smlouvy; 

d) výše Variabilní ceny na 1 vlkm (jak je tento pojem definován ve Smlouvě) bude 
v souladu s čl. 4 odst. 7. Smlouvy počínaje rokem 2019 vypočtena postupem dle 
písm. a), b), c) téhož odstavce Smlouvy; a 

e) Dopravce Objednateli předložil v souladu s čl. 4 odst. 8. Smlouvy výpočet upravené 
Základní ceny na 1 vlkm a Variabilní ceny na 1 vlkm (jak jsou tyto pojmy definovány 
ve Smlouvě) pro rok 2019 v podobě formuláře, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 
Smlouvy. Objednatel výpočet upravených cen pro příslušný kalendářní rok 
přezkoumal a bez výhrad schválil. 

ČLÁNEK 2 

1. Identifikační údaje smluvní strany Dopravce se na titulní straně Smlouvy s ohledem na 
její postoupení mění následovně: 
„RegioJet ÚK a.s. 
Sídlo:  náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno 
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Zastoupený: Ing. Radimem Jančurou, členem představenstva  
IČ:   07544014 
DIČ:  CZ07544014 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 100038882/0800  

2. Kontaktní údaje smluvní strany Dopravce se v článku čl. 17 Smlouvy s ohledem na její 
postoupení mění následovně: 

„RegioJet ÚK a.s. 
náměstí Svobody 86/17, Brno-město 
602 00 Brno 
datová schránka: iidmjms 
 
 kontaktní osoba pro jednání ve věcech smlouvy: 

Ing. Ivana Kašická, ředitelka dopravy 
mobil: +420 737 250 118 
e-mail: ivana.kasicka@regiojet.cz 

 kontaktní osoba pro jednání v technických otázkách: 
Radim Noga, provozní manažer 
mobil: +420 739 341 666 
e-mail: radim.noga@regiojet.cz 
kontaktní osoba pro komunikaci marketingových aktivit: 
Bc. Ondřej Bumbálek, marketingový ředitel 
mobil: +420 739 273 508 
e-mail: ondrej.bumbalek@studentagency.cz 
kontaktní osoba pro komunikaci podnětů cestujících a úrovně kvality služeb 
Ing. Aleš Ondrůj, manažer komunikace 
mobil: +420 603 523 053 
email: ales.ondruj@studentagency.cz“ 
 

3. V souvislosti s čl. 1 odst. 1 písm. b) tohoto Dodatku č. 1 se dosavadní znění přílohy č. 1 
Smlouvy nahrazuje v celém rozsahu zněním přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 1. 

4. Základní cena na 1 vlkm (jak je tento pojem definován ve Smlouvě) platná pro rok 2019 
ve smyslu čl. 4 odst. 4. Smlouvy činí po úpravě podle čl. 4 odst. 6. Smlouvy 152,65 Kč. 

5. Variabilní cena na 1 vlkm (jak je tento pojem definován ve Smlouvě) platná pro rok 2019 
ve smyslu čl. 4 odst. 4. Smlouvy činí po úpravě podle čl. 4 odst. 7. Smlouvy 79,36 Kč. 

6. Výše uvedené ceny pro rok 2019 vstupují v platnost zpětně k 1. lednu 2019. 

7. Výpočet upravených cen platných pro rok 2019, včetně doložení částky, kterou Dopravce 
v průměru zaplatil za distribuci a nákup 1 kWh trakční elektřiny v bezprostředně 
předcházejícím kalendářním roce, od jediného prodejce, od něhož byl dle platných 
právních předpisů povinen trakční elektřinu nakupovat je uveden v příloze č. 3 tohoto 
Dodatku č. 1. 

ČLÁNEK 3 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
okamžikem jeho řádného uveřejnění v registru smluv. Pro odstranění pochybností 
Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými v Dodatku č. 1 řídí od 
15. prosince 2019 a že Dopravce je oprávněn uplatnit nárok na úhradu kompenzace ve 
výši odpovídající ustanovením Dodatku č. 1 a jeho příloh za období počínaje dnem 15. 
prosince 2019. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv provede 
Objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byla zaslána 
Dopravci do datové schránky ID: iidmjms a na e-mail: ivana.kasicka@regiojet.cz.  

3. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v 
původním znění. 
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4. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Objednatel potvrzuje, že o uzavření Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto usnesením Rady 
Ústeckého kraje ze dne 19. února 2020. 

 

 

Podpisy Smluvních stran 

Objednatel a Dopravce shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho 
podpisem řádně přečetli, že mu rozumí a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle 
jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho Smluvní strany připojují své podpisy:

 

V Ústí nad Labem dne: …………………… 

za Objednatele: 

 

 

 

………………………………………………… 

Ústecký kraj 
Jaroslav Komínek 

náměstek hejtmana Ústeckého kraje na 
základě pověření dle usnesení Rady 

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

 

V Brně dne: …………………… 

za Dopravce: 

 

 

 

………………………………………………… 

RegioJet ÚK a.s. 
Ing. Radim Jančura 

člen představenstva 

 

Přílohy 

Příloha 1 Oznámení o postoupení Smlouvy 

Příloha 2 (Příloha 1 Smlouvy) Věcné vymezení spojů veřejné drážní osobní dopravy 
včetně údajů o objednaném dopravním výkonu 

Příloha 3 Vyplněný formulář pro výpočet upravené Základní ceny na 1 vlkm a upravené 
Variabilní ceny na 1 vlkm pro rok 2019 včetně doložení částky, kterou 
RegioJet a.s. v průměru zaplatil za distribuci a nákup 1 kWh trakční elektřiny 
v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce, od jediného prodejce, od 
něhož byl dle platných právních předpisů povinen trakční elektřinu nakupovat 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka B 6783

Datum vzniku a zápisu: 29. listopadu 2012
Spisová značka: B 6783 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: STUDENT AGENCY holding a.s.
Sídlo: náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 293 79 261
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární ředitel:

Statutární ředitel:
  Ing. RADIM JANČURA, dat. nar. 12. ledna 1972

Palackého 165, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Den vzniku funkce: 17. července 2019

Způsob jednání: Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. Podepisování za společnost 
se děje tak, že k obchodnímu názvu společnosti připojí statutární ředitel svůj 
podpis.

Správní rada:
předseda správní
rady:

  Ing. RADIM JANČURA, dat. nar. 12. ledna 1972
Palackého 165, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Den vzniku funkce: 17. července 2019

Jediný akcionář:
Ing. RADIM JANČURA, dat. nar. 12. ledna 1972
Palackého 165, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Akcie:
454 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

Základní kapitál: 454 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 1
Počet členů správní rady: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka B 8060

Datum vzniku a zápisu: 15. října 2018
Spisová značka: B 8060 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: RegioJet ÚK a.s.
Sídlo: náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 075 44 014
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
provozování dráhy a drážní dopravy

Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

  Ing. RADIM JANČURA, dat. nar. 12. ledna 1972
Palackého 165, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Den vzniku členství: 15. října 2018

Počet členů: 1
Způsob jednání: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

  JIŘÍ SCHMIDT, dat. nar. 2. dubna 1977
nábřeží Závodu míru 1822, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Den vzniku členství: 15. října 2018

Počet členů: 1
Jediný akcionář:

STUDENT AGENCY holding a.s., IČ: 293 79 261
náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno

Akcie:
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,-
Kč

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno: 2 000 000,- Kč



Příloha č. 1

Vymezení dopravního výkonu provozovaného Dopravcem dle této Smlouvy
U5 Ústí nad Labem hl.n. - Úpořiny - Bílina - Most; U7 Děčín hl.n. - Ústí nad Labem-Střekov; U13 Most - Žatec západ a doplňkové výkony v rámci aglometace Ústí nad Labem

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení vlaku

Délka trasy 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

Dopravní 

výkon za 

období

Četnost 

vedení 

vlaku

6460 5:10 bb Ústí n.L. západ Děčín hl.n. 10 751,40 362 29,7 475,2 16 891,0 30 861,3 29 920,7 31 891,0 30 920,7 31 891,0 30 920,7 31 920,7 31 891,0 30 920,7 31 891,0 30 356,4 12
6462 6:54 Ústí n.L.-Střekov Děčín hl.n. 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6464 9:13 Ústí n.L.-Střekov Děčín hl.n. 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6466 11:13 Ústí n.L.-Střekov Děčín hl.n. 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6468 13:13 Ústí n.L.-Střekov Děčín hl.n. 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6470 15:13 Ústí n.L.-Střekov Děčín hl.n. 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6472 17:13 Ústí n.L.-Střekov Děčín hl.n. 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6474 19:13 ba Ústí n.L.-Střekov Děčín hl.n. 10 027,40 362 27,7 415,5 15 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6461 6:02 bb Děčín hl.n. Ústí n.L.-Střekov 10 027,40 362 27,7 443,2 16 831,0 30 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6463 8:02 Děčín hl.n. Ústí n.L.-Střekov 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6465 10:02 Děčín hl.n. Ústí n.L.-Střekov 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6467 12:02 Děčín hl.n. Ústí n.L.-Střekov 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6469 14:02 Děčín hl.n. Ústí n.L.-Střekov 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6471 16:02 Děčín hl.n. Ústí n.L.-Střekov 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6473 18:02 Děčín hl.n. Ústí n.L.-Střekov 10 082,80 364 27,7 470,9 17 858,7 31 803,3 29 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 858,7 31 858,7 31 831,0 30 858,7 31 831,0 30 332,4 12
6543 4:23 X Žatec Žatec západ 372,00 248 1,5 13,5 9 33,0 22 30,0 20 33,0 22 30,0 20 28,5 19 33,0 22 33,0 22 31,5 21 31,5 21 31,5 21 30,0 20 13,5 9
6501 4:36 X Most Žatec západ 8 382,40 248 33,8 304,2 9 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6545 5:27 dh Žatec Žatec západ 171,00 114 1,5 10,5 7 12,0 8 13,5 9 13,5 9 15,0 10 18,0 12 12,0 8 13,5 9 15,0 10 13,5 9 15,0 10 15,0 10 4,5 3
6503 5:35 bb Most Žatec západ 12 235,60 362 33,8 540,8 16 1 014,0 30 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6505 6:35 X Most Žatec západ 8 382,40 248 33,8 304,2 9 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6507 7:35 Most Žatec západ 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6509 9:35 Most Žatec západ 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6511 11:35 Most Žatec západ 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6513 12:35 X Most Žatec západ 8 382,40 248 33,8 304,2 9 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6515 13:35 Most Žatec západ 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6517 14:35 X Most Žatec západ 8 382,40 248 33,8 304,2 9 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6519 15:35 Most Žatec západ 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6521 16:35 X Most Žatec západ 8 382,40 248 33,8 304,2 9 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6523 17:35 Most Žatec západ 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6525 18:35 cd Most Žatec západ 8 348,60 247 33,8 270,4 8 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6527 19:35 ba Most Žatec západ 12 235,60 362 33,8 507,0 15 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6529 21:09 cd Most Žatec západ 8 348,60 247 33,8 270,4 8 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6531 22:26 ba Most Žatec západ 12 235,60 362 33,8 507,0 15 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6500 4:31 X Žatec západ Most 8 382,40 248 33,8 304,2 9 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6502 5:34 bb Žatec západ Most 12 235,60 362 33,8 540,8 16 1 014,0 30 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6504 6:34 X Žatec západ Most 8 382,40 248 33,8 304,2 9 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6506 7:34 Žatec západ Most 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6508 9:34 Žatec západ Most 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6510 11:34 Žatec západ Most 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6512 12:34 X Žatec západ Most 8 382,40 248 33,8 304,2 9 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6514 13:34 Žatec západ Most 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6516 14:34 X Žatec západ Most 8 382,40 248 33,8 304,2 9 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6518 15:34 Žatec západ Most 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6520 16:34 X Žatec západ Most 8 382,40 248 33,8 304,2 9 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6522 17:34 Žatec západ Most 12 303,20 364 33,8 574,6 17 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6524 18:34 cd Žatec západ Most 8 348,60 247 33,8 270,4 8 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6526 19:34 ba Žatec západ Most 12 235,60 362 33,8 507,0 15 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6528 21:00 cd Žatec západ Most 8 348,60 247 33,8 270,4 8 743,6 22 676,0 20 743,6 22 676,0 20 642,2 19 743,6 22 743,6 22 709,8 21 709,8 21 709,8 21 676,0 20 304,2 9
6530 22:31 ba Žatec západ Most 12 235,60 362 33,8 507,0 15 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12
6540 23:14 ba Žatec západ Žatec 12 235,60 362 33,8 507,0 15 1 047,8 31 980,2 29 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 047,8 31 1 014,0 30 1 047,8 31 1 014,0 30 405,6 12

16630 8:05 cf Kadaň-Prunéřov Kadaň 649,60 116 5,6 44,8 8 50,4 9 50,4 9 50,4 9 56,0 10 67,2 12 44,8 8 50,4 9 56,0 10 50,4 9 56,0 10 56,0 10 16,8 3
16600 8:53 X Chomutov Kadaň 4 414,40 248 17,8 160,2 9 391,6 22 356,0 20 391,6 22 356,0 20 338,2 19 391,6 22 391,6 22 373,8 21 373,8 21 373,8 21 356,0 20 160,2 9
16602 10:04 Kadaň-Prunéřov Kadaň 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16604 12:04 Kadaň-Prunéřov Kadaň 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16606 13:04 X Kadaň-Prunéřov Kadaň 1 388,80 248 5,6 50,4 9 123,2 22 112,0 20 123,2 22 112,0 20 106,4 19 123,2 22 123,2 22 117,6 21 117,6 21 117,6 21 112,0 20 50,4 9
16608 14:04 Kadaň-Prunéřov Kadaň 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16610 15:04 X Kadaň-Prunéřov Kadaň 1 388,80 248 5,6 50,4 9 123,2 22 112,0 20 123,2 22 112,0 20 106,4 19 123,2 22 123,2 22 117,6 21 117,6 21 117,6 21 112,0 20 50,4 9
16612 16:04 Kadaň-Prunéřov Kadaň 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16614 17:22 X Kadaň-Prunéřov Kadaň 1 388,80 248 5,6 50,4 9 123,2 22 112,0 20 123,2 22 112,0 20 106,4 19 123,2 22 123,2 22 117,6 21 117,6 21 117,6 21 112,0 20 50,4 9
16616 18:04 Kadaň-Prunéřov Kadaň 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16618 19:05 X Kadaň-Prunéřov Kadaň 1 388,80 248 5,6 50,4 9 123,2 22 112,0 20 123,2 22 112,0 20 106,4 19 123,2 22 123,2 22 117,6 21 117,6 21 117,6 21 112,0 20 50,4 9
16620 20:05 Kadaň-Prunéřov Kadaň 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16622 22:07 ba Kadaň-Prunéřov Kadaň 2 027,20 362 5,6 84,0 15 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16624 23:40 Chomutov Kadaň 6 479,20 364 17,8 302,6 17 551,8 31 516,2 29 551,8 31 534,0 30 551,8 31 534,0 30 551,8 31 551,8 31 534,0 30 551,8 31 534,0 30 213,6 12
16601 3:40 X Kadaň Chomutov 4 414,40 248 17,8 160,2 9 391,6 22 356,0 20 391,6 22 356,0 20 338,2 19 391,6 22 391,6 22 373,8 21 373,8 21 373,8 21 356,0 20 160,2 9
16631 7:39 cf Kadaň Kadaň-Prunéřov 649,60 116 5,6 44,8 8 50,4 9 50,4 9 50,4 9 56,0 10 67,2 12 44,8 8 50,4 9 56,0 10 50,4 9 56,0 10 56,0 10 16,8 3
16603 9:46 Kadaň Kadaň-Prunéřov 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16605 11:46 Kadaň Kadaň-Prunéřov 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16607 12:51 X Kadaň Kadaň-Prunéřov 1 388,80 248 5,6 50,4 9 123,2 22 112,0 20 123,2 22 112,0 20 106,4 19 123,2 22 123,2 22 117,6 21 117,6 21 117,6 21 112,0 20 50,4 9
16609 13:46 Kadaň Kadaň-Prunéřov 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16611 14:46 X Kadaň Kadaň-Prunéřov 1 388,80 248 5,6 50,4 9 123,2 22 112,0 20 123,2 22 112,0 20 106,4 19 123,2 22 123,2 22 117,6 21 117,6 21 117,6 21 112,0 20 50,4 9
16613 15:46 Kadaň Kadaň-Prunéřov 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16615 16:31 X Kadaň Kadaň-Prunéřov 1 388,80 248 5,6 50,4 9 123,2 22 112,0 20 123,2 22 112,0 20 106,4 19 123,2 22 123,2 22 117,6 21 117,6 21 117,6 21 112,0 20 50,4 9
16617 17:46 Kadaň Kadaň-Prunéřov 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16619 18:52 X Kadaň Kadaň-Prunéřov 1 388,80 248 5,6 50,4 9 123,2 22 112,0 20 123,2 22 112,0 20 106,4 19 123,2 22 123,2 22 117,6 21 117,6 21 117,6 21 112,0 20 50,4 9
16621 19:46 Kadaň Kadaň-Prunéřov 2 038,40 364 5,6 95,2 17 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16623 21:56 ba Kadaň Kadaň-Prunéřov 2 027,20 362 5,6 84,0 15 173,6 31 162,4 29 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 173,6 31 173,6 31 168,0 30 173,6 31 168,0 30 67,2 12
16625 23:20 ba Kadaň Chomutov 6 443,60 362 17,8 267,0 15 551,8 31 516,2 29 551,8 31 534,0 30 551,8 31 534,0 30 551,8 31 551,8 31 534,0 30 551,8 31 534,0 30 213,6 12
6550 3:31 X Ústí n.L. hl.n. Most 11 854,40 248 47,8 430,2 9 1 051,6 22 956,0 20 1 051,6 22 956,0 20 908,2 19 1 051,6 22 1 051,6 22 1 003,8 21 1 003,8 21 1 003,8 21 956,0 20 430,2 9
6560 22:28 ba Děčín hl.n. Ústí n.L. hl.n. 7 819,20 362 21,6 324,0 15 669,6 31 626,4 29 669,6 31 648,0 30 669,6 31 648,0 30 669,6 31 669,6 31 648,0 30 669,6 31 648,0 30 259,2 12
6551 23:22 be Most Ústí n.L. hl.n. 17 303,60 362 47,8 717,0 15 1 481,8 31 1 386,2 29 1 481,8 31 1 434,0 30 1 481,8 31 1 434,0 30 1 481,8 31 1 481,8 31 1 434,0 30 1 481,8 31 1 434,0 30 573,6 12
6480 3:58 X Štětí Ústí n.L. západ 11 755,20 248 47,4 426,6 9 1 042,8 22 948,0 20 1 042,8 22 948,0 20 900,6 19 1 042,8 22 1 042,8 22 995,4 21 995,4 21 995,4 21 948,0 20 426,6 9
6482 4:19 dh Štětí Ústí n.L. západ 5 403,60 114 47,4 331,8 7 379,2 8 426,6 9 426,6 9 474,0 10 568,8 12 379,2 8 426,6 9 474,0 10 426,6 9 474,0 10 474,0 10 142,2 3

16552 5:25 X Oldřichov u D. Litvínov 3 248,80 248 13,1 117,9 9 288,2 22 262,0 20 288,2 22 262,0 20 248,9 19 288,2 22 288,2 22 275,1 21 275,1 21 275,1 21 262,0 20 117,9 9
16554 6:38 X Teplice v Čechách Litvínov 4 439,20 248 17,9 161,1 9 393,8 22 358,0 20 393,8 22 358,0 20 340,1 19 393,8 22 393,8 22 375,9 21 375,9 21 375,9 21 358,0 20 161,1 9
16551 4:53 X Litvínov Oldřichov u D. 3 248,80 248 13,1 117,9 9 288,2 22 262,0 20 288,2 22 262,0 20 248,9 19 288,2 22 288,2 22 275,1 21 275,1 21 275,1 21 262,0 20 117,9 9
16553 5:56 X Litvínov Teplice v Čechách 4 439,20 248 17,9 161,1 9 393,8 22 358,0 20 393,8 22 358,0 20 340,1 19 393,8 22 393,8 22 375,9 21 375,9 21 375,9 21 358,0 20 161,1 9
16555 7:16 X Litvínov Teplice v Čechách 4 439,20 248 17,9 161,1 9 393,8 22 358,0 20 393,8 22 358,0 20 340,1 19 393,8 22 393,8 22 375,9 21 375,9 21 375,9 21 358,0 20 161,1 9
16500 4:17 bb Ústí n.L. hl.n. Bílina 10 968,60 362 30,3 484,8 16 909,0 30 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16500 4:17 dh Bílina Most 1 333,80 114 11,7 81,9 7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16502 5:29 X Ústí n.L. hl.n. Bílina 7 514,40 248 30,3 272,7 9 666,6 22 606,0 20 666,6 22 606,0 20 575,7 19 666,6 22 666,6 22 636,3 21 636,3 21 636,3 21 606,0 20 272,7 9

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince U10 Litoměřice - Lovosice - Most
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Příloha č. 1

Vymezení dopravního výkonu provozovaného Dopravcem dle této Smlouvy
U5 Ústí nad Labem hl.n. - Úpořiny - Bílina - Most; U7 Děčín hl.n. - Ústí nad Labem-Střekov; U13 Most - Žatec západ a doplňkové výkony v rámci aglometace Ústí nad Labem
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Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince U10 Litoměřice - Lovosice - Most
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16504 6:29 Ústí n.L. hl.n. Bílina 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16506 7:29 X Ústí n.L. hl.n. Bílina 7 514,40 248 30,3 272,7 9 666,6 22 606,0 20 666,6 22 606,0 20 575,7 19 666,6 22 666,6 22 636,3 21 636,3 21 636,3 21 606,0 20 272,7 9
16508 8:29 Ústí n.L. hl.n. Bílina 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16508 8:29 cf Bílina Most 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16510 10:29 Ústí n.L. hl.n. Bílina 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16510 10:29 cf Bílina Most 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16512 12:29 Ústí n.L. hl.n. Bílina 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16512 12:29 cf Bílina Most 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16514 13:29 X Ústí n.L. hl.n. Bílina 7 514,40 248 30,3 272,7 9 666,6 22 606,0 20 666,6 22 606,0 20 575,7 19 666,6 22 666,6 22 636,3 21 636,3 21 636,3 21 606,0 20 272,7 9
16516 14:29 Ústí n.L. hl.n. Bílina 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16516 14:29 cf Bílina Most 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16518 15:29 X Ústí n.L. hl.n. Bílina 7 514,40 248 30,3 272,7 9 666,6 22 606,0 20 666,6 22 606,0 20 575,7 19 666,6 22 666,6 22 636,3 21 636,3 21 636,3 21 606,0 20 272,7 9
16520 16:29 Ústí n.L. hl.n. Bílina 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16520 16:29 cf Bílina Most 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16522 17:29 X Ústí n.L. hl.n. Bílina 7 514,40 248 30,3 272,7 9 666,6 22 606,0 20 666,6 22 606,0 20 575,7 19 666,6 22 666,6 22 636,3 21 636,3 21 636,3 21 606,0 20 272,7 9
16524 18:29 ba Ústí n.L. hl.n. Bílina 10 968,60 362 30,3 454,5 15 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16524 18:29 cf Bílina Most 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16526 20:29 ba Ústí n.L. hl.n. Bílina 10 968,60 362 30,3 454,5 15 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16526 20:29 dg Bílina Most 1 345,50 115 11,7 81,9 7 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16528 23:15 be Ústí n.L. hl.n. Most 15 204,00 362 42 630,0 15 1 302,0 31 1 218,0 29 1 302,0 31 1 260,0 30 1 302,0 31 1 260,0 30 1 302,0 31 1 302,0 31 1 260,0 30 1 302,0 31 1 260,0 30 504,0 12
16501 4:13 bb Most Ústí n.L. hl.n. 15 204,00 362 42 672,0 16 1 260,0 30 1 218,0 29 1 302,0 31 1 260,0 30 1 302,0 31 1 260,0 30 1 302,0 31 1 302,0 31 1 260,0 30 1 302,0 31 1 260,0 30 504,0 12
16503 5:40 X Bílina Ústí n.L. hl.n. 7 514,40 248 30,3 272,7 9 666,6 22 606,0 20 666,6 22 606,0 20 575,7 19 666,6 22 666,6 22 636,3 21 636,3 21 636,3 21 606,0 20 272,7 9
16505 6:29 cf Most Bílina 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16505 6:29 Bílina Ústí n.L. hl.n. 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16507 7:29 X Most Ústí n.L. hl.n. 10 416,00 248 42 378,0 9 924,0 22 840,0 20 924,0 22 840,0 20 798,0 19 924,0 22 924,0 22 882,0 21 882,0 21 882,0 21 840,0 20 378,0 9
16509 8:29 cf Most Bílina 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16509 8:29 Bílina Ústí n.L. hl.n. 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16511 10:29 cf Most Bílina 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16511 10:29 Bílina Ústí n.L. hl.n. 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16513 12:29 cf Most Bílina 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16513 12:29 Bílina Ústí n.L. hl.n. 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16515 13:40 X Bílina Ústí n.L. hl.n. 7 514,40 248 30,3 272,7 9 666,6 22 606,0 20 666,6 22 606,0 20 575,7 19 666,6 22 666,6 22 636,3 21 636,3 21 636,3 21 606,0 20 272,7 9
16517 14:29 cf Most Bílina 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16517 14:29 Bílina Ústí n.L. hl.n. 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16519 15:40 X Bílina Ústí n.L. hl.n. 7 514,40 248 30,3 272,7 9 666,6 22 606,0 20 666,6 22 606,0 20 575,7 19 666,6 22 666,6 22 636,3 21 636,3 21 636,3 21 606,0 20 272,7 9
16521 16:29 cf Most Bílina 1 357,20 116 11,7 93,6 8 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16521 16:29 Bílina Ústí n.L. hl.n. 11 029,20 364 30,3 515,1 17 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
16523 17:40 X Bílina Ústí n.L. hl.n. 7 514,40 248 30,3 272,7 9 666,6 22 606,0 20 666,6 22 606,0 20 575,7 19 666,6 22 666,6 22 636,3 21 636,3 21 636,3 21 606,0 20 272,7 9
16525 18:29 dg Most Bílina 1 345,50 115 11,7 81,9 7 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
16525 18:29 ba Bílina Ústí n.L. hl.n. 10 968,60 362 30,3 454,5 15 939,3 31 878,7 29 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 939,3 31 939,3 31 909,0 30 939,3 31 909,0 30 363,6 12
6481 20:29 dg Most Bílina 1 345,50 115 11,7 81,9 7 105,3 9 105,3 9 105,3 9 117,0 10 140,4 12 93,6 8 105,3 9 117,0 10 105,3 9 117,0 10 117,0 10 35,1 3
6481 20:29 ba Bílina Štětí 27 729,20 362 76,6 1 149,0 15 2 374,6 31 2 221,4 29 2 374,6 31 2 298,0 30 2 374,6 31 2 298,0 30 2 374,6 31 2 374,6 31 2 298,0 30 2 374,6 31 2 298,0 30 919,2 12

16527 22:08 cd Bílina Ústí n.L. hl.n. 7 484,10 247 30,3 242,4 8 666,6 22 606,0 20 666,6 22 606,0 20 575,7 19 666,6 22 666,6 22 636,3 21 636,3 21 636,3 21 606,0 20 272,7 9

42 292,0 84 165,7 78 496,2 84 423,6 80 632,0 81 939,9 82 287,8 84 423,6 83 595,7 81 459,9 83 595,7 80 632,0 33 080,7

981 024,8

42 292,0

938 732,8

2 695,123
Průměrný denní rozsah Dopravního výkonu ve vlkm za období platnosti JŘ 

2019/2020

Dopravní výkon ve vlkm za období

Dopravní výkon ve vlkm za období od 15.12.2019 do 12.12.2020 celkem 

Z toho v kalendářním roce 2019

Z toho v kalendářním roce 2020



1 z 1

částka, o kterou se upraví Ci v roce "i" (Oi) 0,41 Kč/vlkm

Variabilní cena na 1 vlkm v roce "i" (Ci) 79,36 Kč/vlkm

částka, o kterou se upraví Ci v roce "i" (Ni) 2,31 Kč/vlkm

OV i (dle písm. c) odst. 7 čl. 4 Smlouvy) - "roční index spotřebitelských cen"

roční bazický index spotřebitelských cen v roce "i-1" (Ii-1) 105,30 (-)

částka "nákladů na distribuci a nákup 1 kWh trakční elektřiny "na 1 vlkm  v roce "i" (Mi) -0,26 Kč/vlkm

NV i (dle písm. b) odst. 7 čl. 4 Smlouvy) - "hrubá měsíční nominální mzda"

průměrná hrubá měsíční nominální mzda vyhlášená ČSÚ v roce "i-1" (MZi-1) 31 868,00 Kč

Roční bazický index spotřebitelských cen vyhlášený ČSÚ v kalendářním roce 2017 (I2017) 103,10 (-)

MV i (dle písm. a) odst. 7 čl. 4 Smlouvy) - "náklady na distribuci a nákup 1 kWh trakční elektřiny "

"náklady na distribuci a nákup 1 kWh trakční elektřiny"  na 1 vlkm v roce " i-1" (Ei-1) 2,03 Kč/vlkm

Variabilní cena na 1 vlkm v cenách roku 2017 (CV 2017 ) : 76,90 Kč/vlkm

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda vyhlášená ČSÚ v kalendářním roce 2017 (MZ 2017 ) 29 638,00 Kč

Příloha 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13

 Základní a variabilní cena na 1 vlkm

Dopravce: RegioJet, a.s.

 a doplňkových výkonů v rámci aglomerace Ústí nad Labem

Soubor: EMU120

Rok (i): 2019 Jízdní řád: 2019/2020

Základní cena na 1 vlkm v cenách roku 2017 (C 2017 ) : 148,60 Kč/vlkm

"náklady na distribuci a nákup 1 kWh trakční elektřiny"  na 1 vlkm v roce " i-1" (Ei-1) 2,03 Kč/vlkm

(-)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda vyhlášená ČSÚ v kalendářním roce 2017 (MZ 2017 ) 29 638,00 Kč

Roční bazický index spotřebitelských cen vyhlášený ČSÚ v kalendářním roce 2017 (I2017) 103,10

Strana

Podpis

M i (dle písm. a) odst. 6 čl. 4 Smlouvy) - "náklady na distribuci a nákup 1 kWh trakční elektřiny "

Datum: za dopravce předkládá:

průměrná hrubá měsíční nominální mzda vyhlášená ČSÚ v roce "i-1" (MZi-1)

částka "nákladů na distribuci a nákup 1 kWh trakční elektřiny "na 1 vlkm  v roce "i" (Mi)

N i (dle písm. b) odst. 6 čl. 4 Smlouvy) - "hrubá měsíční nominální mzda"

-0,30 Kč/vlkm

Kč/vlkm

Kč

částka, o kterou se upraví Ci v roce "i" (Ni) 3,69 Kč/vlkm

31 868,00

Základní cena na 1 vlkm v roce "i" (Ci) 152,65 Kč/vlkm

O i (dle písm. c) odst. 6 čl. 4 Smlouvy) - "roční index spotřebitelských cen"

roční bazický index spotřebitelských cen v roce "i-1" (Ii-1) 105,30 (-)

částka, o kterou se upraví Ci v roce "i" (Oi) 0,67



Cena 1 kWh trakční elektřiny v roce 2018 

ceny trakční energie - rok 2018

C2017 zákl.cena 148,6 měsíc Kč/MWh

CV variab.cena 76,9 1 2026,05

Ei-1 cena trakce 2018 2,03 2 2024,85

E zákl.cena trakce 2,05 3 1995,17

MZ-1 hrubá mzda dle ČSÚ 2018 31868 4 2075,38

M2017 hrubá mzda dle ČSÚ 2017 29638 5 2051,43

Ii-1 spotř.index cen 2018 105,3 6 2052,58

I2017 spotř.index cen 2018 103,1 7 2044,17

8 2025,27

9 2061,69

Mi index trakce -0,30 10 2007,74

Ni index mezd 3,69 11 2012,81

Oi index spotřebitelských cen 0,67 12 2021,35

MVi index variabilní trakce -0,26 průměr 2033,21

NVi index variabilní mezd 2,31

OVi index variabilní spotřebitelských cen 0,41

C2018 zákl.cena 2019 152,65

CVi variab.cena 2019 79,36

vstupní parametry

výpočtové indexy

výsledné ceny 2019
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Krajský úřad 
 
Číslo objednatele:  
Číslo dopravce:  
 
 

 

DODATEK Č. 5 
 

KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 
CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ VODNÍ DOPRAVĚ K ZAJIŠTĚNÍ 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE V LETECH 2017 – 
2021 PO ŘECE LABI LITOMĚŘICE – ÚSTÍ NAD LABEM – DĚČÍN 

 
 
uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
 
Objednatel: 
Ústecký kraj,  
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
IČ:    70892156 
DIČ:    CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
 
a společnost 
 
 
Dopravce: 
Labská plavební společnost, s.r.o. 
Sídlo:  Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II 
Zastoupený:  Ing. Martinem Komrskou, jednatelem společnosti 
IČ:  27346471 
DIČ:  CZ27346471 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu:
Zapsaný: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25398 
 
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“) 
 

 
 
 

bod 11.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 037/88R/2020
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PREAMBULE 
 
1. Smluvní strany spolu dne 7.10.2016 uzavřely Smlouvu o veřejných službách 

v přepravě cestujících ve veřejné vodní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti 
Ústeckého kraje v letech 2017 – 2021 po řece Labi Litoměřice – Ústí nad Labem 
– Děčín (dále jen „Smlouva“), k níž následně Smluvní strany uzavřely dodatky č. 
1 až 4;  

2. Výše ceny za náhradní autobusovou dopravu dohodnutá ve Smlouvě dle Dopravce 
nepostačuje k pokrytí nákladů Dopravce spojených s provozováním náhradní 
autobusové dopravy, a to zejména s ohledem na četný výskyt nepříznivých 
klimatických podmínek vyžadujících realizovat dopravní výkon dle Smlouvy 
prostřednictvím náhradní autobusové dopravy; 

3. Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších změn, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
jejíž hodnota je (a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a (b) 
nižší než 10 % původní hodnoty závazku s tím, že pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn; 

4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na uzavření dodatku č. 5 
ke Smlouvě, jak je uvedeno níže. 

 

ČLÁNEK 1 
ZMĚNA SMLOUVY  

 

 

1. V souladu s čl. 9 odst. 1 Smlouvy se mění místní i časové vymezení linek (jízdní 

řády) dle přílohy č. 1 – „Vymezení dopravního výkonu pro rok 2020“, která je 

nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5. 

 
ČLÁNEK 2 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v důsledku změny výše kompenzace 
hrazené Dopravci v souvislosti s provozováním náhradní autobusové dopravy dle 
tohoto Dodatku č. 5 v součtu s případnými dalšími změnami Smlouvy bylo 
dosaženo limitu odpovídajícího 10 % celkové ceny původně sjednané ve Smlouvě 
ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších změn, tj. částky 2.674.560,- Kč, potom se od okamžiku 
dosažení tohoto limitu uplatní původní znění Smlouvy ve znění následných 
dodatků, ale bez změn zavedených tímto Dodatkem č. 5. 

 

2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 
 

3. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku č. 5 rozhodla Rada 
Ústeckého kraje usnesením č. …………..…. ze dne ………….……. 
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4. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím 

registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dopravce prohlašuje, že souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak 
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Dopravci na e-mail: 

 Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své svobodné, vážné 

a určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na důkaz 
čehož níže připojují své podpisy. 

 
V Ústí nad Labem dne…………. 

 
V Ústí nad Labem dne ……………. 

 
za Objednatele: 

 
………………………………………. 

 
za Dopravce: 

 
………………………………………. 

 
Ústecký kraj 

Jaroslav Komínek  
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení 
Rady Ústeckého kraje č. 

038/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017  
 
 
 

Labská plavební společnost, s.r.o. 
Ing. Martin Komrska 
jednatel společnosti 

 
Přílohy:      1. Vymezení dopravního výkonu pro rok 2020 
               
 
 



 

 
 
 

Příloha č. 1 

 

Vymezení dopravního výkonu pro rok 2020 

Dopravní výkon 

Dopravním výkonem se rozumí zajištění provozu turistické lodní linky č. 901 v úseku 
Ústí nad Labem – Litoměřice – Roudnice nad Labem/Mělník/Brandýs nad Labem 
a  turistické lodní linky č. 902 v úseku Ústí nad Labem – Děčín – Hřensko/Bad 
Schandau, a to dle níže uvedených jízdních řádů. 

Provozní dny 

Linky a provozní dny jsou vymezeny Jízdním řádem platným pro příslušný kalendářní 

rok a Výpočtem rozsahu objednaných dopravních výkonů na lodních linkách pro 

příslušný kalendářní rok. 

Rozsah těchto veřejných služeb (dopravního výkonu) v kalendářním roce 2020, který 

je Dopravce dle této smlouvy povinen provést, tedy v souladu s čl. 4 odst. 1 této 

smlouvy činí celkem 1 271:25 plavebních hodin. Rozsah dopravního výkonu 

v  následujících letech (2019 – 2021) bude Objednatelem stanoven formou změny 

místního a/nebo časového vymezení linek (jízdních řádů) postupem specifikovaným v 

čl. 9 této smlouvy.    

Náhradní autobusová doprava  

Jestliže určitou část linky není vzhledem k mimořádným překážkám dle čl. 13 této 

smlouvy možné realizovat prostřednictvím vodní dopravy, je dopravce povinen nasadit 

v příslušném úseku náhradní autobusovou dopravu dle čl. 10 této smlouvy (NAD), 

ledaže Objednatel Dopravci předem výslovně udělí pokyn, aby náhradní autobusovou 

dopravu po silnici v konkrétním případě nezajišťoval.  

Náhradní autobusovou dopravu je Dopravce povinen realizovat dle časového 

vymezení linek vyplývajícího z platných jízdních řádů. Zastávky náhradní autobusové 

dopravy musí být co nejblíže zastávkám (přístavištím) vodní dopravy dle platných 

jízdních řádů.  

Jízdní řád a změny jízdních řádů 

Objednatel je v souladu s čl. 9 této smlouvy oprávněn změnit (tj. i doplnit) místní 

i  časové vymezení linek dle této přílohy č. 1, a to zejména z důvodu potřeby 

koordinace a zajištění návaznosti těchto linek na veřejnou dopravu provozovanou třetí 

osobou nebo z potřeby rozšíření linek lodní dopravy. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností však Objednatel uvádí, že je v souladu s čl. 9 smlouvy oprávněn místní 

i  časové vymezení linek změnit i jiným způsobem. 

Jízdní řád pro rok 2020 a Výpočet rozsahu dopravních výkonů na lodních linkách 

v roce 2020: 



901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice n.  L. - základní jízdní řád 

PO PROUDU

říční 

km

km 

úseku

plaveb

ní 

hodiny

LOĎ B LOĎ B LOĎ B LOĎ B LOĎ A

sobota 

25.7. a 

29.8. 

LOĎ A

sobota 

neděle 

státní 

svátek

pátek pátek
středa 

čtvrtek 
sobota

sobota 

25.7. a 

29.8. 

LOĎ B

odjezd

Brandýs nad Labem

836,20 2:00 Mělník

821,78 14,42 1:35 Štětí

810,14 11,64 1:10 Roudnice nad Labem 15:35

803,40 6,74 0:40 Libotenice 16:15

799,30 4,10 0:30 Nučnice 13:55 13:55 13:55 16:45

792,20 7,10 0:35 Litoměřice 14:30 14:30 14:30 14:30 17:20

786,03 6,17 0:50 Lovosice 15:20 15:20 15:20 15:20 18:10

0:45 Píšťany / / / / 18:35

783,15 2,88 0:15 Velké Žernoseky 15:35 15:35 15:35 15:35 18:55

778,83 4,32 0:25 Libochovany 16:00 16:00 16:00 16:00 /

775,10 3,73 0:20 Dolní Zálezly 16:20 16:20 16:20 16:20 /

769,05 6,05 0:30 Ústí nad Labem,Vaňov 16:50 16:50 16:50 16:50 /

765,35 3,70 0:50 Ústí nad Labem centrum 17:40 17:40 17:40 17:40 20:45

příjezd

Plavebních hodin 3:10 3:45 3:45 3:45 5:10

Dní za rok 71 4 9 18 9

Plavebních hodin za rok Celkem 387:35 224:50 15:00 33:45 67:30 46:30

PROTI PROUDU

říční 

km

km 

úseku

plaveb

ní 

hodiny

LOĎ B LOĎ B LOĎ B LOĎ B LOĎ A

sobota 

25.7. a 

29.8. 

LOĎ A

sobota 

neděle 

státní 

svátek

pátek pátek
středa 

čtvrtek 
sobota

sobota 

25.7. a 

29.8. 

LOĎ B

odjezd

765,35 Ústí nad Labem centrum 9:20 9:20 9:20 9:20 8:50

769,05 3,70 0:45 Ústí nad Labem,Vaňov 10:05 10:05 10:05 10:05 /

775,10 6,05 0:35 Dolní Zálezly 10:40 10:40 10:40 10:40 /

778,83 3,73 0:20 Libochovany 11:00 11:00 11:00 11:00 /

783,15 4,32 0:25 Velké Žernoseky 11:25 11:25 11:25 11:25 10:40

0:50 Píšťany / / / / 11:00

786,03 2,88 0:20 Lovosice 11:45 11:45 11:45 11:45 11:30

792,20 6,17 0:50 Litoměřice 12:35 12:35 12:35 12:35 12:20

799,30 7,10 0:45 Nučnice 13:20 13:20 13:20 13:05

803,40 4,10 0:30 Libotenice 13:35

810,14 6,74 0:50 Roudnice nad Labem 14:25

821,78 11,64 1:30 Štětí

836,20 14,42 1:25 Mělník

3:15 Brandýs nad Labem příjezd

Plavebních hodin 3:15 4:00 4:00 4:00 5:35

Dní za rok 71 4 9 18 9

Plavebních hodin za rok Celkem 405:00 230:45 16:00 36:00 72:00 50:15

CELKEM 792:35

Poznámky: NAD (náhradní autobusová doprava) v případě nízké hladiny řeky Labe mezi ÚL - centrum a ÚL - Vaňov

/ loď zde nestaví

LOĎ A dle uzavřené smlouvy (příloha č. 2) plavba v úseku ÚL - ÚL - Vaňov se uskuteční při vodním stavu v ÚL nad 150 cm  

LOĎ B dle uzavřené smlouvy (příloha č. 2) plavba v úseku ÚL - ÚL - Vaňov se uskuteční při vodním stavu v ÚL nad 170 cm  

Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje, informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

Všechny spoje přepravují jízdní kola, nejvýše 25 kol

zastávka

3. 7. - 

28. 8. 

1. 7. - 

27. 8. 

www.dopravauk.cz

4. 7. - 

29. 8. 

Platí od 28. 3. 2020 do 1. 11. 2020

4. 7. - 

29. 8. 

Platí od 28. 3. 2020 do 1. 11. 2020

zastávka

28. 3. - 

1. 11. 

5. 6. - 

26. 6. 

3. 7. - 

28. 8. 

1. 7. - 

27. 8. 

www.dopravauk.cz

28. 3. - 

1. 11. 

5. 6. - 

26. 6. 



902 Ústí nad Labem - Děčín - Hřensko - Bad Schandau

PO PROUDU Platí od 28. 3. 2020 do 1. 11. 2020

www.dopravauk.cz

říční 

km

km 

úseku

plavební 

hodiny

LOĎ A LOĎ A

odjezd

765,35 Ústí nad Labem centrum 9:30 9:30

740,70 24,65 1:55 Děčín 11:25 11:25

731,91 8,79 0:35 Dolní Žleb * 12:00 12:00

727,98 3,93 0:15 Hřensko 12:15 12:15

0:45 Bad Schandau příjezd 13:00

Plavebních hodin 2:45 3:30

Dní za rok 34 3

Celkem plavebních hodin Celkem 104:00 93:30 10:30

PROTI PROUDU Platí od 28. 3. 2020 do 1. 11. 2020

www.dopravauk.cz

říční 

km

km 

úseku

plavební 

hodiny

LOĎ A LOĎ A LOĎ A

odjezd

13:10

727,98 1:00 Hřensko 15:10 14:10 15:10

731,91 3,93 0:15 Dolní Žleb * 15:25 15:25

740,70 8,79 1:05 Děčín 16:30 16:30

765,35 24,65 3:00 Ústí nad Labem centrum příjezd 19:30 19:30

Plavebních hodin 4:20 1:00 4:20

Dní za rok 34 3 3

Plavebních hodin za rok Celkem 163:20 147:20 3:00 13:00

267:20

Poznámky: * loď staví pouze při ZVS v Ústí nad Labem vyšším než 180 cm

LOĎ A dle uzavřené smlouvy (příloha č. 2) plavba v úseku ÚL - Děčín - Hřensko se uskuteční při vodním stavu v ÚL nad 150 cm  

Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje, informace o tarifu a SPP jsou k dispozici na lodi na lince.

Všechny spoje přepravují jízdní kola, nejvýše 25 kol

2020

Pluje v době od 30.3. do 2.6. a od 28.9. do 10.11. a ve dnech 18.4., 30.4., 2., 3., 9., 10. 5.

Bad Schandau

9.4., 

30.4., 7.5.

Mimořádné 

plavby

9.4., 

30.4., 7.5.

sobota, neděle,             

státní svátek

Mimořádné 

plavby

28.3. - 17.5.     

26.9. - 1.11.

Pluje v době od 30.3. do 2.6. a od 28.9. do 10.11. a ve dnech 18.4., 30.4., 2., 3., 9., 10. 5. zastávka

2020

28.3. - 17.5.     

26.9. - 1.11.

sobota, neděle, 

státní svátek

Mimořádné 

plavby

9.4., 

30.4., 7.5.



Ústí nad Labem - Litoměřice (Roudnice n. L./Mělník/Brandýs n. L.) - mimořádné plavby

PO PROUDU

říční 

km

km 

úseku

plavební 

hodiny

pátek pátek sobota sobota pátek sobota neděle sobota sobota neděle neděle pátek sobota sobota sobota sobota sobota neděle úterý

odjezd

865,60 Brandýs nad Labem 15:00

850,60 15,00 1:05 Neratovice 16:05

843,80 6,80 0:25 Obříství 16:30

836,20 7,60 0:50 Mělník 17:20 15:00 14:00

821,78 14,42 1:35 Štětí 13:05 18:55 16:35 19:00 15:35 13:05

810,14 11,64 1:10 Roudnice nad Labem 8:30 8:30 14:15 16:30 8:30 20:05 14:00 20:10 14:00 16:45 16:30 14:15 16:30 16:30 13:30 16:30 13:30 13:30

803,40 6,74 0:40 Libotenice 9:10 9:10 17:10 18:06 20:45 14:40 14:40 17:25 17:10 17:10 17:10 14:10 17:10 14:10 14:10

799,30 4,10 0:30 Nučnice 9:40 9:40 17:40 1:18 21:15 15:10 15:10 17:55 17:40 17:40 17:40 14:40 17:40 14:40 14:40

792,20 7,10 0:35 Litoměřice 10:15 10:15 18:15 6:06 21:50 15:45 15:45 18:30 18:15 18:15 18:15 15:15 18:15 15:15 15:15

786,03 6,17 0:50 Lovosice 11:05 11:05 19:05 6:49 16:35 16:35 19:20 19:05 19:05 16:05 19:05 16:05 16:05

0:30 Píšťany / / / / 17:00 17:00 / / / /

783,15 2,88 0:15 Velké Žernoseky * 11:20 11:20 * 19:20 10:25 17:20 17:20 19:35 19:20 19:20 16:20 19:20 16:20 16:20

778,83 4,32 0:25 Libochovany / / / / 17:45 17:45 20:00 / / / / / /

775,10 3,73 0:20 Dolní Zálezly / / / / 18:05 18:05 20:20 / / / / / /

769,05 6,05 0:30 Ústí nad Labem,Vaňov / / / / 18:35 18:35 20:50 / / / / / /

765,35 3,70 0:50 Ústí nad Labem centrum příjezd 13:20 13:20 21:15 13:20 19:25 19:25 21:40 21:15 21:15 18:15 21:15 18:15 18:15

Plavebních hodin 4:50 4:50 1:10 4:50 4:50 6:50 5:25 1:35 1:10 5:25 7:40 1:45 1:10 4:50 4:50 4:50 4:50 4:50 4:50

Dní za rok 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Plavebních hodin za rok Celkem 100:25 4:50 4:50 1:10 4:50 4:50 13:40 10:50 1:35 1:10 5:25 15:20 1:45 1:10 4:50 4:50 4:50 4:50 4:50 4:50

PROTI PROUDU

říční 

km

km 

úseku

plavební 

hodiny

čtvrtek čtvrtek pátek sobota čtvrtek pátek sobota neděle pátek sobota sobota sobota neděle pátek sobota sobota sobota sobota neděle úterý

odjezd

765,35 Ústí nad Labem centrum 8:50 8:50 14:00 8:50 14:00 14:00 18:30 8:50 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30

769,05 3,70 0:45 Ústí nad Labem,Vaňov / / / / / / 19:15 / / / / / /

775,10 6,05 0:35 Dolní Zálezly / / / / / / 19:50 / / / / / /

778,83 3,73 0:20 Libochovany / / / / / / 20:10 / / / / / /

783,15 4,32 0:25 Velké Žernoseky 10:40 10:40 15:50 10:40 15:50 15:50 20:35 10:40 9:20 9:20 9:20 9:20 9:20

0:30 Píšťany 11:10 11:10 16:20 11:00 16:10 16:20 / 11:00 / / / / /

786,03 2,88 0:20 Lovosice 11:30 11:30 16:40 11:30 16:40 16:40 20:55 11:30 9:40 9:40 9:40 9:40 9:40

792,20 6,17 0:50 Litoměřice 12:20 12:20 17:30 8:30 12:20 17:30 8:30 17:30 8:30 21:45 8:00 12:20 8:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30

799,30 7,10 0:45 Nučnice 13:05 13:05 9:15 13:05 18:15 9:15 9:15 8:45 13:05 9:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15

803,40 4,10 0:30 Libotenice 13:35 13:35 9:45 13:35 18:45 9:45 9:45 9:15 13:35 9:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45

810,14 6,74 0:50 Roudnice nad Labem 14:25 14:25 10:35 14:25 19:35 8:00 10:35 10:35 10:05 14:25 10:35 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35

821,78 11,64 1:30 Štětí 12:05 9:30 12:05 13:00 11:35 12:05

836,20 14,42 1:25 Mělník 10:55 14:25 13:00

843,80 7,60 1:00 Obříství 11:55

850,60 6,80 0:45 Neratovice 12:40

865,60 15,00 1:30 Brandýs nad Labem příjezd 14:10

Plavebních hodin 5:35 5:35 3:30 3:35 5:35 5:35 6:10 2:05 3:30 3:35 1:25 3:15 5:00 5:35 3:35 5:05 5:05 5:05 5:05 5:05

Dní za rok 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Plavebních hodin za rok Celkem 111:05 5:35 5:35 3:30 3:35 5:35 11:10 12:20 4:10 3:30 3:35 1:25 6:30 10:00 5:35 3:35 5:05 5:05 5:05 5:05 5:05

CELKEM 211:30

akce "školní výlety"

Poznámky: NAD (náhradní autobusová doprava) v případě nízké hladiny řeky Labe mezi ÚL - centrum a ÚL - Vaňov akce "Roudnický košt" - Roudnice nad Labem

/ loď zde nestaví akce "Brandýs nad Labem"

* spoj čeká v zastávce 10 minut (odjezd v 11:30 hod.) akce "FEDO" Štětí

akce "Mělník"

akce "Historici v Roudnici n. Labem"

akce "Roudnické vinobraní"

akce "Podzimní otevřené sklepy v Roudnici nad Labem"

akce "Roudnice nad Labem"

LOĎ A dle uzavřené smlouvy (příloha č. 2) plavba v úseku ÚL - ÚL - Vaňov se uskuteční při vodním stavu v ÚL nad 150 cm  

LOĎ B dle uzavřené smlouvy (příloha č. 2) plavba v úseku ÚL - ÚL - Vaňov se uskuteční při vodním stavu v ÚL nad 170 cm  

Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje, informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

Všechny spoje přepravují jízdní kola, nejvýše 25 kol

www.dopravauk.cz

17.11

18.9. 19.9. 15. 11.14. 11.7. 11.12. 9. 17. 11.

28.6.
26.7.      

30.8. 
14. 11.12. 9.

Platí od 28. 3. 2020 do 1. 11. 2020

26.7.   

30.8.

zastávka

12.6. 19.9.
21.6.    

6.9.
18.9. 19.9.19.6.5.6. 13.6. 13.6. 

LOĎ A LOĎ A

20.6.      

5.9. 
27.6. 27.6.

zastávka

18.6.
19.6.    

4.9.

20.6.        

5.9. 

21.6.      

6.9. 
27.6.

LOĎ A LOĎ A LOĎ A

Platí od 28. 3. 2020 do 1. 11. 2020

www.dopravauk.cz

15.11.7.11.

4.6. 11.6. 12.6. 13.6. 26.6. 27.6.
25.7.   

29.8.



Vymezení linek a spojů

Výpočet rozsahu dopravních výkonů na lodních linkách pro rok 2020
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Název linky

Č
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k
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (6) (8)
Ústí n. L. - centrum - Hřensko 902 Ústí nad Labem - Děčín - Hřensko 902/Z1 2:45 34 93:30

Hřensko - Ústí nad Labem - centrum 902 Ústí nad Labem - Děčín - Hřensko 902/Z2 4:20 34 147:20

Ústí n. L. - centrum - Hřensko - Bad Schandau 902 Ústí nad Labem - Děčín - Hřensko 902/BS1 3:30 3 10:30

Bad Schandau - Hřensko 902 Ústí nad Labem - Děčín - Hřensko 902/BS2A 1:00 3 3:00

Hřensko - Děčín - Ústí nad Labem 902 Ústí nad Labem - Děčín - Hřensko 902/BS2B 4:20 3 13:00

Litoměřice - Ústí nad Labem - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/Z1 3:10 71 224:50

Ústí nad Labem - centrum - Litoměřice 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/Z2 3:15 71 230:45

Nučnice - Ústí nad Labem - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/NUČ1 3:45 13 48:45

Ústí nad Labem - centrum - Nučnice 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/NUČ2 4:00 13 52:00

Nučnice - Ústí nad Labem - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/STČT1 3:45 18 67:30

Ústí nad Labem - centrum - Nučnice 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/STČT2 4:00 18 72:00

Roudnice nad Labem - Ústí n.  L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/RNL1 5:10 9 46:30

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/RNL2 5:35 9 50:15

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/4.6.A 5:35 1 5:35

Roudnice nad Labem - Ústí n.  L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/5.6.A. 4:50 1 4:50

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/11.6.A 5:35 1 5:35

Roudnice nad Labem - Ústí n.  L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/12.6.A. 4:50 1 4:50

Ústí nad Labem - centrum - Litoměřice 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/12.6.A 3:30 1 3:30

Litoměřice - Štětí 902 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/13.6.A 3:35 1 3:35

Štětí - Roudnice nad Labem 903 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/13.6.A 1:10 1 1:10

Roudnice nad Labem - Ústí n. L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/13.6.A 4:50 1 4:50

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/18.6.A 5:35 1 5:35

Roudnice nad Labem - Ústí n.  L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/19.6.A. 4:50 1 4:50

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/19.6.;4.9.A 5:35 2 11:10

Roudnice n. L. - Brandýs nad Labem 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/20.6.;5.9.A 6:10 2 12:20

Brandýs n. L. - Litoměřice 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/20.6.;5.9.A 6:50 2 13:40

Litoměřice - Roudnice nad Labem 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/21.6.;6.9.A 2:05 2 4:10

Roudnice nad Labem - Ústí n. L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/21.6.;6.9.A 5:25 2 10:50

Ústí nad Labem - centrum - Litoměřice 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/26.6.A 3:30 1 3:30

Litoměřice - Štětí 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/27.6.A 3:35 1 3:35

Štětí - Mělník 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/27.6.A 1:25 1 1:25

Mělník - Štětí 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/27.6.A 1:35 1 1:35

Štětí - Roudnice nad Labem 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/27.6.A 1:10 1 1:10

Roudnice nad Labem - Ústí n. L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/28.6.A 5:25 1 5:25

Ústí nad Labem - Litoměřice 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/25.7.;29.8.A 3:15 2 6:30

Litoměřice - Mělník 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/26.7.;30.8.A 5:00 2 10:00

Mělník - Ústí nad Labem - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/26.7.;30.8.A 7:40 2 15:20

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/18.9.A 5:35 1 5:35

Roudnice n. L. - Litoměřice 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/18.9.A 1:45 1 1:45

Litoměřice - Štětí 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/19.9.A 3:35 1 3:35

Štětí - Roudnice nad Labem 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/19.9.A 1:10 1 1:10

Roudnice nad Labem - Ústí n. L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/19.9.A 4:50 1 4:50

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/12.9.A 5:05 1 5:05

Roudnice nad Labem - Ústí n. L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/12.9.A 4:50 1 4:50

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/7.11.A 5:05 1 5:05

Roudnice nad Labem - Ústí n. L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/7.11.A 4:50 1 4:50

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/14.11.A 5:05 1 5:05

Roudnice nad Labem - Ústí n. L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/14.11.A 4:50 1 4:50

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/15.11.A 5:05 1 5:05

Roudnice nad Labem - Ústí n. L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/15.11.A 4:50 1 4:50

Ústí nad Labem - centrum - Roudnice n. L. 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/17.11.A 5:05 1 5:05

Roudnice nad Labem - Ústí n. L. - centrum 901 Ústí nad Labem - Litoměřice - Roudnice nad Labem 901/17.11.A 4:50 1 4:50

Celkem za oblast 1271:25

269

Podklad pro výpočet kompenzace

rozsah objednaného dopravního výkonu v kalendářním roce ph 1271:25 1 271,42                                   

cena za 1 plavební hodinu Kč/ph 3 980,00       

předpokládaná cena objednaného dopravního výkonu Kč 5 060 238,33     
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DODATEK Č. 3 
 

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

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

Preambule 
 

Smluvní strany dne 31. 8. 2018 uzavřely smlouvu o nájmu dopravních prostředků (dále jen 
„Smlouva“), která byla dne 11. 9. 2018 zveřejněna v registru smluv pod ID: 6095783, ve znění 
pozdějších dodatků.  
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání smluvního vztahu došlo k zániku nájmu ve vztahu 
k části pronajatých dopravních prostředků, mají smluvní strany zájem postavit najisto aktuální 
rozsah předmětu nájmu, jak následuje.  
 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že ke dni 31. 1. 2020 byl ukončen nájem ve vztahu k 

dopravním prostředkům uvedeným v tabulce v příloze č. 1 tohoto dodatku a že tyto 
dopravní prostředky byly k uvedenému dni vráceny pronajímateli. Dále si smluvní strany 
potvrzují, že ke dni 1. 2. 2020 byl předmět nájmu tvořen dopravními prostředky uvedenými 
v tabulce v příloze č. 2 tohoto dodatku. 
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II. 
Ostatní ustanovení 

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti. 
 

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

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

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

z účastníků naleží jedno (1) vyhotovení. 
 

5. Nájemce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku Smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje usnesením č. [bude doplněno]ze dne 19. 2. 2020.  

 
 
Přílohy:  
- Příloha č. 1: specifikace vozidel ve vztahu k nimž byl nájem ukončen ke dni 31. 1. 2020;  
- Příloha č. 2: specifikace vozidel tvořících předmět nájmu od 1. 2. 2020 
 
 
 
V Jihlavě dne …………………… V Ústí nad Labem dne …………………… 
 
 

 Pronajímatel:  Nájemce: 
 za IT global s.r.o. za Ústecký kraj 
 
 
 
 ....................................... ............................................. 
 Zdeněk Kratochvíl Jaroslav Komínek 
 jednatel náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
   
 



PŘÍLOHA Č. 1 - Specifikace vozidel ve vztahu k nimž byl nájem ukončen ke dni 31. 1. 2020

Kategorie vozidel A

VIN Typ Tovární značka Výrobce Vlastník

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PŘÍLOHA Č. 2 - Specifikace vozidel tvořících předmět nájmu od 1. 2. 2020

Kategorie vozidel A

VIN Typ Tovární značka Výrobce Vlastník

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Délka záruční doby činí 12 měsíců od 24.8.2018.

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

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

Některé základní podmínky záruky na vozidla kategorie A poskytnuté dodavatelem (jako prodávajícím) vozidel kategorie A pronajímateli (jako kupujícímu); rozhodující je 

však dle dohody stran ujednání smlouvy mezi dodavatelem vozidel jako prodávajícím a pronajímatelem jako kupujícím:

Záruka na jakost se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení a na vady a opotřebení, které vznikne v důsledku takového užívání vozidla, které není v souladu s obvyklým

účelem a/nebo určením užití vozidla. Stejně tak se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu nedodržení veškerých pokynů obsažených v návodu k obsluze nebo autorizovaného

servisu. Provozovatel je současně pro uplatnění záruky povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby se předešlo vzniku další škody v důsledku vzniku vady, tedy zejména vozidlo

odstavit a vyžádat si pokynů autorizovaného servisu.
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DODATEK Č. 3 
 

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

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

Zastoupená Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem organizace (dále jen „podnájemce“, nebo 
„DSÚK“) 
  
(Ústecký kraj a DSÚK dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „strana“) 
 
 

Preambule 

Ústecký kraj uzavřel dne 31. 8. 2018 se společností IT global s.r.o. (dále jen „IT global“) 
smlouvu o nájmu dopravních prostředků, která byla dne 11. 9. 2018 zveřejněna v registru smluv 
pod ID: 6095783, ve znění pozdějších dodatků. V návaznosti na uzavření uvedené nájemní 
smlouvy Ústecký kraj a DSÚK uzavřely ohledně vozidel pronajatých od společnosti IT global 
dne 13. 9. 2018 smlouvu o podnájmu dopravních prostředků (dále jen „Smlouva“), která byla 
dne 14. 9. 2018 zveřejněna v registru smluv pod ID: 6200531, ve znění pozdějších dodatků. 

Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání smluvního vztahu došlo k zániku nájmu ve vztahu 
k části pronajatých dopravních prostředků, mají smluvní strany zájem postavit najisto aktuální 
rozsah předmětu nájmu, jak následuje.  

I. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že ke dni 31. 1. 2020 byl ukončen podnájem 
ve vztahu k dopravním prostředkům uvedeným v tabulce v příloze č. 1 tohoto dodatku a že 
tyto dopravní prostředky byly k uvedenému dni vráceny pronajímateli. Dále si smluvní 
strany potvrzují, že ke dni 1. 2. 2020 byl předmět nájmu tvořen dopravními prostředky 
uvedenými v tabulce v příloze č. 2 tohoto dodatku. 
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II. 
Ostatní ustanovení 

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

2. Tento dodatek Smlouvy je platný ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a nabývá účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.  

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

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každému 
z účastníků naleží jedno (1) vyhotovení. 

5. Nájemce tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku Smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje usnesením č. [bude doplněno] ze dne 19. 2. 2020.  

 
Přílohy: 
- Příloha č. 1: specifikace vozidel ve vztahu k nimž byl nájem ukončen ke dni 31. 1. 2020;  
- Příloha č. 2: specifikace vozidel tvořících předmět nájmu od 1. 2. 2020 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………………… V Ústí nad Labem dne ……………………
  
 
 

   
 za Ústecký kraj    za Dopravní společnost Ústeckého kraje 

 
 
 
 
 
 

 ....................................... ............................................. 
 Oldřich Bubeníček Milan Šlejtr 
 hejtman Ústeckého kraje ředitel DSÚK. p. o. 

 



PŘÍLOHA Č. 1 - Specifikace vozidel ve vztahu k nimž byl nájem ukončen ke dni 31. 1. 2020

Kategorie vozidel A

VIN Typ Tovární značka Výrobce Vlastník

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PŘÍLOHA Č. 2 - Specifikace vozidel tvořících předmět nájmu od 1. 2. 2020

Kategorie vozidel A

VIN Typ Tovární značka Výrobce Vlastník

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Délka záruční doby činí 12 měsíců od 24.8.2018.

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

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

Některé základní podmínky záruky na vozidla kategorie A poskytnuté dodavatelem (jako prodávajícím) vozidel kategorie A pronajímateli (jako kupujícímu); rozhodující je 

však dle dohody stran ujednání smlouvy mezi dodavatelem vozidel jako prodávajícím a pronajímatelem jako kupujícím:

Záruka na jakost se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení a na vady a opotřebení, které vznikne v důsledku takového užívání vozidla, které není v souladu s obvyklým

účelem a/nebo určením užití vozidla. Stejně tak se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu nedodržení veškerých pokynů obsažených v návodu k obsluze nebo autorizovaného

servisu. Provozovatel je současně pro uplatnění záruky povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby se předešlo vzniku další škody v důsledku vzniku vady, tedy zejména vozidlo

odstavit a vyžádat si pokynů autorizovaného servisu.



   

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje 

 

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

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY 

  

Gymnázia a Střední odborné školy, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,  

příspěvkové organizace 

 

Předpoklady:  

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

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

pozdějších předpisů,  

 prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou 

kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém, 

 morální a občanská bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost, 

 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů, 

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

a organizační schopnosti). 

 

 

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:  

 doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona  

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

k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání), 

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

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

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

skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů), 

 strukturovaný profesní životopis, 

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

2 měsíců, 

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

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

v rozsahu max. 5 normostran. 

 

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

od 1. 8. 2020.   

 

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 30. 4. 2020 na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, 

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

označte „Konkurs: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. O. - neotvírat“. 

bod 12.2  příloha 2

bod 12.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 040/88R/2020



   

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje 

 

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

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY 

  

Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace 

 

Předpoklady:  

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

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

pozdějších předpisů,  

 prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou 

kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém, 

 morální a občanská bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost, 

 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů, 

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

a organizační schopnosti). 

 

 

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:  

 doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona  

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

k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání), 

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

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

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

skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů), 

 strukturovaný profesní životopis, 

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

2 měsíců, 

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

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

v rozsahu max. 5 normostran. 

 

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

od 1. 9. 2020.   

 

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 30. 4. 2020 na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, 

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

označte „Konkurs: Střední škola technická, Most - neotvírat“. 

bod 12.3  příloha 2
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Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.41 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 11/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, 

Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
se sídlem: Čelakovského 250/5, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 18385061  

(dále jen organizace) 
 

ze dne 20. června 2001, usnesení č. 2/10/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/46/2002  ze dne 6.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002  ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/104/2004 ze dne 22.9.2004 (dodatek č. 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/20R/2005 ze dne 9.11.2005 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/27R/2006 ze dne 11.1.2006 (dodatek č. 11), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.46/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (oprava tiskové chyby), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 14), 

úplné znění ze dne 5.1.2007,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/99R/2007 ze dne 5.12.2007 (dodatek č. 16), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 17), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 20), 

úplné znění ze dne 21.1.2010, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 21), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č. 23), 

úplné znění ze dne 5.1.2011, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 24), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 30), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 32), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 33), 
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úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 34), 

úplné znění ze dne 9.1.2017, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 35), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 36), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 37), 
úplné znění ze dne 4.1.2018, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2017 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 38), 
úplné znění ze dne 11.1.2019, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 39), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 40), 

úplné znění ze dne 7.1.2020 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2020 ze dne 9. března 2020 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
 

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se 
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
 
„Stavby nezapisované do katastru nemovitostí   
dřevěný přístřešek na uskladnění dřeva na p.č. 555/4, katastrální území Krásné Březno“ 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 9. března 2020 
 
 
V Ústí nad Labem dne 9. března 2020. 
 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.44 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 37/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, 

příspěvková organizace 
se sídlem: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny, IČO: 14451042 

(dále jen organizace) 
 

ze dne 20. června 2001, usnesení č. 2/10/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/83/2004 ze dne 14.1.2004 (oprava tiskových chyb), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 12), 

úplné znění ze dne 5.1.2007,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 14), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/6R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/33R/2009 ze dne 2.12.2009 (dodatek č. 20),  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21), 

úplné znění ze dne 21.1.2010, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č. 24), 

úplné znění ze dne 5.1.2011, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 29), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 30), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 32), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 34), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 35), 



 

 

 

 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014  ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 36), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/18Z/2014  ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 37), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 39), 

úplné znění ze dne 25.1.2016, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 41), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 033/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 42), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 43), 

úplné znění ze dne 11.1.2019 

 
 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2020 ze dne 9. března 2020 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
 
1. Článek VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, odst. 4 se doplňuje a po změně zní:  
 
„4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti :  

a) Provozování autoškoly 
b) Hostinská činnost  
c) Opravy silničních vozidel    
d) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- ubytovací služby 
- velkoobchod a maloobchod 
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 
- výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 
- pronájem a půjčování věcí movitých 
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 
- překladatelská a tlumočnická činnost 
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního 

zboží.“ 
 
 
 

2. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny 

se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 
„Katastrální území:      Louny  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku  způsob využití  
3738/391 8  ostatní plocha   ostatní komunikace 
(oddělen z pozemku p.č. 3738/323 o výměře 31 m2 geometrickým plánem č. 4899-8/2019 ze 
dne 6. 5. 2019)“ 

 
 
 



 

 

 

 

3. V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny 
se upravuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření (změna 
výměry) na: 

 
 
„Katastrální území:      Louny  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku  způsob využití  
3738/323 23  ostatní plocha   ostatní komunikace“ 

 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 9. března 2020 
 
 
V Ústí nad Labem dne 9. března 2020. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.45 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

 Č.J. 108/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,  

příspěvková organizace 
se sídlem: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696 

(dále jen organizace) 
 

ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003  ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004  ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005  ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005  ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17.10.2005 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 13), 

úplné znění ze dne 5.1.2007,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 17), 

úplné znění ze dne 5.1.2009, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19), ve znění 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21), 
úplné znění ze dne 21.1.2010, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 24), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 29), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 36), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 



 

 

 

 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 37), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 38), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 39), 

úplné znění ze dne 9.1.2017, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 41), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 42), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 43), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 44), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 45), 

úplné znění ze dne 7.1.2020 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2020 ze dne 9. března 2020 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
 

V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se 
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
 
„Katastrální území: Kadaň  
Parcela: výměra (m2) druh pozemku způsob využití  
2258/18 263  ostatní plocha  jiná plocha“      
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 9. března 2020 
 
 
V Ústí nad Labem dne 9. března 2020. 
 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.41 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 140/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb 

a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 
se sídlem: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 

 (dále jen organizace) 
 

ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 11), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 14), 

úplné znění ze dne 5.1.2007,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 16), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 17), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 18), 

úplné znění ze dne 5.1.2009, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21), 

úplné znění ze dne 21.1.2010, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 51/41R/2010 ze dne 10.3.2010 (dodatek č. 22), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č. 25), 

úplné znění ze dne 5.1.2011, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/82R/2011 ze dne 10. 8. 2011 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 11.1.2012, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 29), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 30), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 32), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 34), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014  ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 35), 



 

 

 

 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/17Z/2014 ze dne 25.6.2014 (dodatek č. 36), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 37), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 38), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
úplné znění ze dne 25.1.2016, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40), 
úplné znění ze dne 4.1.2018, 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 41), 
úplné znění ze dne 11.1.2019 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2020 ze dne 9. března 2020 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
Článek II. „Název organizace“ po změně zní: 
 
„Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, 
příspěvková organizace.“ 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. září 2020 
 
 
V Ústí nad Labem dne 9. března 2020. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.36 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 144/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace 

se sídlem: Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00673773 
 (dále jen organizace) 

 
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/104/2004 ze dne 22.9.2004, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 10), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č. 12), 

úplné znění ze dne 5.1.2007, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/77R/2007 ze dne 14.3.2007 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14), 

úplné znění ze dne 7.1.2008,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/132R/2008 ze dne 24.11.2008 (dodatek č. 17), 
úplné znění ze dne 5.1.2009, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 20), 

úplné znění ze dne 21.1.2010,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 21), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 22), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 24), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 25), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 28), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 30), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 31), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 32), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 34), 

úplné znění ze dne 11.1.2019,  
 
 



 

 

 

 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 046/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 35), 
úplné znění ze dne 7.1.2020 

 

 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2020 ze dne 9. března 2020 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
 
 
Článek VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, odst. 4 se upravuje a po změně zní:  
 
„4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:   

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
- ubytovací služby.“ 

 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 9. března 2020 
 
 
V Ústí nad Labem dne 9. března 2020. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 
 
 



   

 

 1 

 

Změny v rejstříku škol a školských zařízení  

 

s o u h l a s í  
 
1.    Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a 

cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace 

       IČO: 18 383 874, Sídlo: Bratislavská 2166, Varnsdorf, PSČ: 407 47 

         se zápisem oboru vzdělání 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, forma denní,  

s cílovou kapacitou 80 studentů, do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od  

1. 9. 2020, 

se zápisem oboru vzdělání 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra, forma 

kombinovaná, s cílovou kapacitou 80 studentů, do rejstříku škol a školských zařízení, s 

účinností od 1. 9. 2020, 

         se snížením kapacity oboru vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch, forma denní, ze 180 na 

100 studentů, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2020, 

         se snížením kapacity oboru vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch, forma dálková, ze 160 

na 80 studentů, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2020, 

         se zápisem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u Vyšší odborné 

školy na adrese Františka Nohy 959/6, 408 01 Rumburk, do rejstříku škol a školských 

zařízení, s účinností od 1. 9. 2020, 

 

 

2.   Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, 

Palachova 35, příspěvková organizace 
IČO: 00 673 358, Sídlo: Palachova 35, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01 

se zvýšením kapacity oboru vzdělání 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví, forma denní, 

ze 100 na 130 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2020, 

se snížením kapacity oboru vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra, forma denní z 375 na 

345 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 

bod 12.9 priloha 1

bod 12.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 047/88R/2020



č.ř. název organizace dárce ve výši

finanční dar

1. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 

16, příspěvková organizace, IČO: 44555440, sídlo: Ústí nad 

Labem, Truhlářova 526/16, PSČ: 400 03

1 500,00

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru do vlastnictví příspěvkových organizací

účel přijetí daru

 na realizaci projektu "Obchůdek Dětský domov a Školní jídelna p.o., 

Truhlářova 16, Ústí nad Labem""

bod 12.10  příloha 1

bod 12.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 048/88R/2020



bod 14.1 příloha č.7bod 14.1 priloha 7.pdf k usnesení č. 054/88R/2020
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Krajský úřad 

Č.j.:       
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená dle ust § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený:     Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 
 
Kontaktní osoba:     PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové 

péče Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:     srejber.a@kr-ustecky.cz/ 475 657 286 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 882733379/0800 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:   
Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i. 
Sídlo: J. Žižky 835, 434 01 Most 
Zastoupený: Mgr. Petr Lissek, ředitel 
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Lissek, ředitel 
E-mail/telefon: office@uappmost.cz 
IČ: 47325011 
DIČ: CZ47325011 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: 38532491/0100 
 (dále jen ,,příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE k realizaci 

projektu „Celková obnova fasád budovy Ústavu archeologické 
památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné 

instituce“  

(dále jen „smlouva“) 

 

bod 14.2 příloha č.3bod 14.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 055/88R/2020
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Preambule 

Pro účely poskytování dotací byly schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí Ústeckým krajem a to usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu 
s výše uvedenými Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou 
neupravených.  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. /Z/2020 ze dne poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 
6 000 000,- Kč (slovy: šestmilionůkorun českých), která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým 
znakem) 00010, za podmínky že ji příjemce stanoveným způsobem použije 
nejpozději do 31. 12. 2021. 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 5. 6. 2019. 

3.  Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „Celková obnova fasád budovy Ústavu 
archeologické památkové péče Severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce“ 
(dále jen „projekt“). 

4.  Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu č. 107 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.  

 

Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
Doba, v níž má být dosaženo účelu, 

Způsob poskytnutí dotace 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého Projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech 
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet) a to v rozsahu 
v něm uvedeném procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných 
nákladů za dodržení druhového členění nákladů plánovaného nákladového rozpočtu. 
Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o účelovou neinvestiční dotaci 
předložené příjemcem.  

2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. VIII. Odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného 
souhlasu příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán 
dodatek ke smlouvě. 

3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2021. Pro příjemce je tento termín 
stanoven jako závazný ukazatel. 

4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na 
úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu a vzniklých 
v době  
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.  

 Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
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b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu a v rámci termínu realizace 
projektu 
c) byl skutečně uhrazen v termínu realizace Projektu a zachycen v účetnictví příjemce 
dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 
 

Neuznatelný náklad je náklad na: 

a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
d) nákupy pozemků a budov, 
e) ztráty z devizových kurzů, 
f) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.), 
g) nájemné s následnou koupí (leasing), 
h) cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v §109 odst. 3 tohoto právního 
předpisů, 

i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve 
veřejných službách a správě 

j) náhrada mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek), 
 
5. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

této smlouvy ve třech splátkách: 

 1 000 000 Kč do 30 dnů od uzavření smlouvy se zpracovatelem PD 

 2 000 000 Kč do 30 dnů od uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací 

 3 000 000 Kč do 30 dnů od vyčerpání druhé zálohy 
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 

uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %. Závazný ukazatel musí být 
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného nákladového rozpočtu.  
 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na 
uplatnění odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich 
řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska 
nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů 
projektu.  

5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  
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6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to 
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce 
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být 
termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, 
prodloužen.  

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 

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

- přehled všech nákladů a výnosů projektu, 

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

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

- výpis z odděleného účetnictví, jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak 
z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových 
uznatelných nákladů projektu, 

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace projektu. 

8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a 
památkové péče krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního 
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 

9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné 
zprávy. 

10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na 
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a 
dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní 
předpisy. 
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13. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 
 

14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, 
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel 
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně 
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto 
smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání 
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva 
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce 
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu 
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne 
doručení výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 
10 %. 

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

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše 
odvodu činí 5%. 
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i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 5 %. 

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

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka 
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z 
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod 
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. 

 
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů 

uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde 
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, 
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 
 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
 

Článek VI. 
 

Publicita 
 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 

fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v 
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provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 

vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za 
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

 
4.   Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu trvání projektu 
a)  logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na pozvánkách, 

plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem), 
b)  verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 

pořádaných u příležitosti akce (projektu), 
c)  umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 

souvisejících s realizací projektu, 
5.   Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 

podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, 
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána příjemci do datové schránky ID b2cjuai. Smlouva nabývá platnosti 
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, 
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 
správního řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

4. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. …… ze dne …... 
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V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 

Příjemce 
Ústav archeologické památkové péče 
Severozápadních Čech, v.v.i. 
Mgr. Petr Lissek, ředitel 
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 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Denisa Cinková 
Vedoucí OFHK - 

OKP 
 

Vedoucí odboru  
PhDr. Adam Šrejber, 

Ph.D. 
Vedoucí OKP  

Číslo příslibu/správce rozpočtu  Zdenka Novotná Referent EK  

Právně posouzeno  dle schváleného vzoru   

Předchozí souhlas dle kompetence     

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje Usnesení č.:  ze dne  



bod 15.7 příloha 1 

1/8 

 

 

Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
JID smlouvy:                
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast  
 kultury a památkové péče, zemědělství, životního prostředí a 
 venkova  
Kontaktní osoba:  , referent odboru životního prostředí a zemědělství 
E-mail/telefon:  hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475 657 170  
IČ:  70892156 
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 1630952/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:   
Adresa:    
E-mail/telefon:   
Datum narození:         
Bank. spojení:   
Číslo účtu:    
 
 
(dále jen ,,příjemce“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
(dále jen „smlouva“) 

 
 
 

Preambule 
 

bod 15.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 062/88R/2020
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Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se 
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto 
smlouvou neupravených. 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. … ze dne … poskytuje 
příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 
až 2020 neinvestiční dotaci ve výši Kč (slovy: korun českých), která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým 
znakem) 00202, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije 
nejpozději do . 

Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce: 
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č. 
….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci ve 
výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně 
příjemci  v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb. prostřednictvím 
bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým 
znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije 
nejpozději do ................... 

 

2. Dotace z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 
až 2020 (dále jen „Program“), … (oblast podpory) je poskytnuta na základě žádosti 
o poskytnutí dotace ze dne. 

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

4.  
 

Varianta 1 

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení 
Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství 
L 352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě 
následujícího prohlášení příjemce.  

Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající 
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o 
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle 
výše uvedeného nařízení Evropské komise. 

Varianta 2 

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, L 352/1 dne 24. 12. 2013. 
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.  
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Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající 
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o 
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle 
výše uvedeného nařízení Evropské komise. 

Varianta 3 

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu č. 107 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.  

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

Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu „…“ (dále jen „projekt“), dle poskytovatelem odsouhlaseného 
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový 
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě 
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného 
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a 
plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 1. 

2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný 
náklad označují následující náklady …:  

3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. 4. Programu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke 
smlouvě. 

4. Termínem ukončení realizace projektu je …. Pro příjemce je tento termín stanoven jako 
závazný ukazatel. 

5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době  
… (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).     

 
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této 

smlouvy jednorázově zálohou po prokázání spoluúčasti (varianta pouze pro oblast 
podpory vymezenou v čl. 3 odst. 1) písm. b) Programu) / jednorázově ve lhůtě do 30 
dnů po předložení závěrečné zprávy (varianta pro ostatní oblasti podpory Programu).  

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši…. Závazný ukazatel musí být 
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného položkového rozpočtu projektu. 
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Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich 
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), 
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska 
celkových uznatelných nákladů projektu.  

5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  

6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to 
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce 
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín 
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen. 
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen 
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření 
této smlouvy. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 

- přínos projektu pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 

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

- přehled všech nákladů a výnosů projektu, 

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

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

- výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů 



 

5/8 
 

projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů 
projektu, 

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace projektu. 

8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního 
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 

9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke 
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o 
které byl dohodnutý podíl dotace překročen. 

10. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené 
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí 
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část. 

11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na 
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. Příjemce rovněž informuje 
poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku v rámci čestného prohlášení, a 
dále informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku neprodleně po 
této změně. 
 

15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

 
Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat 
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za 
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 
Ke krácení dotace přistupuje poskytovatel v případě, kdy zjistí porušení smluvní 
povinnosti stanovené touto smlouvou před vyplacením dotace. 
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2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně nebo mu bude dotace krácena až v případě, že nedoplní neúplnou 
závěrečnou zprávu nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 
10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě zjištění porušení smluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo 
porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude 
vždy uložen odvod či krácena dotace za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu či krácení činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu či krácení činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu či krácení činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu či krácení činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu či krácení 
činí 10 %. 

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

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu či krácení činí 10 %. 

h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše 
odvodu či krácení činí 5%. 

i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu či krácení činí 5 %. 

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

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
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předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve 
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z 
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, 
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 

 
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 

v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 
 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek VI. 

 
Publicita 

 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 

fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v 
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 

vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 
 

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu udržitelnosti projektu: 
a)  logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 

plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem), 
b)  verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 

pořádaných u příležitosti akce (projektu), 
c)  viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce  

(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační 
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od  poskytovatele), 

d)  umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce 
(realizace projektu), 
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e)  umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací projektu). 
 

6.  Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. 

 Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. 
na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode 
dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu 
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným 
dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce) 

Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
(Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru smluv) 

Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U 
smluv do 50 000,- Kč) 

  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č….ze dne…. 
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V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 

Jitka Sachetová 
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast 
kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova, na základě 
pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017  

Příjemce 
xxx 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb

 

 

 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  Ing. Monika Zeman, MBA 
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou 

působnost, vedoucí odboru životního prostředí a 
zemědělství 

  

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Zdenka Novotná referent ekonomického odboru  19/RP202098 

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy     

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.: 033/74R/2019 ze dne 7. 8. 2019 



bod 15.7 příloha 2 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
JID smlouvy:    
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast  
 kultury a památkové péče, zemědělství, životního prostředí a 
 venkova  
Kontaktní osoba:  , referent odboru životního prostředí a zemědělství 
E-mail/telefon:  petrakova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 426 
IČ:  70892156 
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 1630952/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce   
Sídlo/bydliště:   
Zastoupený:   
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:   
IČ:    
DIČ:    
Bank. spojení:   
Číslo účtu:   
 
zapsaný v registru ekonomických subjektů  
(výpis z registru ekonomických subjektů tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě) 
 
 (dále jen ,,příjemce“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
(dále jen „smlouva“) 

bod 15.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 062/88R/2020
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Preambule 

 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu 
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou 
neupravených. 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. … ze dne … poskytuje 
příjemci z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého 
kraje na období let 2014 až 2020 investiční dotaci ve výši … Kč (slovy:  …korun 
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví 
této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00099, za podmínky, že ji příjemce 
stanoveným způsobem použije nejpozději do …. 

2. Dotace z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého 
kraje na období let 2014 až 2020 je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace 
ze dne ….. 

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

 

4. Dotace je poskytována v souladu s nařízením komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. 
června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 
venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. Věst. L193, 1. 7. 2014, s. 
1).  

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

Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu „“ (dále jen „projekt“), dle poskytovatelem odsouhlaseného 
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový 
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě 
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného 
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a 
plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 2. 

2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný 
náklad označují následující náklady:…. 

 Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
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příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke 
smlouvě.  

3. Termínem ukončení realizace projektu je …. Pro příjemce je tento termín stanoven jako 
závazný ukazatel. 

4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od … 
do …  (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).     

 
5. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této 

smlouvy jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po předložení závěrečné zprávy a kontrole 
finančního vypořádání poskytovatelem. 

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …. Závazný ukazatel musí být 
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného položkového rozpočtu projektu. 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich 
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), 
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska 
celkových uznatelných nákladů projektu.  

5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  

6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to 
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce 
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín 
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen. 
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen 
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření 
této smlouvy. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 
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- přínos projektu pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 

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

- přehled všech nákladů a výnosů projektu, 

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

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace projektu. 

8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor Životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního 
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 

9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke 
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o 
které byl dohodnutý podíl dotace překročen. 

10. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené 
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí 
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část. 

11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na 
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. Příjemce rovněž informuje 
poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku v rámci čestného prohlášení, a 
dále informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku neprodleně po 
této změně. 
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15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

 
Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat 
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za 
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 
Ke krácení dotace přistupuje poskytovatel v případě, kdy zjistí porušení smluvní 
povinnosti stanovené touto smlouvou před vyplacením dotace. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, bude mu dotace krácena až v 
případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční vypořádání ani po 
marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy poskytovatele k 
nápravě. 

3. V případě zjištění porušení smluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo 
porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude 
vždy uložen odvod či krácena dotace za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – krácení činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – krácení činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
krácení činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
krácení činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu či krácení 
činí 10 %. 

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

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu či krácení činí 10 %. 

h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše 
odvodu či krácení činí 5%. 

i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu či krácení činí 5 %. 
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j) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů ,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu či krácení činí 5 %. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve 
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z 
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, 
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 

 
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 

v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 
 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek VI. 

 
Publicita 

 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 

fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v 
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
3. V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude 

na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“ 
v provedení respektující logomanuál poskytovatele.  
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4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 

vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

 
5.   Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu udržitelnosti projektu: 
a)  logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 

plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem), 
b)  verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 

pořádaných u příležitosti akce (projektu), 
c)  viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce  

(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační 
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od  poskytovatele), 

d)  umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce 
(realizace projektu), 

e)  umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací projektu). 
 

6.   Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1.  

Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na 
úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode 
dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu 
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným 
dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce) 

Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva 
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
(Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru smluv) 

Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U 
smluv do 50 000,- Kč) 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 



 

8/8 
 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. … ze dne …. 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 

Jitka Sachetová 
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast 
kultury a památkové péče, zemědělství, 
životního prostředí a venkova, na základě 
pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017  

Příjemce 
xxx 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Výpis z registru ekonomických subjektů 
Příloha č. 2 – Žádost včetně plánovaného nákladového rozpočet a harmonogramu 
příjmů a plateb

 

 

 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dominika Petráková referent životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  Ing. Monika Zeman, MBA 
zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

  

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Zdenka Novotná referent ekonomického odboru  19/RP202046 

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy     

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.: 050/71R/2019 ze dne 19. 6. 2019. 



bod 16.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 088/88R/2020
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Smlouva o nájmu pozemků 
 

číslo 8DHM1900.. 

uzavřená dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

Účastníci smlouvy 

Pronajímatel: 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený: Ing. Janem Zajícem, ředitelem závodu Roudnice nad Labem 
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

 vložka 9473 
 

dále jen „pronajímatel" 
 

Nájemce: 

Ústecký kraj 

se sídlem:   Velká hradební 3118/48; 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený:   Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje  
IČO:    70892156 
DIČ:    CZ70892156 
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového 
e-mail/telefon:   simak.j@kr-ustecky.cz; 475657407 
 

dále jen „nájemce" 

 

Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o nájmu pozemků: 

Článek 1 

Pozemky, které jsou předmětem nájmu, jsou pozemky evidované jako pozemkové parcely č. 4842/1 

v druhu trvalý travní porost, 4849/2 v druhu ostatní plocha a 4849/13 v druhu ostatní plocha, 

všechny v katastrálním území a obci Litoměřice na listu vlastnictví č. 495 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrálního pracoviště Litoměřice. Tyto pozemky jsou ve 
vlastnictví státu a právo hospodařit s nimi má, ve smyslu zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, 
pronajímatel (dále jen „předmětné pozemky“).  

Článek 2 

1. Pronajímatel předmětné pozemky, resp. jejich části o celkové výměře 2 963 m
2
, z hlediska 

dosažení účinnějšího a hospodárnějšího využití pozemků (dále jen „pronajímané pozemky") a 

při zachování jejich hlavního účelu, ke kterému pronajímateli slouží, přenechává touto smlouvou 
nájemci k dočasnému užívání jako staveniště pro stavební akci „Cyklostezka Ohře – etapa 1, část 

1:Litoměřice – Libochovice, úsek 1" a souhlasí, aby byly částečně zastavěny trvalou stavbou, tj. 
stavbou cyklostezky (dále jen „předmětná stavba“). Rozsah pronajímaných pozemků je 
vyznačen v příloze č. 2 „Kopie snímku katastrální mapy“, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Předmětná stavba zůstane po dokončení ve vlastnictví nájemce. 
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3. Nájem specifikovaný v bodě 1. článku 2 této smlouvy není sjednán pro účely uskutečňování 
ekonomických činností.   
 

4. Smluvní strany shodně konstatují, že pro účely umístění části stavby nájemce v pozemku 

pronajímatele a následného práva vstupu za účelem provádění údržby a oprav stavby byla mezi 

nimi současně s touto nájemní smlouvou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 8DHM1900… Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o nedovolenou 

duplicitu užívacího práva k pozemku, a to s ohledem na rozdílný účel a obsah nájmu (zřízení 

staveniště a provádění výstavby) a účel a obsah věcného břemene (umístění stavby v pozemku a 

zajištění přístupu za účelem provádění údržby a oprav stavby).  

Článek 3 

1. Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu předávacího protokolu ve smyslu 
článku 5 odst.1 této smlouvy po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu do 
dne, kdy nájemce protokolárně předá pronajímané pozemky zpět pronajímateli, nejdéle však na 
dobu 5 let. 

2. Při předání předmětných pozemků na začátku i na konci nájmu bude sepsán předávací protokol. 

Oboustranně podepsaný protokol bude vytvořen ve dvou vyhotoveních, z nichž každé straně náleží 
jedno vyhotovení. 

 

Článek 4 

1. Účastníci smlouvy se dohodli na nájemném ve výši 2 963,--Kč za celou pronajímanou plochu za 

rok. Nájemné bude hrazeno jednou ročně na základě daňového dokladu, který bude pronajímatel 

zasílat nájemci. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dne 30. 6. běžného roku.  V roce, 

v němž nabyde tato smlouva účinnosti, se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den, 

kdy tato smlouva nabyde účinnosti. Daňový doklad bude mít splatnost 14 dnů ode dne vystavení 

pronajímatelem.
 
  

Nájem je osvobozen od DPH v souladu s § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.  

2. Platbu za rok, v němž dojde k nabytí účinnosti této smlouvy, provede nájemce poměrnou částkou 

z ročního nájemného na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů od jeho vystavení. Tento 

doklad vystaví a nájemci zašle pronajímatel, a to nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

3. V případě ukončení nájmu v průběhu roku bude nájemci vrácena poměrná část ze zaplaceného 
ročního nájemného na základě opravného daňového dokladu vystaveného pronajímatelem. 

4. Účastníci smlouvy se dále dohodli na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

den prodlení se zaplacením nájemného. 

5. Účastníci smlouvy se dohodli, že výše nájemného bude v průběhu platnosti smlouvy každoročně 
přehodnocována, a to ve stejném poměru ke změnám úředně stanoveného koeficientu růstu 
spotřebitelských cen vydávaného Českým statistickým úřadem v Praze za uplynulý rok. Úprava 
výše náhrady bude automaticky promítnuta do výše nájemného příslušného roku, pokud růst 

inflačního koeficientu přesáhne 1%. 

Článek 5 

1. Pronajímané pozemky budou nájemci předány na základě předávacího protokolu. Nájemce je 

povinen zažádat pronajímatele písemně o protokolární předání pronajímaných pozemků a zároveň 

předložit kopii stavebního povolení, a to neprodleně po nabytí právní moci tohoto povolení. 



 3 

2. Nájemce se zavazuje provést předmětnou stavbu dle schválené projektové dokumentace, na 

základě pravomocného správního rozhodnutí stavebního úřadu či účinné veřejnoprávní smlouvy 

nahrazující takové správní rozhodnutí stavebního úřadu, za dodržení podmínek stanoviska 

pronajímatele vydaného pod č. j. pod č. j. PLa/2019/021021 ze dne 21.6.2019, které tvoří přílohu 

této smlouvy a těchto dalších sjednaných podmínek : 

a) veškeré práce na pronajímaných pozemcích budou nájemcem prováděny tak, aby jimi 
nezpůsobil žádné škody na majetku státu, s nímž má pronajímatel právo hospodařit, 

b) o provedení event. zásahu do stávajících porostů, rostoucích na pronajímaných pozemcích, 
je třeba předem pronajímatele informovat, neboť jsou součástí pronajímaných pozemků ve 

smyslu § 507 občanského zákoníku, 

c) po skončení stavby provede nájemce na svůj náklad odstranění staveniště na pronajímaných 
pozemcích a uvede pronajímané pozemky do řádného stavu, a to nejpozději do kolaudace 
stavby. Případné škody uhradí nájemce pronajímateli způsobem a ve lhůtě uvedené ve 
výzvě k náhradě škody. Neuvede-li nájemce pronajímané pozemky do řádného stavu ani ve 
lhůtě dané pronajímatelem, nahradí pronajímateli náklady, které mu vznikly s uvedením 

těchto pozemků do řádného stavu a vedle toho i smluvní pokutu ve výši 8 889,- Kč, kterou 
si smluvní strany pro tento případ sjednávají. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího 
vyúčtování. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny případné další nároky 
pronajímatele na náhradu škody podle této smlouvy či jiné nároky dle platných právních 
předpisů. 

3. Nájemce je povinen v rámci užívání pronajímaných pozemků důsledně dodržovat technické, 

hygienické, bezpečnostní, požární a další právní předpisy vztahující se k bezpečnosti a ochraně 
osob, majetku a životního prostředí. 

4. Bez písemného souhlasu pronajímatele nemůže nájemce pronajímané pozemky použít pro 

umístění stavby způsobem jiným, než jak je vymezeno v této nájemní smlouvě. 

5. Zvláštní pozornost je nájemce povinen věnovat čistotě povrchových a podzemních vod a zabránit 
jejich znečištění ropnými produkty nebo závadnými látkami. Tyto případné události je povinen 
neprodleně ohlásit pronajímateli. V případě vzniku znečištění zodpovídá nájemce za jeho úplnou 
likvidaci. Nájemce odpovídá za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
v případě jeho porušení se zavazuje uhradit veškeré sankce z tohoto zákona vyplývající. 

6. Nájemce se zavazuje k dohledu nad bezpečným stavem stromů a keřů na pronajímaných 
pozemcích. Je povinen učinit nezbytná opatření, aby zabránil škodám na životě, zdraví a majetku 
třetích osob v případě nepříznivých povětrnostních podmínek anebo podezření na pád větve nebo 
stromu v důsledku vzrůstu či stáří nebo nemoci stromu, popř. keře. Při bezprostředním ohrožení 
nájemce zakáže vstup na ohrožený pozemek nebo jeho ohroženou část a umístí v bezpečné 
vzdálenosti výstražné tabule a pásku. Nájemce musí informovat neprodleně pronajímatele o 

nastalé situaci. 

7. Nájemce není oprávněn k tomu, aby přenechal pronajímané pozemky do podnájmu či jiného 
užívání (úplatného či bezúplatného) jiné osobě. 

8. Pozemky, které jsou předmětem nájmu, se nacházejí dle nařízení vlády č. 207/2016 Sb. o 
stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) v EVL Porta Bohemica, proto 
je nájemce povinen v rámci užívání pronajímaných pozemků důsledně dodržovat zákon č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

9. Nájemce ke stavbě cyklostezky zpracuje povodňový plán (PP), který bude schválen příslušnými 

úřady. Takto schválený PP předloží před započetím stavby cyklostezky pronajímateli.  

10. Po ukončení stavebních prací je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli ukončení 
prací a vyzvat k převzetí předmětných pozemků a podpisu předávacího protokolu pronajímatelem, 
a to osobě odpovědné ze strany pronajímatele. 

11. Kontaktní osobou ze strany nájemce je Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového 

odboru, tel. 475657407, e-mail: simak.j@kr-ustecky.cz ;  ze strany pronajímatele ing. Pavla 
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Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí nad Labem, tel. 475259776, e-mail: 

hajdinovap@pla.cz. 

Článek 6 

1. Nájemní smlouvu lze ukončit dohodou obou smluvních stran, a dále výpovědí jedné nebo druhé 
strany. 

2. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvého dne následujícího měsíce po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Pokud nájemce nezahájí stavbu do pěti let ode dne účinnosti této smlouvy, může být tato 
skutečnost důvodem k výpovědi sjednaného nájmu bez výpovědní doby.   

4. Nebudou-li nájemci vydána potřebná veřejnoprávní rozhodnutí pro umístění a realizaci stavební 
akce „Cyklostezka Ohře – etapa 1, část 1: Litoměřice – Libochovice, úsek 1" do pěti let ode dne 
účinnosti této smlouvy, a to ve formě a objemu požadovaném nájemcem, nebo pouze za ztížených 
podmínek nebo nákladů, můžou obě strany rovněž nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní 
doby. 

5. Důvodem výpovědi z nájemního vztahu může ze strany pronajímatele být změna podmínek, za 

kterých bylo dočasné užívání poskytnuto ve smyslu bodu 1. článku 2 této smlouvy, a dále neplnění 
povinností nájemce, vyplývajících z této smlouvy, včetně důvodů stanovených v občanském 
zákoníku. 

6. Jestliže nájemce poruší své povinnosti stanovené v článku 5 bodech 2. až 10. této smlouvy 
nepodstatným způsobem a takové porušení neodstraní ani do 10 dnů od výzvy pronajímatele, nebo 
poruší povinnosti stanovené v článku 5 bodech 2. až 10. této smlouvy podstatným způsobem, má 

pronajímatel právo nájemní smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. 

7. Pronajímatel má právo vypovědět nájemní smlouvu v případě, že je nájemce v prodlení s úhradou 
nájemného po dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

 

Článek 7 

1.  Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 
této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat 
tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného 
činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze 
smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických 

osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání 
proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.  

2.  Nájemce prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní 
podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen 
„Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou dobu 
jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní 

strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, 
a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu 
k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

Článek 8 

1. Pronajímatel je oprávněn provést kdykoliv kontrolu dohodnutého způsobu užívání pronajímaných 

pozemků. 
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2. Nájemce se zavazuje ke dni ukončení nájemní smlouvy předat pronajímateli pronajímané 

pozemky v řádném stavu, který bude odpovídat způsobu jejich užívání. 

3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, přičemž všechny mají platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou jejích podepsaných vyhotoveních.  

5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její přílohy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že nájemní právo sjednané dle této smlouvy zapisovat do katastru 
nemovitostí  nebudou. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

8. Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele pronajímatele, vydalo dle platného 
Statutu Povodí Labe, státní podnik k této smlouvě předchozí souhlas k nakládání s určeným 

majetkem. 

9. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v Radě Ústeckého kraje dne.…………..usnesením 
č….……. 

Příloha : 

1. Nahlížení z katastru nemovitostí  

2. Kopie snímku katastrální mapy s vyznačením rozsahu nájmu 
3. Stanovisko Povodí Labe, státní podnik č. j. PLa/2019/021021 ze dne 21.6.2019 
 
 
V Roudnici nad Labem dne ......…...............          V Ústí nad Labem dne.............……….…... 

 

 

 

 

 

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

za pronajímatele                                      za nájemce  

Ing. Jan Zajíc     Oldřich Bubeníček 

ředitel závodu Roudnice n.L.   hejtman Ústeckého kraje 
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Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
 

číslo 8DHM1900.. 

uzavřená dle § 1785 až 1788 a § 1257 až 1266 a § 1299 až 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění 

Účastníci smlouvy: 

Budoucí povinný z věcného břemene:  

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený: Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou 
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

 vložka 9473 
 

dále jen „budoucí povinný“ 
 

Budoucí oprávněný z věcného břemene:  

Ústecký kraj 

se sídlem:  Velká hradební 3118/48; 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený:  Ing. Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje  
IČO:   70892156 
DIČ:   CZ70892156 
 
 

dále jen „budoucí oprávněný" 
 

Účastníci smlouvy uzavírají tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 

cesty a stezky: 

 

Článek 1 

Pozemky v budoucnu zatížené věcným břemenem 

Pozemky, které budou v budoucnu zatíženy věcným břemenem, jsou pozemky evidované jako 

pozemkové parcely č. 4842/1 v druhu trvalý travní porost, 4849/2 v druhu ostatní plocha a 

4849/13 v druhu ostatní plocha, všechny v katastrálním území a obci Litoměřice na listu 

vlastnictví č. 495 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrálního 

pracoviště Litoměřice. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví státu a právo hospodařit s nimi má, ve smyslu 

zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, budoucí povinný (dále jen „služebné pozemky“).  

 

 

 

 

Bod 16.1 priloha 8.2.pdf k usnesení č. 093/88R/2020



 2 

Článek 2 

Důvod budoucího zřízení věcného břemene 

1. Při investiční výstavbě budoucího oprávněného bude v rámci stavební akce „Cyklostezka Ohře 

– etapa 1, část 1:Litoměřice – Libochovice, úsek 1" vybudována na částech služebných 

pozemků stavba cyklistické stezky (dále jen „cyklostezka“), jejímž umístěním budou dotčeny 

části služebných pozemků. Vybudovaná cyklostezka zůstane po dokončení a zkolaudování ve 

vlastnictví budoucího oprávněného. Z tohoto titulu se budoucí povinný zavazuje uzavřít s 

budoucím oprávněným písemnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve 

smyslu občanského zákoníku. 

2. Jelikož bude cyklostezka ve vlastnictví rozdílné od osoby vlastníka služebných pozemků, a není 

právní ani jiný důvod tuto skutečnost měnit, povinný za dále uvedených podmínek uzavírá 

s budoucím oprávněným tuto písemnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

ve smyslu občanského zákoníku. 

3. Věcné břemeno podle této smlouvy nebude zřízeno pro účely uskutečňování ekonomických 

činností. 

 

Článek 3 

Vymezení obsahu budoucího věcného břemene a povinnosti smluvních stran 

1.  Účastníci smlouvy se dohodli na následujícím vymezení obsahu budoucího věcného břemene, 

které bude spočívat v tom, že: 

a) Budoucí povinný 

> strpí na služebných pozemcích na částech omezených věcným břemenem umístění 

cyklostezky po dobu neurčitou, resp. po celou dobu její fyzické a právní existence, 

> strpí vstupování (rozumí se vstup i vjezd) budoucího oprávněného na služebné 

pozemky v rozsahu věcného břemene, za účelem provádění nezbytných prací 

spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí cyklostezky nebo s 

odstraněním její havárie po celou dobu její fyzické i právní existence, a to vždy po 

předchozím včasném oznámení, ledaže se jedná o havárii nebo stav obdobný 

havárii. Případnou havárii, její rozsah a rozsah oprav oznámí budoucí oprávněný 

budoucímu povinnému bez zbytečného odkladu, 

> na ploše vymezené věcným břemenem nevybuduje nic, co by znemožňovalo nebo 

omezovalo vstupování na služebné pozemky a provádění nezbytných prací 

spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí cyklostezky nebo její části, 

event. s odstraněním její havárie. 

> je oprávněn k vjezdu těžké techniky a vozidel se zatížením vozidel nad 3,5 t a není 

povinen odstranit a opravit na své náklady případné poškození povrchu cyklostezky. 

b) Budoucí oprávněný 

> bude oprávněn užívat služebné pozemky pouze v částech omezených věcným 

břemenem způsobem vymezeným v této smlouvě, 

> je povinen provádět udržovací, opravné i investiční akce na cyklostezce v rámci své 

prevenční povinnosti, 

>   při provádění udržovacích, opravných i investičních akcí na cyklostezce bude 

povinen tyto práce provádět tak, aby budoucímu povinnému nezpůsobil škody na 

nemovitých věcech, s nimiž má právo hospodařit, a to i v případě, že tyto práce bude 

provádět nebo zajišťovat jiný subjekt, než je budoucí oprávněný, 
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> je povinen při jakékoliv činnosti na služebných pozemcích uvést vždy služebný 

pozemek do předešlého stavu a nahradit případnou škodu způsobenou svou činností. 

2. Budoucí oprávněný se zavazuje oprávnění vyplývající z definovaného obsahu věcného břemene 
v této smlouvě přijmout a budoucí povinný se zavazuje povinnosti vyplývající z definovaného 
obsahu věcného břemene strpět. 

3. Omezení vyplývající z bodu 1. a) článku 3 této smlouvy budou přecházet na všechny budoucí 

právnické osoby, které se služebnými pozemky budou mít právo hospodařit, event. na všechny 
budoucí vlastníky služebných pozemků a oprávnění vyplývající z bodu 1. b) článku 3 této 
smlouvy budou přecházet na všechny budoucí vlastníky cyklostezky. 

 

Článek 4 

Vymezení rozsahu budoucího věcného břemene 

1. Přesné plošné určení a vymezení částí služebných pozemků dotčených obsahem věcného 

břemene dle článku 3 této smlouvy, které budoucí povinný nebude moci užívat bez dalšího 

omezení, nebude vyznačeno v terénu, ale pouze v geometrickém plánu. Účastníci smlouvy se 

dohodli, že tento geometrický plán nechá zhotovit na svůj náklad budoucí oprávněný a jedno 

vyhotovení se zavazuje předat budoucímu povinnému. 

2. Pokud dojde při realizaci výstavby k odchýlení skutečného umístění inženýrské sítě mimo 

rámec plošného vymezení věcného břemene, bude budoucí oprávněný povinen bezodkladně 

uzavřít s budoucím povinným novou smlouvu o zrušení původního břemene a o zřízení 

nového úplatného věcného břemene dle skutečného umístění stavby za stejných cenových 

podmínek. Veškeré náklady spojené s takovou smlouvou uhradí budoucí oprávněný.  

 

Článek 5 

Závazek na uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene " 

1. Budoucí povinný se zavazuje na písemnou žádost budoucího oprávněného uzavřít s ním 

„Smlouvu o zřízení věcného břemene“ (dále jen „konečná smlouva“), a to do 6 měsíců ode 

dne, kdy mu byla tato žádost doručena. Budoucí oprávněný spolu se žádostí o uzavření konečné 

smlouvy budoucímu povinnému předloží: 

a) geometrický plán ve smyslu článku 4, včetně vyčíslené plochy věcného břemene, 

b) kopii pravomocného územního rozhodnutí nebo pravomocného územního souhlasu nebo 

kopii účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí pro předmětnou 

stavbu, 

c) případné změny v údajích budoucího oprávněného. 

2. Budoucí oprávněný se zavazuje požádat budoucího povinného o sepsání konečné smlouvy ve 

lhůtě, kterou je doba platnosti stanoviska popsaného v Článku 9 bod 1. této smlouvy, jež je 

přílohou č. 3 této smlouvy.  

3. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že udělení souhlasu budoucího povinného s navrhovaným 

stavebním záměrem požadovaného pro řízení vedené za účelem získání souhlasu s ohlášením 

stavby, resp. stavebního povolení, resp. pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební 

povolení a oznamování stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora je podmíněno 

uzavřením konečné smlouvy. 
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Článek 6 

Úplata za zřízení věcného břemene 

1. Budoucí povinný zřídí věcné břemeno ve smyslu článků 2 a 3 této smlouvy ve prospěch 

budoucího oprávněného úplatně. 

2. Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta jako pětinásobek ročního užitku za l m
2
 

plochy věcného břemene dle geometrického plánu ve smyslu článku 4 této smlouvy, minimálně 

však ve výši  1 000,--Kč. Roční užitek se pro účely této smlouvy sjednává ve výši 1,- Kč/ m
2
 

plochy věcného břemene. Zřízení věcného břemene je osvobozeno od DPH v souladu s § 4 

odst.4 písm.g) a § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

3.  Úplatu uvedenou v bodě 2. článku 6 této smlouvy uhradí budoucí oprávněný jednorázově na 

účet budoucího povinného do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti konečné smlouvy na 

základě zálohového listu. Budoucí povinný vystaví a zašle budoucímu oprávněnému do 15 

kalendářních dnů po připsání částky na jeho účet daňový doklad. 

 

 

Článek 7 

Nabytí oprávnění z věcného břemene 

1. Oprávnění vyplývající z konečné smlouvy přejde na budoucího oprávněného vkladem práva 

odpovídajícího věcnému břemenu do katastru nemovitostí. 

2. Účastníci smlouvy se dohodli, že budoucí vklad práva odpovídajícího věcnému břemenu zajistí 

budoucí oprávněný na svůj náklad. 

 

Článek 8 

Prevence protiprávních jednání 

 

1.  Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 

této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat 
tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného 
činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze 
smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických 
osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání 

proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.  

2.  Budoucí oprávněný prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí 
Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně 
jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou 
dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. 
Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 

možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu 
korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné 
platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 
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Článek 9 

Další ujednání 

1. Budoucí oprávněný se zavazuje dodržovat při umisťování a realizaci „cyklostezky“ podmínky 

obsažené ve stanovisku budoucího povinného ze dne 21.6.2019 vydaného pod č. j. 

PLa/2019/021021 které tvoří přílohu této smlouvy. 

2. Nebudou-li budoucímu oprávněnému vydána potřebná veřejnoprávní rozhodnutí pro umístění 

inženýrské sítě do půl roku ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy, a to ve formě a objemu 

požadovaném budoucím oprávněným, nebo pouze za ztížených podmínek nebo nákladů, mohou 

účastníci smlouvy od této smlouvy odstoupit. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její přílohy. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu. 

Každá smluvní strana obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že je prosta omylu, a jako důkaz souhlasu s 

jejím obsahem byla oběma smluvními stranami podepsána. 

7. Ministerstvo zemědělství, které vykonává funkci zakladatele budoucího povinného, vydalo dle 

platného Statutu Povodí Labe, státní podnik k této smlouvě předchozí souhlas k nakládání s 

určeným majetkem. 

8. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v Radě Ústeckého kraje dne.…………..usnesením 

č….……. 
 
 

Příloha : 

1. Informace o parcele pro služebné pozemky. 

2. Situace s vyznačením přibližného rozsahu budoucího věcného břemene. 

3. Výpis ze záborového elaborátu s vyčíslením plánovaného záboru. 

4. Kopie stanoviska správce povodí a správce vodního toku ze dne 21.6.2019 vydaného pod č. j. 

PLa/2019/021021 
 
 
 
V Hradci Králové dne ......…...............            V Ústí nad Labem dne.............……….…... 

 

 

 

 

 

 

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

za budoucího povinného                                    za budoucího oprávněného 

Ing. Marie Dušková     Oldřich Bubeníček 

Finanční ředitelka               hejtman kraje          

 



 

von 

 

Krajský úřad 

        
Číslo půjčitele:  
Číslo vypůjčitele:   
 

SMLOUVA O VÝPŮJČCE 

uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

smluvní strany: 

Půjčitel: 
Ústecký kraj 

se sídlem   :  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený              :  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČO   :  70892156 
DIČ   :  CZ70892156 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna, a.s.,  

   číslo účtu:  882733379/0800, VS 459 
Kontaktní osoba :  Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru  
E-mail/telefon  :  simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407 

(dále jen „půjčitel“) 

a 

Vypůjčitel: 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky,  
organizační složka státu     

se sídlem :  Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
zastoupená : RNDr. František Pelc, ředitel   
IČO  :  62933591 
Zástupce pro věcná jednání:  Ing. Petr Kříž, ředitel regionálního pracoviště Správa 
CHKO České středohoří 
E-mail/telefon    : petr.kriz@nature.cz, 475 258 322 
Bankovní spojení:  x 
 

 (dále jen „Vypůjčitel“) 

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O VÝPŮJČCE  

(dále jen „Smlouva“): 

  

Bod 16.1 priloha 8.4.pdf k usnesení č. 094/88R/2020



 

von 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

1.  Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících 
z dočasného užívání nemovité věci (výpůjčka nemovité věci) za podmínek dále sjedna-
ných v této smlouvě. 

2.  Půjčitel je vlastníkem této nemovité věci: 

- pozemku p. č. 34/3 o výměře 473 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
neplodná půda 

v katastrálním území Přerov u Těchlovic, obec Těchlovice, zapsané na listu vlastnictví č. 
57 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. 

3. Půjčitel touto Smlouvou přenechává Vypůjčiteli do užívání: 

část pozemku p. č. 34/36 o výměře 1 m2 (dočasný zábor) 

(dále jen „předmět výpůjčky“). 
 

4. Půjčitel přenechává k užívání Vypůjčiteli předmět výpůjčky podle této Smlouvy, za účelem 
umístění informačního panelu o řece Labi a jejím okolí o rozměrech: výška stojanu 120 
cm, info tabule: šířka 100 cm a výška 60 cm. 

 

II. 

Podmínky výpůjčky 

1. Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu neurčitou, od proto-
kolárního předání nemovité věci. 

2. Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezplatně.  

3. Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze a výlučně k účelu, který byl v této 
Smlouvě sjednán.  

4. Vypůjčitel se zavazuje uvést části pozemků dotčených dočasným záborem do původní-
ho stavu po dokončení instalace informační tabule. 

5. Půjčitel je oprávněn k přístupu na předmět výpůjčky za účelem kontroly jeho stavu a 
způsobu jeho užívání. 

6. Půjčitel výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že na předmět výpůjčky jsou oprávněni 
vstupovat a vjíždět kromě Vypůjčitele i zhotovitel(é), který zajistí instalaci informační ta-
bule. Informace o zhotoviteli(ích) je Vypůjčitel povinen neprodleně Půjčiteli sdělit, a to i 
v případě jakýchkoli změn. 

7. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat jiné osobě bez písemného svolení 
Půjčitele. 

8. Vypůjčitel nesmí zasahovat do komunikace cyklostezky a je zákaz pojezdu a přejezdu 
těžké techniky po komunikaci cyklostezky. Pokud dojde k porušení zákazu a poškození 
komunikace, bude požadována náhrada škody.  

9. Při instalaci informační tabule musí být zachována průjezdnost cyklostezky a umístěna 
informační tabule s upozornění na omezení provozu, pokud omezení bude nezbytné. 

10. Vypůjčitel se zavazuje zajišťovat údržbu informační tabule a ponese plnou odpovědnost 
za škody vzniklé provozem a užíváním v souladu s jejím účelem, kterým je poskytování 
informací z psaného textu a jeho zobrazení. 



 

von 

 

11. Vypůjčitel při ukončení smlouvy o výpůjčce z jakéhokoliv důvodu odstraní na své náklady 
informační panel a uvede pozemek do původního stavu (tj. např. odstranění ukotvení 
panelu…) 

12. Po ukončení instalace informační tabule bude půjčiteli předána fotodokumentace o jejím 
umístění. 

III. 

Výpověď Smlouvy 

1. Půjčitel může tuto Smlouvu vypovědět, jestliže Vypůjčitel užívá předmět výpůjčky 
v rozporu se sjednaným účelem užívání nebo poruší další povinnosti stanovené v této 
Smlouvě. 

2. Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem 
následujícím po doručení výpovědi. 

IV. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

1.  Půjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření výpůjčky nemovité věci bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje usnesením č. …………………………. ze dne ………………………... 

2.   Půjčitel tímto potvrzuje, že o záměru výpůjčky rozhodla Rada Ústeckého kraje usnese-
ním č. 171/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 a záměr výpůjčky byl zveřejněn od 28. 11. 
2019 do 30. 12. 2019. 

3. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písem-
ných a číslovaných dodatků.  

4. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající pří-
slušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5. Tato Smlouva je sepsána ve třech paré s platností originálu, přičemž půjčitel obdrží jed-
no vyhotovení vypůjčitel dvě vyhotovení. 

6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Situační nákres. 

V. 

Podpisy smluvních stran 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušen 

 
Příloha:  
Schématický nákres informačního panelu 
Zákres umístění panelu – snímek PM  

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

 

……………………………………………. 

Agentura ochrany přírody a krajiny 

 

……………………………………………… 

Oldřich Bubeníček 

        hejtman Ústeckého kraje  
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Krajský úřad 

Číslo půjčitele:  
Číslo vypůjčitele: 19/SML2346/SoV/MAJ/01  
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE Č. 
19/SML2346/SoV/MAJ 

uzavřené dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

smluvní strany: 

Půjčitel: 

 
(dále jen „půjčitel“) 
 
a 
 
Vypůjčitel: 
Ústecký kraj 

se sídlem  :  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupený :  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČO :  70892156 
DIČ   :  CZ70892156 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800 
Kontaktní osoba :  Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru  
E-mail/telefon  :  simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407  
 

(dále jen „vypůjčitel“) 

(společně jen jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE Č. 
19/SML2346/SoV/MAJ 

 
(dále jen „dodatek“): 

bod 16.1 priloha 7.1.pdf k usnesení č. 095/88R/2020
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I. 
Předmět dodatku 

1.  Za stávající znění odst. 2 čl. III. Převoz předmětu výpůjčky se vkládá nový odst. 3 násle-
dujícího znění:  

„Pro případ, že během realizace převozu předmětu výpůjčky nebude možné umístit 
předmět výpůjčky do areálu nacházejícího se na pozemcích specifikovaných v  čl. I. 
odst. 4 této smlouvy přímo, zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu rekonstrukce 
tohoto areálu za účelem zřízení muzea v něm dle čl. I. odst. 8 této smlouvy, anebo 
např. i z nedostatku kapacity tohoto areálu, dohodly se smluvní strany na dočas-
ném umístění předmětu výpůjčky nebo jeho části v budově bez č. p./č. e., umístěné 
na pozemku st. p. č. 12/2 v katastrálním území Údlice, jehož vlastníkem je vypůjči-
tel, a jehož hospodaření je svěřeno Krajské majetkové, příspěvkové organizaci vy-
půjčitele, se sídlem Tolstého 1232/37, Střekov, 40003 Ústí nad Labem.“ 

2.  Dosavadní odst. 3 čl. III. Převoz předmětu výpůjčky se označuje jako odst. 4.  

3.  Za stávající znění odst. 4 čl. VII. Doplňující ujednání se vkládá nový odst. 5 následujícího 
znění:  

„Smluvní strany se dále dohodly na tom, že část archivu (tzn. část části předmětu 
výpůjčky dle tohoto článku smlouvy) může vypůjčitel umístit do budovy bez č. p./č. 
e., která je součástí pozemku st. p. č. 12/8 v katastrálním území Údlice, jehož vlast-
níkem je vypůjčitel, a jehož hospodaření je svěřeno Krajské majetkové, příspěvkové 
organizaci vypůjčitele, se sídlem Tolstého 1232/37, Střekov, 40003 Ústí nad Labem. 
Ustanovení odst. 3 a odst. 4 tohoto článku smlouvy se v takovém případě použijí 
obdobně“ 

4.  Ostatní ujednání Smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ ze dne 10. 7. 2019 nejsou 
tímto dodatkem dotčena.  

 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
__________ ze dne __________.  

2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

 
 
 
V Praze dne …………………………  V Ústí nad Labem dne ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………………… 
 Půjčitel Vypůjčitel 
 Oldřich Bubeníček 
  hejtman Ústeckého kraje 



Evidenční čísla Název Počet ks Celková cena bez DPH Celková cena s DPH

35336, 35337, 35338

Pracovní stoly (s laminátovou deskou) cca 

2100x750mm 3 18 120,00 Kč 21 925,20 Kč

35339, 35340, 35341

Pracovní stoly (s laminátovou deskou) cca 

2100x600mm 3 17 670,00 Kč 21 380,70 Kč

35342, 35343, 35344, 35345, 

35346, 35347

Pracovní stoly (s laminátovou deskou) cca 

1800x600mm 6 33 540,00 Kč 40 583,40 Kč

35348, 35349, 35350

Pracovní stoly (s laminátovou deskou) cca 

1200x600mm 3 11 220,00 Kč 13 576,20 Kč

35351, 35352, 35353, 35354, 

35355

Skříň laboratorní zásuvková (kontejner) cca 

900x570x720mm 5 36 950,00 Kč 44 709,50 Kč

35356, 35357, 35358, 35359, 

35360, 35361

Skříň laboratorní zásuvková (kontejner) cca 

600x570x720mm 6 42 540,00 Kč 51 473,40 Kč

35362, 35363, 35364, 35365, 

35366, 35367, 35368, 35369

Židle kancelářská (čalouněná, synchro, 

kolečková) 8 29 520,00 Kč 35 719,20 Kč

35344, 35345, 35346

Úložná skříň kovová policová-prosklené dveře, 4 

zásuvky cca 900/600/2000mm 3 54 570,00 Kč 66 029,70 Kč

35347, 35348

Úložná skříň kovová policová-posuvné dveře cca 

1200x600x2000mm 2 30 380,00 Kč 36 759,80 Kč

35349, 35350

Úložná skříň kovová policová-bezpečnostní, 

uzamykatelná cca 900x600x2000mm 2 17 380,00 Kč 21 029,80 Kč

35351, 35352, 35353, 35354, 

35355, 35356, 35357, 35358

Regál kovový pozinkovaný (variabilní regál 6 

polic cca 900x400x2000mm) 8 23 520,00 Kč 28 459,20 Kč

35359, 35360

Kovová výkresová skříň (mapovnice) cca 

1350x950x1100mm 2 54 380,00 Kč 65 799,80 Kč

51 369 790,00 Kč 447 445,90 Kč

Vybavení nábytkové

bod 16.1 priloha 11.7.pdf k usnesení č. 110/88R/2020
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Název stavby Specifikace stavby Oprávněný Dotčené nemovitosti Souhlas ze dne

1.
Areálová TS, POSMAYSPOL s.r.o. D.1.4 
Silnoproud elektroinstalace

Přípojka vysokého napětí POSMAYSPOL s.r.o., IČO: 27260674
396/12, 395/7, 395/6, 395/2, 
395/27, 395/25, k.ú. Skyřice

14.8.2019

2. VOD8C_UKL_ULRES_OK Komunikační vedení
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
IČO: 04084063

1280, 1281, k.ú. Klíše 14.8.2019

3. Přivedení optického kabelu Komunikační vedení T‐Mobile Czech Republic, a.s., IČO: 64949681 261, k.ú. Klíše 21.8.2019

4.
Zavední přípojky sítí elektronických 
komunikací

Přípojka sítí elektronických 
komunikací

STARNET, s.r.o., IČO: 26041561 č.p. 417/1, k.ú. Lovosice 4.9.2019

5. Umístění optické přípojky na nemovitosti Optická přípojka T‐Mobile Czech Republic, a.s., IČO: 64949681
č.p. 147 na p.č. 921,
k.ú. Podmokly

10.10.2019

6.
Obytný soubor Pod Chlumem,
Děčín‐Staré Město, příprava území

STL plynovod, dešťová 
kanalizace

Pod Chlumem, s.r.o., IČO: 07541228
1051/1, 1053,
k.ú. Děčín‐Staré Město

10.10.2019

7. Umístění optické přípojky na nemovitosti Optická přípojka T‐Mobile Czech Republic, a.s., IČO: 64949681
č.p. 340 na p.č. 530/1,
k.ú. Děčín

14.10.2019

8. Umístění optické přípojky na nemovitosti Optická přípojka T‐Mobile Czech Republic, a.s., IČO: 64949681
č.p. 667 na p.č. 1923,
k.ú. Děčín

14.10.2019

9.
Ústí nad Labem KŘ ‐ výstavba nového 
objektu garáží a centrálního skladu

Vodovodní vedení
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,
IČO: 70886300

1769/7, k.ú. Ústí nad Labem 6.11.2019

Seznam souhlasů: věcná břemena ‐ služebnosti za 2. pol. r. 2019
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Pojistná smlouva  

č. 0518630018 

dodatek č. 003 

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

 

 

 

 

 

 Obchodní jméno : Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 2742 

sídlo : Praha 2, Římská 45, 120 00, Česká republika 

  IČ : 46973451 

 zástupce : Ing. Petr Sajdl 

 bankovní spojení : ČSOB, a.s. Praha 

 číslo účtu : 2252383/0300 

    (dále jen "pojistitel") 

 

a 

 

 Obchodní jméno : Ústecký kraj 

sídlo : Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 

  IČ : 70892156 

 zástupce : Oldřich Bubeníček – hejtman 

 bankovní spojení :  

 číslo účtu :  

    (dále jen "pojištěný") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bod 16.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 132/88R/2020
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V pojistné smlouvě dochází k následujícím úpravám. 

 

Článek I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

6. Místo pojištění souboru vozidel je na adrese 430 01 Údlice, Jirkovská ulice p.č. 12/2. 

 

 

Článek II. 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
 

1. Živelní pojištění 

Živelní pojištění je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU pro pojištění 

movitých věcí T.č.: NP/09/2005.  

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2, odst. 3 SU - sdružené živelní pojištění, tj. požár, výbuch, přímý úder 

blesku, náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje nebo jeho části či nákladu, vichřice, 

krupobití, sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu, stožáru a jiných 

předmětů, zemětřesení, náraz silničního dopravního prostředku, voda nebo topné médium vytékající 

z vodovodních zařízení, povodeň, záplava, jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.  

Odchylně od SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005 se pojištění vztahuje na riziko zemětřesení, 

kouř, nadzvuková vlna a atmosférické srážky. 

Sjednává se pojištění souboru vozidel. 

Připojišťují se vozidla pod p.č. 50 až 71 – viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

Pojistná částka připojištěných vozidel činí 24.885.000,-Kč. 

Celková pojistná částka na adrese 430 01 Údlice, Jirkovská ulice p.č. 12/2 činí 28.872.000,-Kč. 

 

Navyšuje se limit u rizika povodeň, záplava a zpětné vystoupení vody z kanalizace z  3.987.000,- Kč na 

4.000.000,-Kč. 

 

 

2. Pojištění pro případ odcizení  

Pojištění je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU pro pojištění 

movitých věcí T.č.: NP/09/2005 a Limity pojistného plnění a podmínky zabezpečení movitých věcí pro 

případy odcizení T.č.: ÚNP/9/99. 

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2, odst. 4.11. SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005., tj. 

škoda vzniklá:  

- při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé souvislosti se živelnou událostí,  

- při krádeží vloupáním, 

- loupeží 
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Sjednává se pojištění souboru vozidel. 

Připojišťují se vozidla pod p.č. 50 až 71 – viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

Pojistná částka připojištěných vozidel činí 24.885.000,-Kč. 

Celková pojistná částka na adrese 430 01 Údlice, Jirkovská ulice p.č. 12/2 činí 28.872.000,-Kč. 

 

3. Pojištění pro případ vandalismu   

Pojištění vandalismu je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU pro 

pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005. 

Sjednává se pojištění souboru vozidel. 

Připojišťují se vozidla pod p.č. 50 až 71 – viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 

Limit plnění činí 1.000.000,-Kč pro všechna pojištěná vozidla na adrese 430 01 Údlice, Jirkovská 

ulice p.č. 12/2.  

 

Článek IV. 

POJISTNÉ 

1. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet 

zplnomocněného makléře, číslo účtu variabilní symbol je číslo pojistné smlouvy 

518630018   

2. Původní výše  ročního pojistného: 

a)     Živelní pojištění ………………....................................................................... 62.078,-Kč 

b) Pojištění pro případ odcizení     .………………………………………….…        58.100,-Kč 

c) Pojištění pro případ vandalismu .………………………………………….…        12.000,-Kč 

  Roční pojistné ………………………………………………………………      132.178,-Kč 

     Sleva obchodní 10%.....................................................................................  13.218,-Kč 

     Sleva za roční placení 5%............................................................................               6.609,-Kč 

     Celkové roční pojistné po slevě                          112.351,-Kč 

 

 

3. Pojistné za dodatek  

a) Živelní pojištění ……………….......................................................................      57.236,-Kč 

b) Pojištění pro případ odcizení     .………………………………………….…        77.144,-Kč 

c) Pojištění pro případ vandalismu .………………………………………….…                0,-Kč 

  Roční pojistné ………………………………………………………………    134.380,- Kč 

     Sleva obchodní 10%.....................................................................................          13.438,- Kč 

     Sleva za roční placení 5%............................................................................            6.719,- Kč 

     Celkové roční pojistné po slevě                        114.222,- Kč 

 

 

4. Nová výše  ročního pojistného: 

d) Živelní pojištění ……………….......................................................................      119.314,-Kč 

e) Pojištění pro případ odcizení     .………………………………………….…        135.244,-Kč 

f) Pojištění pro případ vandalismu .………………………………………….…          12.000,-Kč 
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  Roční pojistné ………………………………………………………………      266.558,-Kč 

     Sleva obchodní 10%.....................................................................................  26.656,-Kč 

     Sleva za roční placení 5%............................................................................             13.328,-Kč 

     Celkové roční pojistné po slevě                          226.574,-Kč 

 

 

5. Pojistné bude hrazeno jednou ročně ve výši 226.574,-Kč ke dni 19.11. každého pojistného roku na účet 

zplnomocněného makléře na základě vystavené faktury makléřem. 

  

6. Rozdílová splátka: 

    Nedoplatek pojistného za období od 10.1.2020  do  18.11.2020 činí 98.263,-Kč u bude uhrazen na účet    

zplnomocněného makléře na základě faktury vystavené zplnomocněným makléřem. 

 

 

 

 

Článek V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Účinnost tohoto dodatku je od 10.1.2020. 

2. Pojištěný prohlašuje, že byl před uzavřením tohoto dodatku podrobně seznámen s jeho obsahem i se 

zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a smluvních ujednání. 

3.  Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Připojištěná vozidla 

4. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž pojistník obdrží dva, zplnomocněný makléř a pojistitel 

obdrží po jednom. 

 

 

  Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

 

 

 

 

Za pojistitele:                                                    

V Ústí nad Labem dne 9.1.2020                                  …………………………………     

        Ing. Petr Sajdl 

 

 

Za pojištěného:                                                    

V Ústí nad Labem  dne 9.1.2020                                ………………………………….. 

                                                                                                                Oldřich Bubeníček          
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Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory 

poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 2 
 

 

Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby 

 

a) Právní prostředí ČR 

Systém financování sociálních služeb v ČR je upraven množstvím právních předpisů. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které jsou pro účely tohoto dokumentu nejdůležitější: 

České právní normy 

Oblast sociálních služeb je v českém právním systému upravena následujícími normami: 

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

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů 

Této oblasti se však dále dotýkají například i následující právní předpisy: 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (oblast práva 

závazkového) 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (režim veřejnoprávních 

smluv) 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

Oblast financování (poskytnutí finančních prostředků a kontroly) 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 

rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhlášeka o finančním vypořádání) 

Veřejná podpora 

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 

o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti 

veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů 

Veřejné zakázky 

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

 

b) Právní prostředí EU 

Sociální politika patří v Evropské unii mezi tzv. koordinované politiky. Jedná se tedy o oblast, 

kde členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen částečně a jádro pravomocí 

zůstává v rukou národních vlád. 

 

bod 18.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 148/88R/2020
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Oblasti sociálních služeb se však úzce dotýkají některé jiné oblasti, a to zejména pravidla 

pro fungování jednotného vnitřního trhu týkající se veřejné podpory a souvisejících témat 

(služby obecného hospodářského zájmu – „SOHZ“ nebo také „SGEI“, podpora de minimis). 

 

Právní předpisy upravující oblast veřejné podpory využitelné (aplikovatelné) pro podporu 

sociálních služeb jsou zejména následující (konkrétnímu významu a dopadům uvedených 

právních předpisů se věnujeme dále v textu): 

 

Základním právním předpisem je pro tuto oblast Smlouva o fungování evropské unie, v jejíchž 

článcích 107 – 109 je obsažena obecná úprava pravidel pro poskytování veřejné podpory; 

v článku 106 odst. 2 je pak obsažen právní základ pro možnost financování tzv. služeb 

obecného hospodářského zájmu. 

   

Služby obecného hospodářského zájmu 

Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 

obecného hospodářského zájmu 

Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 

zájmu (dále též „Rozhodnutí EK“) 

Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 

služby (tzv. Rámec SGEI) 

Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu 

udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (Cílem Sdělení je vysvětlit 

základní pojmy při používání pravidel státní podpory na vyrovnávací platbu za závazek veřejné 

služby. Tento právní předpis lze označit za příručku základních informací pro objednatele  

a poskytovatele veřejných služeb.) 

Rozsudek Altmark 

 

Podpora de minimis 

(Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014) 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

 

Studie realizované MPSV zabývající se dopady evropské legislativy na oblast poskytování 

sociálních služeb docházejí k následujícím závěrům1: 

 

Rozhodnutí EK výslovně v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. c) označuje služby, „jimiž  

se uspokojují sociální potřeby, například zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup 

na trh práce a opětovné začlenění do trhu práce, sociální bydlení a péče a sociální začleňování 

zranitelných skupin“ za skupinu služeb, u nichž lze při splnění dalších podmínek uvedených 

v Rozhodnutí EK, použít bez ohledu na výši podpory možnosti nenotifikovat veřejnou podporu 

Komisi. Jinými slovy, pokud veřejná podpora na tyto služby splňuje požadavky Rozhodnutí 

EK, není nutné programy (režimy) ani individuální podpory předem oznamovat Komisi. Tato 

                                                 
1 Pro účely této analýzy vycházíme z následujících oficiálních dokumentů MPSV: Posouzení dopadů nové 

legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování 

sociálních služeb v České republice (výstup projektu Podpora procesů v sociálních službách). 
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skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb mezi ostatními SGEI danou sociální 

potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat, i to, že mohou využívat oproti „běžným 

službám“ benevolentnějšího režimu veřejné podpory. Komise k tomu v bodu 11 Preambule 

konstatovala následující: „Nemocnice a podniky poskytující sociální služby, které jsou 

pověřeny úkoly obecného hospodářského zájmu, mají specifickou povahu, kterou je třeba 

zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu skutečnost, že za současných hospodářských 

podmínek a za současného stavu rozvoje vnitřního trhu mohou sociální služby potřebovat  

k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku, která je vyšší než strop stanovený v tomto 

rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro sociální služby tudíž s sebou nutně nepřináší 

větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by podniky pověřené poskytováním sociálních 

služeb, včetně poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné občany nebo příslušníky 

sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené solventnosti schopni 

získat bydlení za tržních podmínek, měly být rovněž osvobozeny od oznamovací povinnosti 

stanovené tímto rozhodnutím, i když vyrovnávací platba, kterou obdrží, přesahuje obecný limit 

pro vyrovnávací platby stanovený tímto rozhodnutím. Totéž by mělo platit  

pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných případech včetně pohotovostních 

služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich hlavními činnostmi, zejména  

v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje vynětí z oznamovací povinnosti, 

by měly být jasně vymezené služby, pokrývající sociální potřeby v oblasti zdravotní  

a dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného začlenění do trhu práce, 

sociálního bydlení a péče o zranitelné skupiny a jejich sociálního začleňování.“ 

Komise tedy výslovně považuje „služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby“ za a priori 

spadající pod regulaci veřejné podpory dle práva EU. 

Povinnost poskytovat finanční prostředky pro poskytovatele sociálních služeb v souladu 

s pravidly EU ukládá krajům zákon č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 

Veřejná podpora 

Příspěvky (podpory) poskytnuté poskytovatelům služeb, včetně sociálních služeb, mohou být 

považovány za nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu práva EU, pokud splňují následující 

definiční znaky veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 1 SFEU, který zní: 

„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo 

mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví 

výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, 

nestanoví-li Smlouvy jinak” 

Nedovolená veřejná podpora je posuzována dle následujících definičních znaků: 

a) podpora poskytnutá v jakékoli formě, 

b) poskytnutá státem nebo ze státních (veřejných) prostředků, 

c) způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje 

určité podniky nebo určitá odvětví výroby, 

d) v míře, ve které může být dotčen obchod mezi členskými státy. 
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Pokud je daná sociální služba nehospodářské povahy, nepodléhá poskytnutá výhoda vůbec 

pravidlům vnitřního trhu a státy nejsou z hlediska práva EU nijak omezeny v jejím 

poskytování2.  

V případě, že daná sociální služba je hospodářské povahy, existuje zvláštní výjimka – zvláštní 

kategorie služeb, které jsou označovány jako tzv. služby obecného hospodářského zájmu 

(anglicky Services of General Economic Interest, zkratka SGEI). Jedná se o služby, které 

splňují podmínky stanovené v roce 2003 Evropským soudním dvorem v Rozsudku Altmark: 

a) subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SGEI pověřen, a to 

jasně vymezeným způsobem, 

b) ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem 

a objektivním způsobem, 

c) výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění 

závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení 

přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci) a 

d) 1) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné 

zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby  

za nejmenších nákladů pro územně samosprávný celek nebo 

2) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný, 

řádně řízený podnik, jenž disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění 

výkonu dané veřejné služby 

Pokud nejsou uvedené podmínky rozsudku Altmark splněny, nabízí se i další alternativy, 

jelikož kompenzace (vyrovnávací platba) může být shledána veřejnou podporou slučitelnou 

s vnitřním trhem (tedy legálně poskytnutou). Rozhodujícími právními předpisy jsou 

Rozhodnutí  EK a Rámec SGEI. 

Rozdíl mezi těmito právními akty spočívá v tom, že pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí  

EK (zejména limity pro jeho aplikaci), je kompenzace považována za veřejnou podporu 

slučitelnou s vnitřním trhem automaticky, bez nutnosti oznámení Komise. V případě, že 

vyrovnávací platba nesplňuje mezní hodnoty stanovené v Rozhodnutí  EK, je možné využít 

Rámce SGEI. V tomto případě je však nutné notifikovat opatření Evropské komisi, která bude 

posuzovat slučitelnost s vnitřním trhem s ohledem na podmínky v Rámci SGEI uvedené. 

Následné judikáty ESD (resp. SDEU) vedou k následující interpretaci a závěrům: 

a) veřejný sektor má poměrně rozsáhlé právo označit určitou službu jako službu obecného 

hospodářského zájmu, pokud je daná služba objektivně poskytována ve společném či 

veřejném zájmu 

b) požadavek na jasné vymezení kvantitativních (rozsah služeb a úplata) i kvalitativních 

povinností (kvalita služeb) v pověřovacím aktu 

c) požadavek na předem dané objektivní a transparentní parametry vyčíslení kompenzace, 

které jsou následně kontrolovatelné a které mají zajistit, aby provozovatel veřejné 

služby nebyl přeplácen 

d) požadavek, který stanoví, že úroveň nákladů je nejlépe zajištěna výsledkem otevřené, 

nediskriminační a transparentní hospodářské soutěže, v jejímž rámci je vybrán „nejlepší 

dodavatel“, a v případě, že takový proces neproběhl, určitým benchmarkingem nákladů 

vůči tzv. běžnému, řádně řízenému podniku. 

 

                                                 
2 Podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (nicméně nepotvrzeného Komisí) by do této kategorie 

mohly spadat zejména „služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených 

osob, a služby odborného sociálního poradenství“. 
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Výjimky z obecného zákazu poskytovat veřejnou podporu jsou následující: 

 poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis do výše max. 200 tisíc EUR za tři roky 

nebo 

 podpora v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití 

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou 

podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu za podmínky existence 

písemného pověření organizací k výkonu SGEI, které stanoví speciální limit podpory 

de minimis do výše 500 tisíc EUR za tři roky anebo 

 poskytnutí veřejných prostředků jako kompenzaci za výkon SOHZ dle Rozhodnutí EK, 

které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována  

za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Pověřovací akt musí mít náležitosti 

stanovené v čl. 4 Rozhodnutí EK, přičemž pro oblast sociálních služeb není dle čl. 2 

odst. 1 písm. c) stanoven žádný omezující limit celkové roční výše vyrovnávací platby. 

Při aplikaci těchto výjimek je třeba si uvědomit zásady zákazu kumulace podpor, které jsou 

následující: 

a) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití 

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou 

podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu lze kumulovat 

s podporou de minimis podle Nařízení  Komise (EU) č. 1407/2013  

ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 708 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na podporu de minimis až do celkové výše 500 tisíc EUR za tři roky 

b) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití 

článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou 

podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu nelze kumulovat 

s žádnou vyrovnávací platbou na tutéž službu obecného hospodářského zájmu  

(tj. s podporou poskytnutou zejména dle Rozhodnutí EK).  

Z uvedeného principu zákazu kumulace podpor vyplývá závěr, že poskytovatel sociální služby, 

kterému je nebo má být poskytována vyrovnávací platba, nesmí přijmout podporu podle 

Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 

obecného hospodářského zájmu; v opačném případě mu nemůže být poskytnuta vyrovnávací 

platba na tutéž službu.  

 

Pověření poskytovatele sociálních služeb 

Aplikace těchto pravidel a postupů na financování sociálních služeb v kraji by měla tyto 

následky:3 

1) Provedení určitého výběru množiny poskytovatelů sociálních služeb v kraji v souladu 

s pravidly veřejných zakázek 

2) Finanční podpora z veřejných zdrojů má podobu vyrovnávací platby. Kalkulace této 

vyrovnávací platby musí být provedena předem, nicméně její vyúčtování se provádí 

až na konci stanoveného období dle skutečně vynaložených nákladů (a příjmů s nimi 

                                                 
3 Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni 

Libereckého kraje i obcí, červenec 2013, zpracovatel: PBA Group, s.r.o. 
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souvisejících). To prakticky znamená, že kraj nebude reálně vědět, jaké budou jeho 

skutečné výdaje spojené s těmito platbami (může však stanovit maximální výši 

pro každého příjemce dotací) 

3) Parametry výpočtu vyrovnávací platby by měly být objektivní a transparentní (zároveň 

se připouští, že nemusí být známy veškeré podrobnosti nákladů před zahájením 

poskytování služby). Při kalkulaci vyrovnávací platby nejde o povahu nákladů u dané 

služby (např. platy, provoz apod.), ale o účel jejich vynaložení. Přípustné varianty 

obecně jsou: 

 

a. Stanovení kompenzace na bázi ceny za úkon, za cenu služby v jednom dni nebo za cenu 

péče založenou na odhadu jejich potenciálních uživatelů, například: počet seniorů 

přijatých do sociálního zařízení za jeden rok, počet dní strávených v sociálním zařízení 

v průběhu tohoto období 

b. Stanovení předem definované množiny nákladů souvisejících s poskytováním dané 

služby. Lze limitovat další výdaje určitou částkou dle konkrétního typu služby – 

koeficienty použít pro území apod., například: použité vybavení a platy sociálních 

pracovníků za jeden rok 

Čl. 4 Rozhodnutí EK upravuje náležitosti tzv. pověřovacího aktu. Poskytováním služby 

obecného hospodářského zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo několika akty, jejichž 

formu si mohou upravit jednotlivé členské státy. V tomto aktu nebo aktech musí být uvedeny 

zejména tyto údaje:  

 náplň a trvání závazku veřejné služby  

 o který podnik, případně o které území se jedná  

 povaha jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku 

orgánem poskytujícím podporu  

 popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu  

a přezkoumání vyrovnávací platby  

 opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby  

 odkaz na toto rozhodnutí  

 

 

Část I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Ústecký kraj (dále jen “ÚK“) v návaznosti na ustanovení § 95 písm g) zákona  

č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o sociálních službách“) stanovuje pro účely dotačního řízení a pro účely posouzení žádostí 

o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje v oblasti podpory poskytování 

sociálních služeb a požadavku na dotaci Metodiku Ústeckého kraje  

pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu 

POSOSUK 2 (dále jen „Metodika POSOSUK 2“). 
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2. Metodika POSOSUK 2 upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup  

pro podání žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu, 

požadavku na dotaci, stanovení maximální výše dotace. Metodika POSOSUK 2 dále 

obsahuje informace o stanovení vyrovnávací platby a maximální výše podpory. Na 

příspěvkové organizace ÚK se tato Metodika POSOSUK 2 vztahuje obdobně. 

 

3. Finanční podpora na sociální službu bude poskytnuta formou „dotace“ na základě Smlouvy 

uzavřené s krajem. Finanční podpora bude příspěvkovým organizacím obcí poskytnuta 

prostřednictvím účtu zřizovatele. Příspěvkovým organizacím kraje, které též mohou žádat 

o poskytnutí finanční podpory, bude vypočtená finanční podpora do jejich rozpočtů 

poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele v souladu s § 28 odst. 4 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) na jejich běžné 

účty. 

 

4. Finanční prostředky budou poskytnuty z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém 

kraji 2“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0005703, financovaného na základě 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-15/2016 o poskytnutí dotace z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost  

a ze spoluúčasti příjemce, tedy Ústeckého kraje. Rozpad zdrojů financování dle Výzvy 

Operačního programu Zaměstnanost – EU 85 %, tj. 223 125 000 Kč, státní rozpočet  

10 %, tj. 26 250 000 Kč, Ústecký kraj 5 %, tj. 13 125 000 Kč. 

  
5. Finanční podpora na sociální služby z dotace musí být poskytnuta v souladu s Rozhodnutím 

EK. 

 

 

Část II. 

Zaměření podpory, účel dotace 

 

1. Dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje se poskytuje k financování 

běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu  

se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém  kraji (dále 

jen „SPRSS ÚK“), resp. s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na 

rok, zpracovaným v souladu s § 95 zákona o sociálních službách, poskytovatelům 

sociálních služeb, kteří jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále 

jen „Základní síť kraje“).  

 

2. Dotace na poskytování sociálních služeb se poskytuje na financování základních druhů 

a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování 

sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.   
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Část III. 

Vymezení některých pojmů 

 

1. Dotací se rozumí finanční prostředky z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu 

Ústeckého kraje poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, a to  

v rámci a za podmínek této Metodiky POSOSUK 2 a programu POSOSUK 2.  

 

2. Poskytovatelem sociální služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno 

rozhodnutí o registraci, a právnická a fyzická osoba uvedená v § 84 odst. 5 zákona o 

sociálních službách (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní 

péče).  

 

3. Žadatelem se rozumí ten poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání 

žádosti (tzv. způsobilý žadatel) a podáním žádosti se uchází o dotaci z prostředků 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,  

státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje na podporu poskytování sociální služby.  

 

4. Programem POSOSUK 2 se rozumí dotační program (dle § 10c zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů) Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2 

(dále jen „POSOSUK 2“), jehož podmínky jsou schvalovány Zastupitelstvem Ústeckého 

kraje a v jehož rámci jsou poskytovány dotace poskytovatelům sociálních služeb  

za účelem spolufinancování sociálních služeb.  

 

5. Poskytovatelem dotace se rozumí Ústecký kraj (dále jen „Poskytovatel“), který poskytuje 

finanční prostředky z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje  

dle § 95 písm. g) zákona o sociálních službách, vyhlašuje a určuje podmínky pro jejich 

poskytování a rozhoduje o účelu jejich vynakládání. V jeho rámci plní příslušné úkoly  

a funkce odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“).  

 

6. Příjemcem dotace se rozumí poskytovatel sociální služby, v jehož prospěch bylo 

o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace rozhodnuto (dále jen „Příjemce“).  

 

7. Žádostí o dotaci (dále jen „Žádost POSOSUK 2“) se rozumí žádost poskytovatele 

sociálních služeb o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje podaná 

do dotačního programu POSOSUK 2, kterou poskytovatel sociálních služeb podává 

prostřednictvím k tomu určených formulářů, přičemž k tomu, aby byla Žádost POSOSUK 

2 způsobilá posouzení, musí splňovat náležitosti § 10a odst. 3  zákona  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být vyplněny všechny k tomu určené 

části žádosti a doplněny veškeré povinné přílohy.  

 

8. Hodnotitelem krajského úřadu se rozumí kompetentní pracovník, který disponuje znalostmi 

o průběhu poskytování sociálních služeb, má adekvátní znalosti o financování sociálních 

služeb a ekonomických aspektech poskytování sociálních služeb a musí být seznámen  

s obsahem této metodiky, podle jejíchž ustanovení při hodnocení postupuje.  
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9. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí dokument, kterým jsou 

deklarovány priority v rozvoji sociálních služeb na území regionu, a to v souladu 

s ustanoveními § 3 písm. h) a § 95 písm d) zákona o sociálních službách.  

 

10. Neoprávněným použitím peněžních prostředků se rozumí jejich výdej, jehož provedením 

byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, nebo porušení 

podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, 

nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.  

 

11. Zadržením peněžních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků 

poskytnutých z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje ve stanoveném 

termínu.  

 

12. Maximální výše dotace je stanovena jako požadovaná výše dotace snížená o nadhodnocené 

náklady a o náklady v rozpočtu, na které nelze finanční prostředky z dotace čerpat (viz. 

neuznatelné náklady).  

 

13. Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako 

rozdíl vypočtených, místně obvyklých nákladů a výnosů. 

Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele a daný rok hodnotou 

maximální výše podpory, kterou může získat z veřejných rozpočtů. 

 

14. Reálná výše dotace je stanovena tak, že vypočtená vyrovnávací platba je upravena 

(ponížena) na základě aplikace redukčních koeficientů a dále na základě vyhodnocení míry 

splnění dalších hodnotících kritérií Programu. 

 

15. Redukční koeficienty jsou stanoveny ze strany ÚK s ohledem na celkovou výši dotace, která 

je v rámci dotačního programu POSOSUK 2 k dispozici. Redukční koeficienty stanovené 

pro jednotlivé druhy podporovaných sociálních služeb v daném kalendářním roce budou 

zveřejněny na internetových stránkách ÚK nejpozději do 15. dubna roku, na který je 

dotace poskytnuta. 

 

16. Smlouvou o poskytnutí finanční podpory se rozumí smlouva o poskytnutí finanční podpory 

z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje poskytovateli sociálních 

služeb na podporu sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, která 

je uzavřena v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

na základě níž a při splnění v ní stanovených podmínek bude žadateli (Příjemci) poskytnuta 

dotace ve výši Maximální výše podpory.  

17. Průběžnou zprávou o realizaci se rozumí zpráva obsahující popis realizace předmětu plnění 

za dané monitorovací období v předepsané struktuře. 

18. Roční zpráva o realizaci nahrazuje Průběžnou zprávu o realizaci v posledním sledovaném 

období kalendářního roku. Mimo popis realizace předmětu za dané monitorovací období, 

obsahuje shrnutí plnění celého kalendářního roku a předešlých sledovaných obdobích 
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v předepsané struktuře. Součástí Roční zprávy o realizaci je i vyúčtování Vyrovnávací 

platby. 

19. Závěrečná zpráva o realizaci doplňuje Roční zprávu o realizaci v posledním sledovaném 

období plnění Smlouvy. Mimo popis realizace předmětu za dané monitorovací období, 

obsahuje celkové shrnutí plnění Smlouvy v předepsané struktuře. 

 

20. Indikátory jsou nástroje pro měření cíle výkonu sociální služby.  

 

21. Podpořenou osobou (účastníkem projektu) se rozumí osoba, která má přímý prospěch  

z intervence Evropského sociálního fondu, která může být jednoznačně identifikována 

(jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození) a pro něž jsou vyčleněny konkrétní 

výdaje. Jiné osoby za účastníky považovány nejsou. Osoby se zapisují do systému IS ESF 

2014+ s využitím jména, příjmení, bydliště a data narození (osoby, které nejsou 

identifikovány do této míry detailu, nemohou být započteny mezi podpořené osoby).  

 

22. Systémem IS ESF 2014+ se rozumí Informační systém využívaný k monitorování 

podpořených osob. 

 

23. Bagatelní podpora - za osobu, která má z podpořeného projektu přímý prospěch, je 

považována pouze osoba, která se účastní činností realizovaných v rámci podpořeného 

projektu pro cílové skupiny a u níž rozsah jejího zapojení do podpořeného projektu 

překročí tzv. bagatelní podporu.  

Bagatelnost podpory - je stanoven limit, že účastníkem/podpořenou osobou z hlediska 

indikátorů, je pouze osoba, která:  

a) získala v projektu Operační program Zaměstnanost podporu v rozsahu minimálně 

40 hodin (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení  

do projektu) a zároveň   

b) alespoň 20 hodin z podpory, kterou osoba v daném projektu OPZ získala, nemá 

charakter elektronického vzdělávání.  

Pro výpočet limitu bagatelní podpory se rozumí „hodinou“ hodina v délce 60 minut. 

 

 

Část IV. 

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace 

 

1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace náleží 

do pravomoci Zastupitelstva ÚK. Dotace jsou poskytovány na základě § 10a zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 

2. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá maximální výši podpory 

stanovené v souladu s pravidly části VII. Metodiky POSOSUK 2. V případě, že v Žádosti 

POSOSUK 2 žadatel požádá o dotaci nižší než představuje maximální výše podpory určená 

dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli) vyplacena dotace  

ve výši uvedené v Žádosti POSOSUK 2. 

 

3. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá výši vyrovnávací platby stanovené 

v souladu s pravidly Části VII. Metodiky. Reálná výše dotace pak bude stanovena tak, že 
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vyrovnávací platba bude upravena (ponížena) na základě aplikace redukčních koeficientů a na 

základě výsledku vyhodnocení míry splnění jednotlivých hodnotících kritérií Programu.  

V případě, že v Žádosti žadatel požádá o dotaci nižší, než představuje reálná výše dotace určená 

dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli) vyplacena dotace ve výši 

uvedené v Žádosti. 
 

4. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který 

má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci). Žádost POSOSUK 2 nelze podat 

a dotaci nelze poskytnout v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování sociálních 

služeb (registraci).  

Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, která je v době rozhodnutí o přidělení 

dotace součástí Základní sítě kraje a zároveň je pověřena k poskytování služby obecného 

hospodářského zájmu.  

 

5. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím 

poskytovaných sociálních služeb na území ÚK. Uvedené subjekty musí vykonávat činnost 

v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé 

sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).  

 

6. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří nemají závazky 

po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Tato 

skutečnost musí být poskytovatelem sociální služby deklarována formou čestného 

prohlášení při podání Žádosti POSOSUK 2 (viz část V. odst. 6 Metodiky POSOSUK 2,  

tj. toto čestné prohlášení je součástí Žádosti POSOSUK 2).  

 

7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu smlouvy:  

a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 3 měsíců v den 

doložení těchto dokladů Poskytovateli dotace, ve kterých místně příslušný finanční úřad 

a okresní správa sociálního zabezpečení a všechny zdravotní pojišťovny potvrdí 

skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti 

(bezdlužnost), 

b) úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění 

k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací 

listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.; nelze-li 

tyto skutečnosti ověřit z veřejně přístupných zdrojů), 

c) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu 

(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto 

skutečnosti ověřit z veřejně přístupných zdrojů) současně s dokladem osvědčujícím 

oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek, 

d) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá 

z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto skutečnosti ověřit z veřejně přístupných 

zdrojů), 

e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení 

peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí 

rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána, 

f) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané 

dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 1  Metodiky POSOSUK 2, 
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g) směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie u žadatele. Tato 

povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii z dotace. 

Příjemce dotace, kterému nebyla přidělena dotace v rámci programu „Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji“, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až g). Příjemce 

dotace, kterému byla přidělena dotace v rámci programu Podpora sociálních služeb 

v Ústeckém kraji (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá povinně přílohy uvedené pod 

písmenem a) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat v případě, že u příloh uvedených pod 

písmeny b), c), d), e) a g) uložených ve složce na odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Ústeckého kraje nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným prohlášením. 

8. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, 

kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. 

V takovém případě žadatel čestným prohlášením potvrdí, že nemá zákonnou povinnost 

k úhradám závazků ve prospěch finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení  

a zdravotní pojišťovny. 

9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, 

že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto 

dokladů k ověření shody nebo v případech, kdy lze veškeré listiny nebo údaje zjistit nebo 

ověřit z veřejně přístupných zdrojů. 

10. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy doklady podle odst. 6 tohoto článku 

(s výjimkami uvedenými v odst. 7 a 8 tohoto článku), nebude s ním smlouva uzavřena.  

 

11. Dotace je poskytována bezhotovostně, v zálohách a vyplácena v souladu s případnými 

regulačními opatřeními následovně:  

a. poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými 

celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,  

b. příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné účty 

zřizovatele,  

c. příspěvkovým organizacím zřizovaným poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.  

 

12. Dotace je poskytována žadatelům na základě Žádosti POSOSUK 2 poskytovatele sociální 

služby o poskytnutí dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje. Žádost 

POSOSUK 2 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím předepsaných 

formulářů.  

 

13. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů 

provozované sociální služby.  Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§ 

35 odst. 4 zákona o sociálních službách). V Žádosti POSOSUK 2 v rozpočtu služby 

žadatel uvádí pouze náklady na základní činnosti služby stanovené zákonem  

o sociálních službách pro příslušný druh služby. 

 

14. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo 

fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly 

prostředky uvolněny.  
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15. Příjemce smí prostředky dotace použít pouze na úhradu nákladů na poskytování základních 

druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při 

poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních 

službách. 

 

16. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související 

s obdobím, na který je dotace poskytnuta.  

 

17.  Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také Specifická část pravidel  

pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými a případně také 

s nepřímými náklady): 

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb, 

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, 

c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba 

použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým 

nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden 

rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích 

období a opravné položky provozních nákladů,  

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato 

plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary 

k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,  

f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla 

využívaného v rámci poskytování sociální služby,  

g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů 

sociálních služeb,  

h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu4požádat, 

i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných 

papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje 

spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní 

poplatky,  

j) výdaje, které nelze účetně doložit,  

k) mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové/platové 

náklady uvedené v SPRSS (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit 

pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena  

u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic,  výše úvazku  

                                                 
4 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku se považuje 

superhrubá mzda. 

 

Další uznatelné a neuznatelné náklady jsou konkrétněji vymezené Poskytovatelem v příloze 

číslo 4 Metodiky a jsou pro Příjemce závazné. 

 

18. Pro příjemce dotace je též závazná „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 

OPZ pro projekty se skutečně vzniklými a případně také s nepřímými náklady“  

a to včetně přehledu obvyklých cen a výše mezd/platů pro komodity/pracovní pozice, které 

se v projektech podpořených z Evropského sociálního fondu objevují nejčastěji (zveřejněno 

na portálu www.esfcr.cz). V případě nejasností, zda se jedná o náklad oprávněný nebo 

neoprávněný, dává závazné stanovisko odbor sociálních věcí KÚÚK.  

 

19. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období realizace 

programu POSOSUK 2, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů – osobní náklady, 

nájemné, energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do konce kalendářního 

měsíce následujícího po ukončení účinnosti Smlouvy, neurčí-li Smlouva o poskytnutí 

dotace jinak.  

 

20. Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Při stanovení výše dotace se zohledňuje 

úhrada ze strany uživatelů za základní činnosti sociální služby (pozn. pouze v případě 

sociálních služeb poskytovaných za úhradu od uživatelů sociální služby podle zákona 

o sociálních službách), úhrada ze zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní péči 

v případě služeb uvedených v § 36 zákona o sociálních službách (s úhradou z veřejného 

zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní péči se počítá i v případě sociálních služeb 

poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče) a výše finančních transferů 

poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů (mimo výše uvedených úhrad). 

Způsob zohlednění úhrad od uživatelů, úhrad ze zdravotního pojištění a transferů 

poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů při stanovení výše dotace určí 

Poskytovatel  při vyhlášení dotačního řízení.  

 

 

Část V. 

Žádost poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace 

 

1. Dotace na příslušný kalendářní rok se poskytuje na základě žádosti poskytovatele sociální 

služby o poskytnutí finanční podpory z prostředků Evropského sociálního fondu 

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu 

Ústeckého kraje. Žádost POSOSUK 2 poskytovatel sociální služby vyplní a podá 

prostřednictvím předepsaných formulářů.  

 

2. Žádosti POSOSUK 2 mohou být poskytovatelem přijímány ve více termínech dotačního 

řízení. Jedná se o termín řádný a mimořádný. Mimořádný termín pro podávání Žádostí 

POSOSUK 2 je určen pro žadatele, kteří poskytují nově registrované sociální služby nebo 
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služby, u nichž došlo ke změnám v registraci (např. navýšení kapacit) nebo služby, které 

splňují podmínky pro vstup do projektu, ale doposud v něm nejsou zařazeni.  

 

3. Pokud bude v mimořádném termínu dotačního řízení podána taková Žádost POSOSUK 2, 

která neodráží výše uvedené změny registrace, bude tato Žádost z dotačního řízení 

vyřazena.  

 

4. Každý poskytovatel sociální služby podává v jednom termínu pouze jednu Žádost 

POSOSUK 2. 

 

5. Žádost obsahuje tyto údaje: 

a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě 

obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom, 

zda je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu  

a označení banky, u které je účet veden), 

b) požadovanou částku, 

c) účel, na který žadatel chce dotaci použít, 

d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, 

e) odůvodnění Žádosti, 

f)  identifikaci 

1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, 

2. osob s podílem v této právnické osobě, 

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,  

g) seznam případných příloh Žádosti POSOSUK 2, 

h) den vyhotovení Žádosti POSOSUK 2 a podpis osoby zastupující žadatele, v případě 

zastoupení na základě plné moci i plnou moc, 

i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace z prostředků 

Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, 

státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje: 

a. číslo registrace sociální služby – identifikátor, 

b. název sociální služby, 

c. druh a skupina sociální služby, 

d. forma poskytování sociální služby 

e. cílová skupina uživatelů sociální služby, 

f. věková struktura uživatelů sociální služby, 

g. místo poskytování sociální služby, 

h. působnost sociální služby, 

i. období poskytování sociální služby, 

j. kapacita sociální služby, 

k. stanovení hodnot indikátorů, 

l. zdůvodnění žádosti POSOSUK 2, 

m. personální zajištění poskytované sociální služby ve struktuře podle zákona 

o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, 

dohody o pracovní činnosti, 

n. rozpočet sociální služby, 

o. zdroje financování sociální služby. 

 

Povinnou přílohou Žádosti POSOSUK 2 jsou tyto dokumenty: 
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a) u právnických osob: 

─  doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního 

rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská 

smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací listina); 

─ doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby, 

současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci 

navenek (podepisování smluv; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše 

uvedených dokladů); 

─ doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má 

registrační povinnost; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených 

dokladů); 

b) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva);  

c) čestné prohlášení o skutečnosti, že: 

─  vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, 

insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh 

nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 

zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; 

─ žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem činnosti/podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo 

trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 

statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem 

žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento 

předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; 

─ u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení  

a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě 

splatnosti; 

─ žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž  

za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního 

prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat 

posečkání úhrady dlužných závazků; 

─  žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že 

bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli 

finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty; 

d) přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je žadatel zapojen (příloha č. 2 

Metodiky). 

 

V případě že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci 

dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ v loňském  nebo 

letošním roce a ta mu byla přidělena (byla s ním uzavřena Smlouva), dokládá pouze 

přílohy uvedené pod písm. e) až k).   

 

Vzor čestného prohlášení dle bodu e) až i) je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje 

www.kr-ustecky.cz.  
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6. Poskytovatel sociální služby je povinen v Žádosti POSOSUK 2 řádně vyplnit všechny 

povinné údaje.  

 

7. Žádost POSOSUK 2 lze vyplnit a podat na příslušnou sociální službu určenou číslem 

registrace sociální služby (identifikátorem) v rámci ÚK pouze jedenkrát, a to v termínech 

uvedených při vyhlášení dotačního řízení na příslušný rok. Mimo tyto termíny nelze Žádost 

POSOSUK 2 vyplnit a podat.  

 

8. Žádosti POSOSUK 2 vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím k tomu 

určených formulářů nebudou zařazeny do dotačního řízení kraje pro příslušné období.  

 

9. Podání Žádosti POSOSUK 2 nelze považovat za příslib poskytnutí dotace na příslušné 

období. 

 

10.  Informace týkající se obsahu Žádosti POSOSUK 2 a uznatelných nákladů lze v průběhu 

zpracování Žádosti POSOSUK 2 získat na KÚÚK - odbor sociálních věcí, oddělení 

plánování a rozvoje služeb. 

 

 

Část VI. 

Posouzení Žádosti POSOSUK 2 poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace 

a stanovení návrhu výše dotace 

1. Posouzení Žádostí POSOSUK 2 provádí a návrh výše dotace stanoví zaměstnanci odboru 

sociálních věcí KÚÚK.  

2. Posouzení je prováděno samostatně v případě každé jednotlivé sociální služby, na kterou je 

v rámci Žádosti POSOSUK 2 požadována dotace.  

Obecná východiska pro poskytnutí dotace:  

a. dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel sociální 

služby oprávnění k poskytování (registraci) – § 78 a následující zákona o sociálních 

službách,  

b. dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, jejíž potřebnost je vyjádřena 

ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje.  

3. Předložený rozpočet je porovnáván se skutečným  rozpočtem předchozího roku a s výkazy 

z výkaznictví MPSV; je porovnávána kapacita sociální služby, průměrné náklady, mzdy 

apod. 

4. Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst rozpočtu do 10 % při stejné 

kapacitě sociální služby. Meziroční navýšení rozpočtu nad 10 % musí být v Žádosti 

POSOSUK 2 řádně zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až 

do výše přípustného meziročního nárůstu.  

5. Při meziročním navýšení kapacity služby je přípustné proporcionální navýšení rozpočtu. 

Navýšení kapacity musí být v souladu se SPRSS ÚK, se Základní sítí kraje a musí být 
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zapsáno v registru poskytovatelů sociálních služeb. K financování navýšené kapacity je 

přistupováno stejně jako k financování nových služeb. 

 

Část VII. 

Postup při stanovení vyrovnávací platby a maximální výše podpory 

poskytovatelům sociálních služeb 

1. Vyrovnávací platba  

Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou 

konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako rozdíl 

vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů. Do veřejných zdrojů nejsou započítávány 

úhrady od uživatelů služeb a úhrady od zdravotních pojišťoven. 

 

Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele služeb a daný rok hodnotou 

maximální výše podpory z veřejných zdrojů. Skutečná výše vyrovnávací platby se stanovuje na 

základě reálně vykázaných výnosů a nákladů daného poskytovatele. 

 

Vyrovnávací platba je vypočtena: 

 

Vyrovnávací platba = náklady služby – výnosy služby  

Maximální výše podpory 

Maximální výše podpory je v případě služeb sociální prevence a sociální péče (ambulantní  

a terénní forma služby) stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek 

pracovníka a povinného podílu spolufinancování služby a případně úhrad od uživatelů služby.  

 

Maximální výše podpory je v případě služeb sociální prevence a sociální péče (pobytová forma 

služby a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou) stanovena jako rozdíl celkových 

obvyklých nákladů na lůžko a povinného podílu spolufinancování služby a obvyklé úhrady 

od uživatelů služby, případně úhrad od zdravotních pojišťoven. 

 

Za účelem výpočtu maximální výše podpory a vyrovnávací platby jsou sociální služby dle 

svého charakteru rozděleny do 4 skupin. Pro každou skupinu je vždy aplikován shodný 

mechanismus výpočtu.  

 

Skupiny sociálních služeb: 

 

1. služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní 

forma služby (nezahrnují se úhrady od uživatelů), 

2. služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba tísňové péče, 

3. služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou, 

4. služby sociální péče – pobytová forma služby. 
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1. Náklady 

Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů 

Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů sociálních 

služeb v kraji. Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní činnosti služby 

poskytované s působností pouze v rámci kraje a zahrnují jak osobní, tak provozní náklady 

(režie) služby. 

 

Maximální výše podpory je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti 

kraje. V případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se  

maximální výše podpory podle skutečného rozsahu služby, specifikovaného v Žádosti 

POSOSUK 2. 

 

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Povinný podíl spolufinancování služby z jiných 

zdrojů je pro poskytovatele sociálních služeb s ohledem na možnosti financování jednotlivých 

druhů služeb z jiných zdrojů stanoven ve výši 5 %, tzn., dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

v rámci programu POSOSUK 2 tvoří maximálně 95 %z celkových nákladů sociálních služeb 

zahrnutých v Žádosti nebo z modelově vypočtené výše vyrovnávací platby. Do jiných zdrojů 

se započítávají veškeré ostatní zdroje financování služby, zejména se jedná o prostředky 

z veřejných rozpočtů (včetně příspěvku zřizovatele), dále také např. o granty, vlastní zdroje, 

prostředky fondů u příspěvkových organizací, o úhrady od uživatelů služby a úhrady od 

zdravotních pojišťoven, příspěvky od Úřadu práce ČR, z resortů státní správy, strukturálních 

fondů atd.  

 

Základní vymezení pro skupinu 1 a 2: 

 

Při výpočtu se do úvazků pracovníků v přímé péči zahrnují pracovníci pracující u poskytovatele 

sociální služby (žadatele) ve službě na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti a dohodu 

o provedení práce. V případě dohody o provedení práce se přepočítá prováděná práce 

v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích.5 Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní 

poměr na základě obchodní smlouvy (nákupem služby, dodavatelsky), pak se odpovídající 

hodnota úvazku do výpočtu maximální výše podpory nezahrnuje.  

Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v Žádosti POSOSUK 

2, maximálně však do výše úvazků uvedených v Základní síti kraje. 

Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve velikosti 0,3 

úvazku dalších pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka v přímé péči připadá 0,3 úvazku 

ostatních pracovníků. 

                                                 
5 V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je žádána podpora, se 

přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin 

v průběhu roku 2019, odpovídající výše úvazku je 0,149, tj. 300 hodin/2008 hodin (fond pracovní doby pro rok 

2019 bez svátků v případě 8 hodinové pracovní doby)). 
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Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115 odst. 1 písm. 

a) až e) zákona o sociálních službách6. 

Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí 

služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční pozice, 

účetní, ostatní administrativní pracovníci), obslužný personál (údržba, úklid, apod.). 

 

Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka v přímé péči měsíčně 

pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům  

na jednotlivé druhy služeb. Tato hodnota vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek 

pracovníka v přímé péči, tzn. osobní i provozní náklady služby (včetně režií). 

 

Základní vymezení pro skupinu 3 a 4: 

 

V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou celkové 

obvyklé náklady služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky. 

Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v Žádosti, maximálně však  

do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje. 

Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy 

služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den.  Do výpočtu dále 

vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce poskytována a kapacita služby (počet lůžek), 

tzn. do výpočtu vstupuje počet plánovaných lůžkodnů.   

 

2. Výnosy 

Vypočtené výnosy jsou součtem vypočtených výnosů v jednotlivých oblastech činnosti.  

 

Základní vymezení pro skupinu 1: 

 

Pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství není počítáno s úhradami, 

jelikož se jedná o sociální služby poskytované bez úhrady. Zde je počítáno jen s povinným 

podílem spolufinancování služeb z jiných zdrojů.  

 

Základní vymezení pro skupinu 2: 

 

Ambulantní a terénní služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu  

od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby. 

 

Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte jako součin hodinové sazby * počet hodin 

přímého výkonu služby na jednoho pracovníka v přímé péči v sociálních službách * počet 

pracovníků v přímé péči v sociálních službách. 

 

                                                 
6 V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci v sociálních 

službách, c) zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní poradci a další odborní 

pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.     j 
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V případě pečovatelské služby a osobní asistence se výnosy nepočítají z úvazků sociálních 

pracovníků. 

 

Hodinová sazba byla stanovena ve výši 100 Kč. Počet hodin přímého výkonu a sazby 

pro jednotlivé služby jsou počítány dle následující tabulky: 

 

Druh služby Počet hodin přímého výkonu Hodinová sazba 

§ 39 – osobní asistence 1 200 100 Kč 

§ 40 – pečovatelská služba 1 200 100 Kč 

§ 42 – průvodcovské a předčitatelské 

služby 

1 200 100 Kč 

§ 43 – podpora samostatného bydlení 1 200 100 Kč 

§ 44 – odlehčovací služby 1 200 100 Kč 

§ 45 – centra denních služeb 1 200 100 Kč 

§ 46 – denní stacionáře 1 200 100 Kč 

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je v roce 2019 při stanovené týdenní pracovní 

době 40 hodin (bez placených svátků) 2 008 hodin ročně. Dále předpokládáme, že pracovník pracující 

na celý úvazek věnuje 60 % fondu pracovní doby přímo klientovi. Pak tento údaj představuje 1 205 

hodin, resp. 1 200 hodin po zaokrouhlení.   

 

Dále je počítáno s povinným podílem financování služeb z jiných zdrojů.  
 

Základní vymezení pro skupinu 3: 

 

Pobytové služby sociální prevence jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů 

služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby. 

Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů 

za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí 

vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a případně stravu u jednotlivých druhů 

služeb.  

Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den (v případě nocleháren fakticky 

za 1 lůžko na noc). 

Je počítáno s vytížeností služby ve výši 90 %. 

Dále je počítáno s povinným podílem financování služeb z jiných zdrojů.  

 

Základní vymezení pro skupinu 4: 

 

Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů 

služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby, a pokud je 
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uživatelům služby poskytována zdravotní péče (ošetřovatelská péče) podle § 36 zákona 

o sociálních službách, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, zohledňují 

se i plánované úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Toto platí také pro sociální služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.  

Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů  

za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí 

vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a stravu u jednotlivých druhů služeb  

a úhrada za péči stanovená dle zákona o sociálních službách.   

Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den. 

Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven se odečítají v případě služeb - domovy pro osoby 

se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním 

režimem a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, je-li 

zdravotní péče zajišťována vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li zdravotní péče 

poskytovatelem sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího dodavatele apod., 

příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují). 

Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven jsou určeny jako průměrná hodnota v návaznosti  

na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů závislosti pro účely příspěvku na péči 

(zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni III. nebo IV. příspěvku na péči). 

Průměrná výše v případě jednoho uživatele, ve III. nebo IV. stupni závislosti příspěvku na péči, 

je pro účely tohoto řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc (100 Kč/den). 

Je počítáno s vytížeností služby ve výši 95 %. 

Dále je počítáno s povinným podílem financování služeb z jiných zdrojů.  

 

3. Výpočet vyrovnávací platby (VP)  

 

3.1 Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence a odborného sociálního 

poradenství – ambulantní a terénní forma služby  

Druhy služeb7: 

 odborné sociální poradenství,  

 raná péče,  

 telefonická krizová pomoc,  

 tlumočnické služby,  

 krizová pomoc,  

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,  

 terénní programy,  

 kontaktní centra, 

 nízkoprahová denní centra, 

                                                 
7 300 hodin/2008 hodin (fond pracovní doby pro rok 2019 bez svátků v případě 8 hodinové pracovní doby)). 

 centra pobytová forma služby.  
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 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,  

 intervenční centra, 

 služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby, 

 sociálně terapeutické dílny, 

 sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.  

 

 

Výpočet VP: 

 

VP je stanovena jako výpočet celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé 

péči.  

 

 

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé druhy 

služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb, 

U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků 

pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči8 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků 

na 1 úvazek pracovníka v přímé péči), 

M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce. 

 

3.2  Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – ambulantní a terénní forma 

služby a tísňové péče 

Druhy služeb: 

 osobní asistence, 

 průvodcovské a předčitatelské služby, 

 podpora samostatného bydlení, 

 odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma, 

 centra denních služeb, 

 denní stacionáře, 

 pečovatelská služba. 

 

Výpočet VP: 

 

                                                 
8 Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. V případě, že 

rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se vyrovnávací platba podle skutečného 

rozsahu služby, specifikovaného v Žádosti. 

VPS = (FP * U * M)  

VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka  
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VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé 

péči a úhrad od uživatelů služby.  
 

 

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé druhy 

služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb, 

U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků 

pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči9 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků 

na 1 úvazek pracovníka v přímé péči), 

M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce, 

UPPP – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok10 (v případě pečovatelské služby  

a osobní asistence pouze pracovníci v sociálních službách), 

S – stanovená hodinová sazba v Kč za zajištění základních činností služby,  

H – počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči. 

Druhy služeb: 

 tísňová  péče. 

Výpočet VP: 

 

V případě služby tísňová péče je VP stanovena individuálně, a to s ohledem na skutečnost, že 

na rozdíl od služeb uvedených výše je podle prováděcí vyhlášky MPSV k zákonu o sociálních 

službách č. 505/2006 Sb. maximální sazba úhrady od uživatelů za službu stanovena ve výši 

skutečných nákladů na provoz technických komunikačních prostředků.  

 

V případě tohoto druhu služby je zároveň specificky stanoveno, že finanční podpora je určena 

zejména na úhradu osobních nákladů pracovníků poskytujících základní činnosti služby 

tísňové péče a popř. část provozních nákladů služby, která však nesouvisí s pořízením popř. 

pronájmem zařízení pro tísňovou péči, včetně montáže, aktivace, servisu, údržby, oprav 

a deaktivace zařízení. 

 

VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé 

péči a úhrad od uživatelů služby.  

 

Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte na základě plánovaného počtu uživatelů služby 

uvedeného v Žádosti o poskytnutí finanční podpory na příslušný rok a obvyklé sazby úhrady 

stanovené na 1 uživatele služby tísňové péče. 

                                                 
9 Viz pozn. pod čarou č. 8. 
10 Viz pozn. pod čarou č. 8. 

VPS = (FP * U * M) – (UPPP * S * H)  

VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby  
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Plánovaný počet uživatelů služby a jeho meziroční změny oproti rokům 2016 a 2017 jsou 

předmětem věcného hodnocení Žádosti. 

 

 

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně, která odpovídá 

celkovým obvyklým měsíčním nákladům na tísňovou péči, 

U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků 

pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči11 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků 

na 1 úvazek pracovníka v přímé péči), 

M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce, 

S – stanovená měsíční sazba úhrady v Kč na 1 klienta (uživatele) za základní činnosti služby; 

měsíční sazba byla stanovena ve výši 150 Kč,  

K – celkový počet klientů (uživatelů) služby, plánovaný pro příslušný rok poskytovatelem služby 

v rámci žádosti o finanční podporu. 

3.3  Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence – pobytová a ambulantní 

forma služby s lůžkovou kapacitou 

Druhy služeb: 

 

─ Pobytové formy služby: 

 azylové domy, 

 domy na půl cesty, 

 služby následné péče (pouze pobytová forma), 

 terapeutické komunity, 

 sociální rehabilitace (pouze pobytová forma), 

 

─ Ambulantní formy služby: 

 noclehárny. 

 

Výpočet VP: 

 

VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů 

služby.  

 

                                                 
11Viz pozn. pod čarou č. 8. 

VPS = (FP * U * M) – ( S * K * M) 

VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby  
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VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která 

odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den, 

L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu 

registrovaných lůžek12 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce), 

Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy 

služeb, 

v –  koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,9. 

3.4  Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – pobytová forma služby 

Druhy služeb: 

 

 odlehčovací služby,  

 týdenní stacionáře,  

 domovy pro osoby se zdravotním postižením,  

 domovy pro seniory,  

 domovy se zvláštním režimem, 

 chráněné bydlení, 

 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. 

  

Výpočet VP: 

 

VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů 

služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního 

pojištění.  

 

V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů, domovů pro 

seniory, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče je ve výpočtu zohledněna prostřednictvím koeficientu „k“ 

předpokládaná struktura uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby 

uvedená v Žádosti. 

 

Předpokládané složení uživatelů podle stupňů závislosti příspěvku na péči, které je uvedeno 

poskytovatelem sociální služby (Příjemcem) v Žádosti, je předmětem věcného hodnocení 

Žádosti. 

 

 

                                                 
12 Viz pozn. pod čarou č. 8. 

VPS = (FP * L) – (Su * L * v) 

VPS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko 
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VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby, 

k – koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické 

osoby, 

FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která 

odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den, 

L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu 

registrovaných lůžek13 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce), 

Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy 

služeb, 

v –  koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95, 

Sz - stanovená sazba úhrady z veřejného zdravotního pojištění na 1 lůžko na den (na měsíc)  

se zohledněním stupně závislosti uživatelů služby (pouze u 5 druhů služeb),  

Lu – celkový plánovaný počet lůžkodnů obsazených uživateli ve III. a IV. stupni závislosti 

příspěvku na péči. 

 

Hodnoty koeficientu „k“: 

Podíl uživatelů ve stupni závislosti na pomoci jiné 

fyzické osoby II (středně těžká závislost), III (těžká 

závislost) a IV (úplná závislost) na celkovém počtu 

uživatelů 

Hodnota koeficientu 

v intervalu 80 % - 100 %  1,45 

v intervalu 70 % - 79 % 1,35 

                                                 
13 Viz pozn. pod čarou č. 8. 

Pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro domovy se 

zvláštním režimem, týdenní stacionáře a sociální služby poskytované ve zdravotnických 

zařízeních lůžkové péče: 

 VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (Sz * Lu )  

VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada  

od uživatelů služby na lůžko  –  úhrada ze zdravotního pojištění na lůžko  

Pro odlehčovací služby a chráněné bydlení:  

VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v)  

VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada  

od uživatelů služby na lůžko  
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v intervalu 60 % - 69 % 1,3 

v intervalu 50 % - 59 % 1,25 

v intervalu 40 % - 49 % 1,2 

v intervalu 30 % - 39 % 1,15 

v intervalu 20 % - 29 % 1,1 

v intervalu 10 % - 19 % 1,05 

v intervalu 0 % - 9 % 1 

 

2. Systém veřejné podpory a organizace zřizované krajem 

 

Nastavení systému financování sociálních služeb v souladu s pravidly veřejné podpory 

pro Ústecký kraj vychází z rovného přístupu ke všem poskytovatelům služeb bez ohledu  

na právní formu a zřizovatele. Systém stanovení maximální výše podpory pracuje s celkovými 

náklady a výnosy dané služby. Přidělená dotace je určena na úhradu nákladů a je pro všechny 

poskytovatele služeb postavena na stejném principu, tj. organizace zřizované krajem mají stejné 

postavení jako všichni ostatní poskytovatelé služeb. 

 

 

 

 

Část VIII. 

Projednání návrhu výše dotace a schválení dotace 

1. Posouzení Žádostí POSOSUK 2 provádí a návrh výše dotace stanoví projektový tým 

POSOSUK 2.  Před hodnocením Žádostí POSOSUK 2 jsou hodnotitelé seznámeni s Metodikou 

POSOSUK 2, podmínkami v ní uvedenými, s nutností posuzování potřebnosti služeb  

dle platného střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Dále vycházejí z vykazovaných 

údajů služeb a výsledků kontrol a inspekcí, které ve službách proběhly. V souladu s finančními 

modely služeb a výpočtu nákladovosti a možné výše dotace stanoví hodnotitelé maximální výši 

podpory.  

 

2. Návrh výše dotace je předložen k projednání Komisi sociální a zdravotní, Radě Ústeckého 

kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.  

 

3. Proti závěrům dotačního řízení Ústeckého kraje a rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje 

o poskytnutí dotace nelze podat opravný prostředek. 

 

4. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách ÚK http://www.kr-

ustecky.cz do 30 pracovních dnů po schválení výše dotace (viz odst. 2 této 

Části) Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 

 

 

Část IX. 

Rozhodování o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy 

1. Poskytovatel sociální služby (Příjemce) je povinen písemně informovat odbor sociálních 

věcí KÚÚK o změnách údajů, které mají vliv na rozhodování o poskytnutí dotace, 
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uváděných v Žádosti POSOSUK 2, ke kterým dojde, a to nejpozději do 10 pracovních 

dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Toto ustanovení se použije v období od podání 

Žádosti POSOSUK 2 do rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.  

2. V případě, že poskytovatel sociální služby (Příjemce) neprovede roční vyúčtování dotace 

za předcházející rok v rámci Roční zprávy o realizaci, na který byla dotace poskytnuta, 

nebude mu vyplacena další zálohová platba, a to do doby splnění dané povinnosti. 

V případě sankce se postupuje dle podmínek uvedených ve Smlouvě. 

3. Po schválení Žádosti POSOSUK 2 a vyčlenění objemu účelových finančních prostředků 

pro oblast poskytování sociálních služeb připraví odbor sociálních věcí KÚÚK,  

na základě hodnotícího procesu a schválení výše dotace, písemnou Smlouvu o poskytnutí 

dotace. Zpracování Smlouvy o poskytnutí dotace zajistí odbor sociálních věcí KÚÚK, svým 

podpisem ji stvrzuje hejtman Ústeckého kraje.  

4. Dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje je poskytována na stanovený 

účel vymezený ve Smlouvě.  

 

5. Smlouva je uzavírána s poskytovateli sociálních služeb, u nichž bylo za výše uvedených 

podmínek schváleno poskytnutí dotace. Poskytnutá dotace je členěna na poskytovatelem 

sociálních služeb (Příjemcem) poskytované sociální služby specifikované dle Žádosti 

POSOSUK 2 a v Žádosti POSOSUK 2 specifikované druhy sociálních služeb.  

6. Dotace je poskytována bezhotovostně, v zálohách a vyplácena v souladu s případnými 

regulačními opatřeními následovně:  

 poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními 

samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,  

 příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi – platebním poukazem na běžné 

účty zřizovatele,  

 příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné 

účty.  

7. Výše a předpokládané termíny záloh v jednotlivých letech trvání projektu:  

 

1. záloha v termínu do 31. 5. 2017 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný rok 

po uzavření Smlouvy 

2. záloha v termínu do 31. 10. 2017 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný 

rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

3. záloha v termínu do 28. 2. 2018 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok 

po předložení roční zprávy o realizaci 

4. záloha v termínu do 30. 6. 2018 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný rok 

po předložení průběžné zprávy o realizaci 

5. záloha v termínu do 31. 10. 2018 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný 

rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 
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6. záloha v termínu do 28. 2. 2019 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok 

po předložení roční zprávy o realizaci 

7. záloha v termínu do 30. 6. 2019 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný rok 

po předložení průběžné zprávy o realizaci 

8. záloha v termínu do 31. 10. 2019 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný 

rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

9. záloha v termínu do 28. 2. 2020 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok  

po předložení roční zprávy o realizaci 

10. záloha v termínu do 30. 6. 2020 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný rok 

po předložení průběžné zprávy o realizaci 

11. záloha v termínu do 31. 10. 2020 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace na daný 

rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

Výše a termíny výplaty záloh mohou být dále upraveny ve Smlouvě.  

 

8. Vznikne-li při uvolňování záloh v průběhu kalendářního roku odůvodněné podezření  

na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, je odbor sociálních věcí KÚÚK oprávněn příjemci dotace pozastavit poskytnutí 

dalších finančních prostředků dotace. Tato skutečnost bude Příjemci oznámena dopisem 

vedoucím odboru sociálních věcí, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení 

rozpočtové kázně. V případě, že na základě uskutečněného šetření se podezření z porušení 

rozpočtové kázně neprokáže, budou pozastavené zálohy žadateli následně uvolněny.  

9. Pokud poskytovateli sociální služby byla na příslušný rok přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč 

a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí KÚÚK: 

  výrok auditora  a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté 

dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost 

ověřování účetní závěrky auditorem, 

  vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace  – v případě 

ostatních poskytovatelů sociálních služeb.  

  

10. Výrok nebo vyjádření auditora musí být předloženo jako samostatný dokument nikoli jako 

součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení se nevyžaduje).  

11. V případě, že Příjemce nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, může 

být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí zálohy. Sankce za nedodržení termínu 

předložení výroku nebo vyjádření auditora dále stanoví Smlouva. 

12. V případě, že v průběhu realizace projektu ÚK vyhlásí mimořádné kolo dotačního řízení na 

podporu nových či již podporovaných sociálních služeb, které navyšují svou kapacitu, 

uveřejní tento svůj záměr na svých internetových stránkách www.kr-ustecky.cz a uvědomí 

o tom i dosavadní příjemce dotací na financování předmětných druhů sociálních služeb. 

Nové služby podávají v mimořádném kole Žádost POSOSUK 2. V případě, že konkrétní 

příjemce projeví o případné zvýšení částky dotace poskytnuté na základě Smlouvy  

o poskytnutí dotace zájem, požádá o zvýšení dotace ÚK, konkrétně odbor sociálních věcí 

KÚÚK, písemně. O případném zvýšení dotace a s tím souvisejícím uzavřením příslušného 
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dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace rozhodne na základě posouzení žádosti o zvýšení 

dotace a na základě prověření dosavadního hospodaření poskytovatele sociálních služeb  

s finančními prostředky odpovídající dotaci Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pro vyloučení 

veškerých pochybností částka odpovídající dotaci po jejím zvýšení nesmí přesáhnout 

maximální výši podpory určenou v souladu s článkem VII. této Metodiky POSOSUK 2. 

Pokud dojde k vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení z důvodu novelizace nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

pak v rámci mimořádného kola budou upraveny i stanovené hodnoty finanční podpory  

na 1 lůžko/úvazek pracovníka pro jednotlivé druhy služeb.  

 

Část X. 

Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace 

 

1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který 

byla dotace poskytnuta.  

2. Při čerpání dotace je příjemce povinen postupovat v souladu s údaji v Žádosti POSOSUK 

2, která je na příslušné období podpořena, a dodržet skutečnosti mající vliv  

na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti POSOSUK 2.  

3. Příjemce je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive výnosech 

a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby a vést účetnictví v souladu  

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  Příjemce je 

povinen své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně s jednoznačnou 

vazbou ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby (např. analytické účty, účetní 

střediska, zakázky).  

Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené 

s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví Příjemce (poskytovatele sociální 

služby) odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami či  činnostmi 

organizace.  

 

Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou v rozsahu 

základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud je 

organizace v rámci služby zajišťuje. 

  

Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální 

službou a nikoli pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou 

sociální službu.  

 

4. Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících 

se k poskytnuté dotaci. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit 

tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě Smlouvy, tzn. uvést „Výdaj na 

službu je hrazen z dotace od OPZ prostřednictvím ÚK ÚZ 13013 ve výši …..Kč“.   

5. Příjemce  je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o následujících 

změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 2, a to nejpozději do patnáctého dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto změny nastaly na 

Formuláři hlášení změn:  
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a) změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace, 

b) změna bankovního účtu Příjemce,  

 

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,   

e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či 

zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona  

o sociálních službách - na oddělení plánování a registrace sociálních služeb odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 

Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně 

informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování a registrace sociálních služeb 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti  POSOSUK 2 ve 

výše uvedeném termínu. 

 

Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení 

možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory 

s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v průběžném přehledu a závěrečném 

vyúčtování vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.   

 

6. Příjemce je povinen na žádost KÚÚK bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami (včetně podkladů 

pro výpočet vyrovnávací platby). 

7. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby 

a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby po dobu 10 let 

od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými právními 

předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku po roce, na který 

byla dotace poskytnuta.  

8. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat 

v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.  

 

9. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle zákona 

č. 126/2019  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a č. 255/2012 Sb.,  

o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Při uplatnění sankcí  

za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 

10. Příjemce  je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu se zákonem 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, umožnit výkon 

kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem 

osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci 

odboru sociálních věcí a odboru kontroly KÚÚK a přizvané osoby dle § 6  kontrolního řádu.  

11. Příjemce  je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě 

prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 
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zákona o finanční kontrole informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato 

nápravná opatření uložil. 

 

12. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli Průběžnou zprávu o realizaci, Roční zprávu  

o realizaci a Závěrečnou zprávu o realizaci. Termíny jednotlivých zpráv jsou upraveny  

ve Smlouvě. Formuláře pro jednotlivé zprávy o realizaci jsou zveřejněny na webových 

stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz. 

 

13. Nedodržení termínu pro předložení zpráv o realizaci je důvodem pro nevyplacení dalších 

záloh až do sjednání nápravy. 

 

14. Roční zprávu o realizaci zpracuje Příjemce za období daného kalendářního roku, na který 

je dotace poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou zahrnuty  

do účetnictví poskytovatele sociálních služeb v kalendářním roce, na který byla dotace 

poskytnuta.  

 

15. Příjemce je povinen vypracovat Roční zprávu o realizaci v souladu se Smlouvou  

a Metodikou POSOSUK 2 za období týkající se daného roku, na který byla dotace 

poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna14 

následujícího roku. 

 

Za uznatelné náklady se v posledním roce realizace projektu považují výdaje/náklady 

vzniklé do 31. března 2020 a proplacené do 30. 4. 2020, pokud Smlouva neurčí jinak.  

16. Příjemce  předloží do 5. února9 následujícího roku KÚÚK (osobně, poštou, datovou 

schránkou, e-podatelnou) podklady pro Roční zprávu o realizaci na tomu určených 

tiskopisech (rozhodující je datum otisku razítka podatelny). K podkladům Příjemce přiloží 

komentář. 

17. Pokud Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném 

termínu, ale bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti) či vyplněné 

chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní neúplné či neopraví 

chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 3 kalendářních 

dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě (zasílají pracovníci SV KÚÚK 

kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce závažného porušení 

rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného vyúčtování dotace  

a vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud Závěrečné vyúčtování 

dotace a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné či vyplněné chybně dopustí se 

Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně. 

18.  Komentář obsahuje prohlášení o dodržení podmínek stanovených Smlouvou  

o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména na zdůvodnění výše  případné vratky 

z dotace a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek a uvedení 

skutečných zdrojů financování sociální služby. V případě vratky zašle e-mailem avízo  

o vratce projektovému manažerovi (chytra.k@kr-ustecky.cz). 

                                                 
14 Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní 

den. 
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19. Zprávy o realizaci budou podepsány statutárním zástupcem Příjemce nebo jím pověřenou 

osobou.  

 

V případě, že Příjemce ÚK nepředloží Roční zprávu o realizaci ani  5. února9 roku, 

který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí se příjemce 

závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 písm. c) zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení rozpočtové kázně 

se s Příjemcem zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být 

Příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně.  

 

20. Příjemce je povinen ÚK do 5. února následujícícho roku, na který byla dotace 

poskytnuta, vrátit poměrnou část dotace v případě, že částka obdržené dotace bude 

převyšovat maximální výši podpory vypočítanou na základě konkrétních dat týkajících 

se rozsahu skutečně poskytovaných (na základě dotace ze strany ÚK podporovaných) 

sociálních služeb a jejich nákladů, a to vše za použité metody výpočtu stanovené v Části 

VII. této Metodiky POSOSUK 2. Výpočet maximální výše podpory provedený v souladu  

s předchozí větou je Příjemce povinen provést a vyčíslit ve formuláři Závěrečné zprávy  

o realizaci a společně s oznámením o skutečné výši využité dotace ve výši přeplatku 

(vratky) doručit na Krajský úřad Ústeckého kraje do 5. února. 

21. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí od 1.1. roku na který byla dotace 

poskytnuta, nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona 

o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost 

Poskytovateli  písemně na Formuláři hlášení změn (v případě poskytovatele sociální služby 

registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen nezahájení realizace 

sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve 

kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode 

dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení 

povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet 

Poskytovatele  je den jejich odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce 

se použije i v případě výpovědi Smlouvy poskytovatelem. 

 

 

 

 

 

Část XI. 

Definice indikátorů, způsob plnění indikátorů a sankce 

 

1. Příjemce dotace je povinen sledovat a vykazovat Poskytovateli indikátory v rámci 

průběžných a ročních zpráv o realizaci: 

a) Indikátory výstupu 

Tyto indikátory jsou určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření  

a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých 

výstupech realizace jednotlivých operací/akcí/projektů v rámci programu. Příjemci mají 
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činnosti, které vedou ke vzniku výstupů plně pod kontrolou. Indikátory výstupů 

vyjadřují např. počty osob, které byly v rámci daného projektu podpořeny. 

 Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků – indikátor je závazný pro sociální 

službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tj. celkový počet klientů, kteří 

v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet 

poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze 

jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Klient musí překočit rámec bagatelní 

podpory a nesmí být anonymní účastník. Do indikátoru se započítává pouze klient, 

se kterým bude uzavřena smlouva. 

 Indikátor 6 70 01 – Kapacita podpořených služeb – indikátor je závazný  

pro všechny typy služeb. „Kapacita“ je maximální počet osob, které může podpořená 

služba v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí pracovníků 

v přímé péči či fyzickým místem. „Služba“ je poskytování pomoci a podpory 

fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. „Podpořené“ znamená, 

že dostaly finanční podporu z Evropského sociálního fondu. 

b) Indiktáry výsledku 

Jedná se o indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo 

cíle projektu dosaženo. Indikátory výsledků vyjadřují okamité efekty podpory, ke kterým 

došlo v době realizace projektu. Výsledky vznikají díky činnosti projektu, příjemci na ně 

mají výrazný vliv, ale jejich dosahování je zčásti závislé i na vlivech nekontrolovatelných 

příjemci. Typickou skupinou je představují indikátory vyjadřující změnu situace cílových 

skupin projektu, např. o umístění podpořené osoby na trhu práce nerozhoduje jen kvalita 

rekvalifikačního kurzu, který v rámci projektu absolvoval, ale i snaha účastníka.  

 Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb (indikátor výsledku) – indikátor 

je závazný pro všechny typy služeb. Počet osob, které využívají podpořenou službu 

či program během trvání projektu. Využíváním je myšleno být doložitelně klientem 

(tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou 

službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý 

prospěch z investice Evrospkého sociálního fondu, ale prospěch nepřímý.  

 

2. Plnění indikátorů 

Plnění indikátorů musí být kontinuální. 

Indikátory a jejich vykazování musí probíhat v souladu s podmínkami Operačního programu 

Zaměstnanost. 

Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků 

Přepodklad plnění indikátoru 6 00 00 je stanoven poskytovatelem sociálních služeb v podané 

Žádosti POSOSUK 2 vždy za jednotlivé roky. 
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Pro indikátor 6 00 00 je povinností o každém účastníku vyplnit Monitorovací list. Vyplněné 

motitorovací listy podpořených osob příjemce předá poskytovateli v zalepené obálce spolu 

s průběžnou nebo roční zprávou o realizaci. 

Hodnota indikátoru bude sledována prostřednictvím systému IS ESF 2014+. 

Indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb 

Indikátor je stanovený v příloze A Pověření a musí být naplňován po celou dobu trvání 

projektu. 

Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zahrnuje do tohoto indikátoru ostatní členy 

domácnosti klienta, se kterým bude uzavřena smlouva a bude vykázán v rámci indikátoru  

6 00 00. Do tohoto indikátoru jsou také zahrnuty rodiny, které nepřesáhnou bagatelní 

podporu. 

Do hodnoty indikátoru jsou započítáni anonymní klienti sociální služby intervenční centra  

a terénní programy pro uživatelé návykových látek.  

Hodnota indikátoru bude sledována při kontrolách v místě poskytování sociální služby. 

3. Smyslem stanovení ročních předpokladů plnění indikátorů a jejich sledování je kontrola 

průběžné realizace a kontinuálního poskytování sociální služby. Nulové nebo nízké plnění 

stanovených předpokladů, které nebude Příjemcem dotace – poskytovatelem služby 

adekvátně zdůvodněno, může být ze strany Poskytovatele dotace chápáno jako nedodržení 

účelu dotace a porušení smlouvy o poskytnutí dotace a může být důvodem k vyloučení 

příjemce podpory z účasti v programu POSOSUK 2. Případné výjimky povinnosti dodržení 

minimálních hodnot indikátorů stanovených ve Smlouvě, musí být projednány  

a schváleny orgány Ústeckého kraje. 

4. Při nesplnění celkových závazných hodnot těchto indikátorů se Příjemce vystavuje hrozbě 

udělení finanční sankce (krácení celkové výše přidělené dotace) dle následujícího vzoru: 

 

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výstupů 

Celková míra naplnění indikátorů výstupů 

uvedených v Části I., bodu 1. 

Procento odvodu z částky, ve které byla 

porušena rozpočtová kázeň 

méně než 85 % až 70 % 15 % 

méně než 70 % až 55 % 20 % 

méně než 55 % až 40 % 30 % 

méně než 40 % 50 % 
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Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výsledků 

 Celková míra naplnění indikátorů 

výsledků uvedených v Části I., bodu 1.   

Procento odvodu z částky, ve které byla 

porušena rozpočtová kázeň 

méně než 75 % až 50 % 10 % 

méně než 50 % 20 % 

 

5. V případě vystoupení z programu POSOSUK 2 před koncem dotačního období bude výše 

případné sankce za nesplnění závazných hodnot indikátorů vypočtena poměrně. 

6. Výše uvedené sankce budou uplatněny především v případě, že nesplněním závazných 

hodnot indikátorů Příjemcem dojde k nenaplnění indikátorů Poskytovatele. 

7. Systém sledování a vykazování plnění indikátorů může být v průběhu programu POSOSUK 

2 upraven s ohledem na případné úpravy a změny Operačního programu Zaměstnanost. 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Nákladový rozpočet sociální služby 

Příloha č. 2 Přehled projektů 

Příloha č. 3 Formulář hlášení změn 

Příloha č. 4 Přehled uznatelných a neuznatelných nákladů 

Příloha č. 5 Monitorivací list podpořené osoby 

 



Příloha č. 2

Název poskytovatele IČO ADRESA druh služby
PŘEPOČTENÁ VÝŠE 

DOTACE 2020

DOTACE 2020                           

1. SPLÁTKA 40%        

CELKEM

DOTACE 2020               

2. SPLÁTKA 30%          

CELKEM

DOTACE 2020                        

3. SPLÁTKA 30%         

CELKEM

DOTACE 2020                             

1. SPLÁTKA DLE 

SMLOUVY  

VYPLACENÁ

1. SPLÁTKA K 

DOPLACENÍ

Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 572 800 Kč 1 029 120 Kč 771 840 Kč 771 840 Kč 548 100 Kč 481 020 Kč

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost 26999234 Kréta 158, Nové Kopisty, 412 01 Terezín sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 709 400 Kč 683 760 Kč 512 820 Kč 512 820 Kč 324 700 Kč 359 060 Kč

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 71235868 28. října 1155/2, 405 02 Děčín terénní programy 1 667 900 Kč 667 160 Kč 500 370 Kč 500 370 Kč 360 700 Kč 306 460 Kč

Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 314 900 Kč 525 960 Kč 394 470 Kč 394 470 Kč 258 200 Kč 267 760 Kč

Člověk v tísni, o.p.s. 25755277 Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 504 000 Kč 1 001 600 Kč 751 200 Kč 751 200 Kč 485 700 Kč 515 900 Kč

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě 70863601 U Města Chersonu 1675/8 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 498 300 Kč 999 320 Kč 749 490 Kč 749 490 Kč 779 000 Kč 220 320 Kč

Dobrovolnické centrum, z.s. 70225842 Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 051 900 Kč 420 760 Kč 315 570 Kč 315 570 Kč 199 500 Kč 221 260 Kč

DRUG-OUT Klub, z.s. 44554559 Velká hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem terénní programy 3 212 400 Kč 1 284 960 Kč 963 720 Kč 963 720 Kč 650 400 Kč 634 560 Kč

Farní charita Lovosice 46770321 Školní 476/3, 410 02 Lovosice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 314 900 Kč 525 960 Kč 394 470 Kč 394 470 Kč 299 500 Kč 226 460 Kč

Charitní sdružení Děčín, z.s. 26590719 Zbrojnická 779/7, 405 02 Děčín sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 761 300 Kč 1 104 520 Kč 828 390 Kč 828 390 Kč 390 700 Kč 713 820 Kč

Kostka Krásná Lípa, p.o. 75139090 Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 392 500 Kč 1 357 000 Kč 1 017 750 Kč 1 017 750 Kč 651 500 Kč 705 500 Kč

Květina z. s. 27038645 Na Vypichu 180, Lahošť, 417 25 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 958 600 Kč 1 183 440 Kč 887 580 Kč 887 580 Kč 939 500 Kč 243 940 Kč

Most k naději, z. s. 63125137 Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most terénní programy 6 363 000 Kč 2 545 200 Kč 1 908 900 Kč 1 908 900 Kč 1 077 800 Kč 1 467 400 Kč

NADĚJE 570931 K Brance 11/19E, 155 00 Praha sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 287 300 Kč 1 314 920 Kč 986 190 Kč 986 190 Kč 933 900 Kč 381 020 Kč

Oblastní charita Most 70828920 Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 314 900 Kč 525 960 Kč 394 470 Kč 394 470 Kč 230 300 Kč 295 660 Kč

Oblastní charita Most 70828920 Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 972 400 Kč 788 960 Kč 591 720 Kč 591 720 Kč 411 800 Kč 377 160 Kč

Oblastní charita Most 70828920 Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 287 300 Kč 1 314 920 Kč 986 190 Kč 986 190 Kč 637 500 Kč 677 420 Kč

Oblastní charita Teplice v Čechách 70806837 Thámova 711/20, 415 01 Teplice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 629 800 Kč 1 051 920 Kč 788 940 Kč 788 940 Kč 352 700 Kč 699 220 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 426105 Tylova 1239/16, 41201 Litoměřice terénní programy 1 352 900 Kč 541 160 Kč 405 870 Kč 405 870 Kč 256 500 Kč 284 660 Kč

Rekvalifikační a informační centrum s. r. o. 25438352 Báňská 287, 434 01 Most sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 761 300 Kč 1 104 520 Kč 828 390 Kč 828 390 Kč 958 000 Kč 146 520 Kč

Romano jasnica, spolek 68974922 Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 314 900 Kč 525 960 Kč 394 470 Kč 394 470 Kč 251 900 Kč 274 060 Kč

Romano jasnica, spolek 68974822 Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3 103 400 Kč 1 241 360 Kč 931 020 Kč 931 020 Kč 673 500 Kč 567 860 Kč

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže 65607368 Rovná 277, 415 01 Teplice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 485 800 Kč 594 320 Kč 445 740 Kč 445 740 Kč 298 400 Kč 295 920 Kč

Spirála, Ústecký kraj, z. s. 68954221 K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem inervenční centra 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

SPZ Teplice z. s. 26671921 Jankovcova 1229/46, 415 01 Teplice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 972 400 Kč 788 960 Kč 591 720 Kč 591 720 Kč 369 300 Kč 419 660 Kč

Světlo Kadaň z.s. 65650701 Husova 1325, 432 01 Kadaň sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 958 600 Kč 1 183 440 Kč 887 580 Kč 887 580 Kč 746 700 Kč 436 740 Kč

Světlo Kadaň z.s. 65650701 Husova 1325, 432 01 Kadaň terénní programy 2 718 100 Kč 1 087 240 Kč 815 430 Kč 815 430 Kč 332 400 Kč 754 840 Kč

Vavřinec, z. s. 1539353 č. p. 133, 439 69 Tuchořice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 892 800 Kč 1 157 120 Kč 867 840 Kč 867 840 Kč 571 500 Kč 585 620 Kč

WHITE LIGHT I, z.ú. 64676803 Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem terénní programy 1 606 200 Kč 642 480 Kč 481 860 Kč 481 860 Kč 243 100 Kč 399 380 Kč

WHITE LIGHT I, z.ú. 64676803 Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem terénní programy 1 915 000 Kč 766 000 Kč 574 500 Kč 574 500 Kč 341 300 Kč 424 700 Kč

CELKEM 69 895 000 Kč 27 958 000 Kč 20 968 500 Kč 20 968 500 Kč 14 574 100 Kč 13 383 900 Kč

Služba financována v projektu POSOSUK 3

Přehled subjektů včetně návrhu dotace pro rok 2020 a částky k doplacení 1. splátky

bod 18.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 148/88R/2020
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Číslo smlouvy u poskytovatele dotace:  

 

Dodatek č. …… 
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

  

 
Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo (místo podnikání): Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem, členem rady Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Bc. Klára Chytrá 
E-mail/telefon: chytra.k@kr-ustecky.cz; 475 657 342 
IČ (RČ): 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 1626152/0800 
(dále jen „Poskytovatel“)  

 

a 

 

Příjemce: 

Název 

Sídlo (místo podnikání):  

Zastoupený:  

Kontaktní osoba:  

E-mail/telefon:  

IČ (RČ):  

DIČ:  

Bankovní spojení:  

číslo účtu:  

(dále jen „Příjemce“)  

  

 
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v 
živnostenském rejstříku u ……….   
 
 
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky .………… ,uložené na odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

bod 18.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 148/88R/2020
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DODATEK č. ……. 

 
ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. …………. 

ze dne ……………… (dále jen „Smlouva") 
 
 

1. 

1.  V souladu s Částí VIIl. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:  

a.  V hlavičce Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto: 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb uzavřená s ust. 

10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů na období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020 

b. V Části I. odstavec 1. Smlouvy se text ve třetím odstavci a následující tabulka mění 

a nahrazuje tímto zněním: 

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši ………… Kč, a to v následujícím členění: 

Identifikátor sociální 

služby 
Druh sociální služby Poskytnutá dotace celkem 

   

na rok 2017                        Kč 

na rok 2018                          Kč 

na rok 2019                          Kč 

na rok 2020                          Kč 

 

c. V Části III. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním: 

1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, 

na který byla dotace poskytnuta. 

2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů 

na poskytování sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v Části I., odst. 

1. a 2. této Smlouvy, v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh 

sociální služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v Části I., odst. 3. 

této Smlouvy, v souladu s Metodikou POSOSUK 2. 

3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými 

v Žádosti POSOSUK 2 a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních 

služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti POSOSUK 2. 

4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady) 

specifikované v Části IV., odst. 16. Metodiky POSOSUK 2.   

5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně 
a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
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pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů 
označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě této Smlouvy, 
tzn. uvést „Výdaj na službu je hrazen z dotace od OPZ prostřednictvím ÚK ÚZ 13013 
ve výši …..Kč – projekt POSOSUK II., reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703“ 
 

Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními 

předpisy a Metodikou POSOSUK 2 (zejména její Částí X., odst. 3. a 4.). 

6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které 

jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce na Krajském 

úřadě Ústeckého kraje odboru sociálních věcí. Od jednotlivých nákladových rozpočtů 

služeb je možno se odchýlit (za předpokladu nepřekročení limitu maximální výše 

dotace) jen následujícím způsobem: 

a. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových 

položek hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu 

za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu 

uznatelného nákladu a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení, 

b. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených 

z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém 

rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový 

druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace 

a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování 

uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje. 

c. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z 

dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém 

rozpočtu služby) o více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový 

druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a 

provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem 

projektového týmu. Projektový tým, o těchto změnách budou rozhodovat na 

základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb (Příjemce). 

7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 7. 

2018 nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst. 3 zákona 

o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce 

následujícího  

po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto 

skutečnost Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě 

poskytovatele sociální služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací 

povinnost týká jen nezahájení realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou 

část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět 

na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 

30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným 

okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den 

jejich odepsání z účtu Příjemce. 

 V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, 

jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona  

o rozpočtových pravidlech a Poskytovatel zahájí další kroky k jejich vymáhání. 

Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem. 
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8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití 

finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad. 

9. Převod dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými Příjemcem není 

možný.  

10. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu  

na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků 

nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen  

o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši  

a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem 

hlášení v rámci průběžné zprávy o realizaci a roční zprávy o realizaci vyjma 

finančních prostředků z ESF (finanční prostředky z ESF podléhají hlášení na 

Formuláři hlášení změn a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Příjemce obdrží rozhodnutí/smlouvu 

o přidělení této podpory). 

11. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok, 

na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF 

prostřednictvím grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace 

přidělená na službu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje 

krácena o alikvotní částku.  

Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity,  

resp. průměrných přepočtených úvazků pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, 

služby financované z ESF. 

12. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru, že by 

vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace 

v rámci tohoto programu POSOSUK 2 představovat neslučitelnou veřejnou podporu 

s vnitřním trhem, uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí 

dotace přiměřeně zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje 

zakázanou veřejnou podporu. 

13. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách 

údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 2, a to nejpozději do patnáctého dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto 

změnám došlo  

na Formuláři hlášení změn: 

a) změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace, 

b) změna bankovního účtu Příjemce. 
 

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického 

spojení, e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o 

registraci) či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně 

hlášených dle zákona o sociálních službách (na oddělení sociálních služeb 

(registrace) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje).  

Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost 

písemně informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 

2 ve výše uvedeném termínu. 
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Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu 

vyloučení možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné 

veřejné podpory s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v průběžné zprávě o 

realizaci nebo roční zprávě o realizaci vyjma nahlášení finančních prostředků z 

Evropského sociálního fondu.   

Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné 

uzavírat dodatek ke Smlouvě.  

14. Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 

likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato 

až po předchozím souhlasu Poskytovatele. Má se za to, že předchozí souhlas 

Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému 

oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. 

Příjemce je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace 

nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel 

poskytnuté dotace.  

15. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout 

požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami 

(včetně podkladů pro výpočet vyrovnávací platby). 

16. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním 

sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu  

10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými 

právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku  

po roce, na který byla dotace poskytnuta. 

17. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat 

v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek. 

18. Příjemce je povinen předložit: 

k 30. 9. 2017 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017 

k 20. 1. 2018 roční zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 

k 31. 5. 2018 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018 

k 30. 9. 2018 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018 

k 5. 2. 2019 roční zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

k 31. 5. 2019 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 

k 30. 9. 2019 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 

k 5. 2. 2020 roční zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

k 31. 5. 2020 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 

k 30. 9. 2020 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2020 

k 5. 2. 2021 závěrečnou zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020 

Roční i Závěrečná zpráva o realizaci poskytnuté dotace zahrnuje i související 

náklady, které budou proplaceny do 20. ledna následujícího roku. 
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Bez řádného předložení zpráv o realizaci v předepsaném termínu nebudou Příjemci 

v následujícím období uvolněny prostředky dotace.  

Příjemce je v rámci předložení ročních zpráv o realizaci a závěrečné zprávy o 

realizaci povinen také doložit, že poskytnutá dotace spolu s další podporou, kterou 

Příjemce  

na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK, 

která je stanovena v příloze B Pověření. Vyrovnávací platba bude vyúčtována  

na formuláři, který bude součástí roční a závěrečné zprávy o realizaci dostupné na 

webu Ústeckého kraje.  

V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně 

vyplacenou částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č.  1626152/0800 v termínu 

do 5. února následujícího roku po roku, na který byla vyrovnávací platba kalkulována. 

19. V rámci každé roční zprávy o realizaci a v rámci závěrečné zprávy o realizaci je 

Příjemce povinen prokázat, že dodržel maximální možný podíl dotace z programu 

POSOSUK 2 na celkových nákladech služby, který byl Poskytovatelem stanoven ve 

vyhlášení programu POSOSUK 2 ve výši 95 %. Tato podmínka musí být naplněna po 

celou dobu realizace programu POSOSUK 2. Toto znamená, že dotace z rozpočtu 

Ústeckého kraje v rámci programu POSOSUK 2 tvoří maximálně 95 % z celkových 

nákladů sociální služby vykázaných v roční zprávě o realizaci za uplynulé období či 

v závěrečné zprávě o realizaci. 

20. Pokud Příjemci byla na příslušný rok přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč a více, předloží 

do 31. 8. následujícího roku odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústecké kraje 

(dále také „KÚÚK“)  

a. výrok auditora nebo vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté 

dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje 

povinnost ověřování účetní závěrky auditorem. 

b. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě 

ostatních poskytovatelů sociálních služeb. 

Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument 

nikoli jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚUK 

nepožaduje). 

21. V případě, že Příjemce nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném 

termínu, může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících 

letech.  

22. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto Smlouvou se postupuje  

dle zákona č. 126/2019 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a č. 

255/2012 Sb.,  

o kontrole, (kontrolní řád).  Při  uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo 

zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci 

veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání 

dotace včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 

Rozhodnutí EK.  
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23. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 126/2019 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci, 

umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve 

zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a 

poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.  

Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru 

kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 

255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád), dále pak MPSV, Ministerstvo financí, 

Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další 

orgány oprávněné k výkonu kontroly. 

24. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

25. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje, 

v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. každého roku finanční 

podpory vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci 

uděleno rozhodnutí o registraci.  

26. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající zejména z právních 

předpisů EU a ČR, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-15/2016, 

Metodiky POSOSUK 2 a pravidel Operačního programu Zaměstnanost. 

27. Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů uvedených v Části I, 

odst. 1; definice indikátorů je obsažena v Metodice POSOSUK 2 a v Obecné části 

pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

28. Celkovou cílovou hodnotu indikátorů, resp. výsledků Příjemce naplní, pokud celková 

míra naplnění indikátorů výstupů, resp. výsledků dosáhne 100 %. 

29. Pro zjištění celkové míry naplnění indikátorů výstupů se sečtou procenta naplnění 

cílových hodnot uvedených v Části I., odst. 1 této Smlouvy u jednotlivých indikátorů 

výstupů a vydělí se počtem těchto indikátorů. Pokud nebyla vyčerpána celková 

maximální výše dotace, snižují se cílové hodnoty v Části I., odst. 1 této Smlouvy tak, 

že se vynásobí podílem skutečně vyčerpané částky dotace k celkové maximální výši 

dotace. Překročení cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupů bude zohledněno 

maximálně v míře 120 %. Při zjištění celkové míry naplnění indikátorů výsledků se 

postupuje obdobně. 

d.  V Části IV. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním: 

1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými 
regulačními opatřeními ve státním rozpočtu následovně:  

a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními 
samosprávnými celky a poskytovatelem dotace, ve splátkách platebním 
poukazem na jejich běžné účty,  

b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky 
ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to 
prostřednictvím účtu zřizovatele, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ 
(účelovým znakem) 13013, 
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c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty. 
 

Předpokládané výše a termíny záloh: 

 

1. záloha v termínu do 31. 5. 2017 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na 

daný rok po uzavření Smlouvy 

2. záloha v termínu do 31. 10. 2017 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace  

na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

3. záloha v termínu do 28. 2. 2018 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace  

na daný rok po předložení roční zprávy o realizaci 

4. záloha v termínu do 30. 6. 2018 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace  

na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

5. záloha v termínu do 31. 10. 2018 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace  

na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

6. záloha v termínu do 28. 2. 2019 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace  

na daný rok po předložení roční zprávy o realizaci 

7. záloha v termínu do 30. 6. 2019 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace  

na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

8. záloha v termínu do 31. 10. 2019 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace  

na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

9. záloha v termínu do 28. 2. 2020 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace  

na daný rok po předložení roční zprávy o realizaci 

10. záloha v termínu do 30. 6. 2020 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace  

na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

11. záloha v termínu do 31. 10. 2020 ve výši maximálně 30 % poskytnuté dotace  

na daný rok po předložení průběžné zprávy o realizaci 

2. Faktické výplatě záloh dotace předchází „přijetí“ záloh z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního 
rozpočtu do rozpočtu Ústeckého kraje. V případě, že Poskytovatel neobdrží tuto 
zálohu nebo obdrží zálohu ve snížené výši, může přistoupit k neposkytnutí nebo 
snížení dotace Příjemci. 

e.  V Části V. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním: 

1. Vznikne-li při uvolňování záloh v průběhu doby realizace programu POSOSUK 2 

podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech, 

je Poskytovatel oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další zálohy. Tato skutečnost 

bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních věcí KÚÚK, a to 

neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že  

na základě proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové kázně 

neprokáže, budou pozastavené zálohy Příjemci následně uvolněny. 

2. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí 

Příjemce Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo 

zadržených prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. 
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3. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli roční zprávu o realizaci v uvedeném 

termínu, dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 

22 odst. 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech. V případě porušení 

rozpočtové kázně se s Příjemcem zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož 

rámci může být Příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně. 

4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní 

povinnost stanovenou v části III., odst. 10., 12., 13. a 14., nebo do patnáctého dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám 

došlo, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či 

zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 

účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. 

5. Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném 

termínu, ale bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti) či 

vyplněné chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní 

neúplné či neopraví chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí 

náhradní lhůty 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě 

(zasílají pracovníci OFKZ kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce 

závažného porušení rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného 

vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud 

Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné či 

vyplněné chybně dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně. 

6. Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je příjemce povinen vrátit tu část 

dotace, která tvoří „zisk“ služby (zisk z dotace nesmí být realizován). 

V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady služby, je příjemce povinen vrátit tu 

část účelové dotace, která tvoří „zisk“ služby.  

7. V případě nedodržení podmínky stanovené v Části III. odst. 19. Smlouvy se uloží 

odvod za nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše odvodu se použije rozdíl mezi 

maximálním možným podílem dotace ve výši 95 % na celkových nákladech Služby  

a skutečně vykázaným podílem dotace na celkových nákladech Služby vykázaný  

ve zprávě o realizaci.  

8. Za nesplnění podmínek v tomto odstavci je porušení povinností uvedených v Části III., 

odst. 5., 13., 18., 25. a v části VI., odst. 2. Smlouvy považováno za méně závažné 

porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových 

pravidlech. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím 

procentním rozmezím za daný rok: 

a. vedení účetnictví v rozporu s Části III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení 

účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu 

veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování 

sociální služby); - 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy 

b. informování Poskytovatele o změnách vymezených v  Části III., odst. 13. 

Smlouvy po stanovené lhůtě: 

- do 7 kalendářních dnů -5 % dotace poskytnuté na danou Službu, 
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- od 8 do 30 kalendářních dnů -10 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

- od 31 do 50 kalendářních dnů -20 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

- nad 50 kalendářních dnů -30 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

c. nepředložení průběžné zprávy o realizaci v termínu stanovém v části III., odst. 

18. Smlouvy; -10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy, 

d. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví 

registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o 

registraci, v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném 

v Části III., odst. 25. Smlouvy; - 15 % dotace poskytnuté na danou Službu, 

e. porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. Smlouvy – 1 % dotace 

poskytnuté na danou službu.  

9. V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude dosažena celková cílová 

hodnota indikátorů výstupů a výsledků uvedená v Části I., odst. 1. této Smlouvy, bude 

dle 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky,  

ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž 

odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, 

která byla vyplacena.  

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výstupů 

Celková míra naplnění indikátorů 

výstupů uvedených v Části I., 

odst. 1. 

Procento odvodu z částky, ve 

které byla porušena rozpočtová 

kázeň 

méně než 85 % až 70 % 15 % 

méně než 70 % až 55 % 20 % 

méně než 55 % až 40 % 30 % 

méně než 40 % 50 % 

 

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výsledků 

 Celková míra naplnění indikátorů 

výsledků uvedených v Části I., 

odst. 1.   

Procento odvodu z částky, ve 

které byla porušena rozpočtová 

kázeň 

méně než 75 % až 50 % 10 % 

méně než 50 % 20 % 

 

10. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 

odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši 

nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití 
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peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. 

odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo 

případů, kdy se podle této Smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné 

povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností 

se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně 

lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení 

rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel 

pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. 

Pokud KÚÚK uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, 

že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým 

odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení 

rozpočtové kázně. Pokud KÚÚK odvod neuloží, Poskytovatel poskytne pozastavené 

peněžní prostředky Příjemci. 

 

2. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 

dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …………..……… 

ze dne ……………. 

3. Varianta 1: Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 

Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode 

dne uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, což se týká i případných dalších dodatků 

ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Tento dodatek ke smlouvě 

nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

Varianta 2: Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím 

registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své 

straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 

znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 

poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku smlouvy byla 

zaslána příjemci na e-mail: ……@....... Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho 

uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Varianta 3: Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel 

obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení. 
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V Ústí nad Labem dne ……………….. V …………………………… dne …………… 

 

 

……………………………………………. 

 

 

…………………………………………………. 

Poskytovatel 

Ústecký kraj 

Mgr. Ing. Miroslav Andrt 

člen rady Ústeckého kraje 

na základě pověření Ústeckého kraje 

Příjemce 

 

 

 



                                                                                                                           Příloha č. 4 

 

 

 

 

JID:  

Dodatek č. ….. 
k Pověření Ústeckého kraje č. ….. 

k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje (dále jen „Pověření POSOSUK 2“) 

s účinností ode dne ……… do 31.12.2020  
v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ 

 

Název poskytovatele  

Adresa poskytovatele  

IČ  

DIČ  

Statutární orgán / 
zástupce 

 

 (dále jen „Poskytovatel“) 

v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

1. 
 
V souladu s odst. 12, bod. 12.1 Pověření se z důvodu 
Varianta 1: vyřazení stávající služby ze Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje ruší 
příloha xA a xB Pověření a identifikace služeb, která je uvedena na první straně Pověření, se 
mění a nahrazuje tímto zněním:   

Varianta 2: zařazení nové služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje se 
přidává příloha č. xA Obsah a rozsah služby a příloha xB Výpočet vyrovnávací platby, které 
jsou přílohou č. xA a xB tohoto dodatku k Pověření, a zároveň se identifikace služeb, která je 
uvedena na první straně Podmíněného pověření, mění a nahrazuje tímto zněním: 

Varianta 3: změny údajů obsažených v příloze Obsah a rozsah služby/…… ruší příloha č. 
xA, xA … Pověření a nahrazuje se přílohou č. xA, xA …… tohoto dodatku k Pověření. 
Zároveň se identifikace služeb, která je uvedena na první straně Pověření, mění a nahrazuje 
tímto zněním: 
 

Druh sociální služby 
Identifikátor sociální 

služby 
Rozsah sociální služby 

  
Dle vymezení obsaženého  

v příloze č. 1A tohoto 
dodatku k Pověření 

bod 18.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 148/88R/2020



  
Dle vymezení obsaženého  

v příloze č. 2A tohoto 
dodatku k Pověření 

  
Dle vymezení obsaženého  
v příloze č. 3A Pověření č. 

…. 

 
2. 

 
1. Ostatní ustanovení Pověření zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží také jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem …………. 

 

V Ústí nad Labem dne ……………….. 
 
 
 

V ………………… dne ………………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Vydává: 
Ústecký kraj 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
na základě pověření Ústeckého kraje 

Pověření přijímá 
Název  
Statutární zástupce 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. xA – Obsah a rozsah služby (Nová služba)  

Příloha č. xB – Výpočet vyrovnávací platby  



Příloha A Pověření 

 

Příloha A – Obsah a rozsah služby  
 

Druh sociální služby  

Identifikátor sociální služby  

Forma poskytování služby  

Individuální okamžitá kapacita  

Skupinová okamžitá kapacita  

Počet lůžek  

Cílová skupina  

Místo poskytování sociální 
služby 

 

Působnost sociální služby  

 

 

Obsah sociální služby 

 

 

 

Pracovní pozice* Průměrný přepočtený úvazek 

CELKEM pracovníci v přímé péči  

sociální pracovníci  

pracovníci v sociálních službách  

zdravotničtí pracovníci  

pedagogičtí pracovníci  

manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci  

                                                 
* V personálním zajištění sociální služby pečovatelská služba jsou závazné úvazky v přímé péči v jednotlivých pracovních 

pozicích; Sociální služby vykazující zdravotnický personál musí dodržet výši úvazků uvedenou v personálním zajištění - 

zdravotničtí pracovníci. V ostatních pracovních pozicích (SP, PSS, odborní pracovníci) musí být dodržen součet těchto 

pracovních pozic uvedených v této příloze. U sociálních služeb neobsahující zdravotnické pracovníky je závazná celková 

výše průměrného přepočteného úvazku celkem, nikoliv rozložení pracovních pozic. 



 

 

Obsah všech druhů služeb: 

Vymezení obsahu sociální služby (tj. vymezení rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základní 

činnosti): 

Odborné sociální poradenství  
Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
zprostředkování navazujících služeb,  
 b) sociálně terapeutické činnosti:  
poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti 
vzdělávání;  
tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,  
 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.  
  
Osobní asistence  
 Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
 b) pomoc při osobní hygieně:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při použití WC,  
c) pomoc při zajištění stravy:  
pomoc při přípravě jídla a pití,  
 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,  
2. nákupy a běžné pochůzky,  
 e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
  
Pečovatelská služba  
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  



1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,  
2. dovoz nebo donáška jídla,  
3. pomoc při přípravě jídla a pití,  
4. příprava a podání jídla a pití;  
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,  
 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
1. běžný úklid a údržba domácnosti,  
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,  
3. donáška vody,  
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,  
5. běžné nákupy a pochůzky,  
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,  
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,  
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,  
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.  
  
Tísňová péče  
Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:  
1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,  
2. v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné 
služby, policie nebo hasičů,  
 b) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Průvodcovské a předčitatelské služby  
Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a 
doprovázení zpět,  
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a 
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení 
zpět,  
 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.  
  
Podpora samostatného bydlení  
Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,  
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,  
3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,  



4. pomoc se zajištěním stravy,  
5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,  
6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  
 b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,  
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,  
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
5. podpora v oblasti partnerských vztahů,  
6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,  
 c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a 
doprovázení zpět,  
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  
3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí 
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
 d) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
 
Odlehčovací služby  
Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování,  
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,  
 d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové 
aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a 
doprovázení zpět,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
 h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  



2. podpora při zajištění chodu domácnosti.  
  
   
 
Centra denních služeb  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování,  
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
 c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí 
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 e) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Denní stacionáře  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,   
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při použití WC,  
c) poskytnutí stravy:  
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování,  
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pracovně výchovná činnost,  
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
   
Týdenní stacionáře  



Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
 e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pracovně výchovná činnost,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,  
 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 g) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením 
se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
 d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
  
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pracovně výchovná činnost,  
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,  
4. volnočasové a zájmové aktivity,  
 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  



1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 g) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Domovy pro seniory  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  
4. pomoc při podávání jídla a pití,  
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
 d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 g) aktivizační činnosti:  
1. volnočasové a zájmové aktivity,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Domovy se zvláštním režimem  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v 
rozsahu těchto úkonů:  
  
a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  



1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  
4. pomoc při podávání jídla a pití,  
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 g) aktivizační činnosti:  
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Chráněné bydlení  
Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. pomoc s přípravou stravy,  
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 b) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,  
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,  
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,  
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  
 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,  
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,  
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,  
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány 
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
 h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC.  
  
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se 
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  



 a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
 c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC,  
 d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  
4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,  
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,  
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 f) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 g) aktivizační činnosti:  
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
 h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Raná péče  
Základní činnosti při poskytování rané péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením 
nebo znevýhodněním,  
2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,  
3. podpora a posilování rodičovských kompetencí,  
4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají 
přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,  
5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů 
informací, seminářů, půjčování literatury,  
6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,  
7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a 
rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální,  
 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
 c) sociálně terapeutické činnosti:  
1. psychosociální podpora formou naslouchání,  
2. podpora výměny zkušeností,  
3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,  
 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných 
aktivit rodičů,  
2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná 
obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.  
  
Telefonická krizová pomoc  



Základní činnosti při poskytování telefonické krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
  
a) telefonická krizová pomoc:  
krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s 
pracovištěm telefonické krizové intervence,  
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
  
Tlumočnické služby  
Základní činnosti při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,  
2. tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných 
metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením,  
 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
  
Azylové domy  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  
 a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,  
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování,  
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,  
 b) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,  
2. umožnění celkové hygieny těla,  
3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,  
  
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.  
  
Domy na půl cesty  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  
 a) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,  
2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,  
 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  
 c) sociálně terapeutické činnosti:  
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci 
osob na trh práce,  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  
  
Kontaktní centra  



Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů:  
 a) sociálně terapeutické činnosti:  
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
2. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování 
prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,  
 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,  
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.  
  
Krizová pomoc  
Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
a) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování,  
 c) sociálně terapeutické činnosti:  
krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového 
stavu a zahájení následného terapeutického procesu,  
  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
  
Intervenční centra  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech se poskytují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž 
poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,  
 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
 c) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,  
2. vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a 
ošacení,  
 d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování, nebo  
2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.  
  
Nízkoprahová denní centra  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v 
rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. umožnění celkové hygieny těla,  
2. pomoc při osobní hygieně,  
 b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,  
2. poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;  



tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,  
 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob.  
  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se 
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,  
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,  
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,  
 c) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob.  
  
Noclehárny 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,  
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,  
 b) poskytnutí přenocování:  
1. přenocování,  
2. úklid, výměna ložního prádla.  
  
Služby následné péče  
Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé 
abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporujících sociální začleňování osob,  
 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve 
vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,  
 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
 d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. ubytování,  
2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,  
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,  
 e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:  
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo  
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování.  
  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  



1. pracovně výchovná činnost s dětmi,  
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně 
vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na 
úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou 
terénní služby,  
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,  
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,  
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,  
 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,  
 c) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob.  
  
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,  
 b) sociálně terapeutické činnosti:  
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  
 c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.  
  
Sociálně terapeutické dílny  
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v 
rozsahu těchto úkonů:  
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,  
 b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy 
a potřebám dietního stravování,  
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,  
 c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 
sociálnímu začleňování:  
1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  
2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,  
 d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:  
1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.  
  
Terapeutické komunity  
 
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách se zajišťují v rozsahu 
těchto úkonů:  
 a) poskytnutí stravy:  
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,  
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 
stravování,  
 b) poskytnutí ubytování:  
1. ubytování,  



2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,  
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,  
 c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,  
 d) sociálně terapeutické činnosti:  
1. pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, 
prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob,  
2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,  
 e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob.  
  
Terénní programy  
Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,  
 b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních 
schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,  
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; 
v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod 
přístupu minimalizace škod.  
   
Sociální rehabilitace  
Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:  
 a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 
sociálnímu začleňování:  
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,  
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, 
nakupování,  
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,  
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,  
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,  
 b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a 
doprovázení zpět,  
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,  
3. nácvik chování v různých společenských situacích,  
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,  
 c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  
 d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,  
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,  
 e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:  
1. ubytování,  
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,  
 f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:  
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy, 
minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,  
2. pomoc při podávání jídla a pití,  
 g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou 



formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  
3. pomoc při použití WC.  



Příloha B Pověření 
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Dotační program 
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“  

 
1. Název dotačního programu 

 „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“ 

2. Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory 

Dotační program je vyhlášen v souladu s čl. I. odst.  2)  Zásad pro poskytování dotací 
a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“) a dále 
ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. h) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého 
kraje pro oblast podpora a propagace aktivit a projektů na území Ústeckého kraje. 
V rámci dotačního programu budou podpořeny aktivity v oblasti činnosti 
dobrovolnických center.  

Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č…./Z/2020 
ze dne 09. 03. 2020 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech“).  

3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty  

Úhrada nákladů na provoz dobrovolnických center působících v Ústeckém kraji 
v souladu se Strategií podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020.  

 

4. Důvody podpory stanoveného účelu 

 

Synergická strategická podpora a posílení dobrovolnických center Ústeckého kraje v 
období realizace národního projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem Koncepce 
rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové 
dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center (ESF OPZ a SR ČR). 

Nedostatek finančních prostředků na profesionálního koordinátora, který zajišťuje 
získávání dobrovolníků, jejich zaškolování, vysílání, administraci apod. 

Program je v souladu se strategickými dokumenty Ústeckého kraje – Strategie podpory 
rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2019 – 2020 (usnesením č. 033/13Z/2018 ze 
dne 25. 06. 2018) a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 
na období 2019-2021, konkrétně cíl č. 5.  

5. Forma dotace 

Dotace bude poskytnuta způsobilému žadateli na úhradu neinvestičních nákladů 
spojených s provozem dobrovolnického centra. Finanční částku obdrží podpořený 
žadatel. Jeden žadatel je oprávněn podat pouze jednu žádost o podporu projektu. 

6. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře 

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise 
(EU) č. č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním 
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věstníku EU č. L 352 dne 24. 12. 2013, s. 1). Podpořená činnost žadatele nemá 
hospodářskou povahu a podpora této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi 
členskými státy EU.  Proto je dotace na základě této Smlouvy poskytována v režimu 
nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie – příjemce je povinen důsledně vést oddělené účetnictví. K žádosti 
o dotaci je žadatel povinen přiložit prohlášení o přijatých podporách de minimis dle 
přílohy č. 3 vyhlášení. Za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bude taktéž 
požadováno prohlášení příjemce o tom, zda se změnily/nezměnily okolnosti týkající se 
příjemcem přijatých podpor de minimis uvedených v žádosti o dotaci.  

 

7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu 
Kraje na podporu stanoveného účelu 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje 
na dotační program činí 500 000,- Kč.  

Maximální výše dotace je pro jedno dobrovolnické centrum v rámci dotačního 
programu 70 000,- Kč.  

Dotace je poskytována ve výši maximálně 70 % z celkových uznatelných nákladů. 

 

8. Okruh způsobilých žadatelů 

Organizace, které jsou držiteli akreditace Ministerstva vnitra na základě zákona č. 

198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, působící v Ústeckém kraji alespoň od 1. 1. 2019. 

 
9. Termín vyhlášení – zveřejnění na úřední desce 

 20. 3. 2020 

(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program zveřejněn 
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů 
od zveřejnění) 

10. Lhůta pro podání žádosti 

Lhůta pro podání žádostí je od 20. 4. 2020 do 4. 5. 2020   

 

11. Způsob a místo podávání žádostí 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na elektronickém formuláři a je 
přílohou č. 1 tohoto vyhlášení. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.  

Formulář žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje 
www.kr- ustecky.cz. Cesta k dokumentu: Sociální péče / Dotační programy kraje / 
Dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“. 

Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených v čl. VI. 
odst. 5 a 6) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 4. 5. 2020. Pro podání 
žádosti poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko přijetí 
podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
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Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na: 

 epodatelnu: epodatelna@kr-ustecky.cz 

 nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva. 

 

Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v  čl. VI. odst. 5) a 6) Zásad, 
(např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti 
doručené na jiné adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti 
nejsou doručeny řádně nebo včas, a budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to 
možné).  

 

Nedílné přílohy žádosti dle čl. VI. odst. 2 Zásad jsou zejména: 

a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. 
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další 
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském 
oprávnění, zřizovací listina), a to v kopii; 

b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické 
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem 
žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii; 

c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má 
registrační povinnost), a to v kopii;  

d) doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii; 

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

f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, 
nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li 
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem 
statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to 
v originále; 

g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu 
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel 
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále; 

h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě 
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se 
považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu 
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a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných 
závazků, a to v originále; 

i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 
rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné 
vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích 
obdobích poskytnuty, a to v originále; 

j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu 
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále; 

k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3 let 
za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace 
a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných 
dalších žádostech týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném 
kalendářním roce, a to v originále; 

l) čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) 
a o přijatých podporách de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném 
období, a to v originále (viz vzorový formulář). 

 
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 tohoto programu a vzor čestného prohlášení 
k podpoře de minimis je přílohou č. 3 programu. 
 
12. Kritéria pro hodnocení žádostí:  

 podání žádosti v termínu stanoveným programem 

 podání žádosti na elektronickém formuláři včetně všech povinných příloh 

 žadatelem je subjekt stanovený v okruhu způsobilých žadatelů  

 žádost odpovídá účelu finanční podpory  

 žadatel zajistil alespoň 900 dobrovolnických hodin v roce 2019 

 žadatel vysílá dobrovolníky alespoň do dvou sociálních služeb, kde 
dobrovolníci aktivně působí  

Alokace dotačního programu bude alikvotně rozdělena mezi žadatele, kteří splní 
veškeré podmínky dané tímto vyhlášením. 

 
13. Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití 

Posuzovány budou pouze žádosti, které byly podány v požadovaném termínu, 
na předepsaném formuláři obsahující všechny povinné přílohy, které odpovídají 
okruhu stanovenému v účelu finanční podpory tohoto dotačního programu a byly 
podány způsobilým žadatelem (viz odst. č. 3, 8 a 11 programu). 

Dotace bude použita na úhradu nákladů spojených s provozem dobrovolnického 
centra.  

Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období 
realizace od 1. 1. do 31. 12.  roku, na který byla dotace poskytnuta a byly žadatelem 
uhrazeny v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta, 
s výjimkou zahrnutí   souvisejících nákladů - mzdy, nájemné, energie, telefon, internet, 
které budou uhrazeny do 31. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o poskytnutí 
dotace jinak 
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Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (neuznatelné náklady): 

 

a) výdaje nesouvisející s poskytováním činností dobrovolnického centra, 

b) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, 

jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 

Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba 

použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,  

c)  odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady 

příštích období a opravné položky provozních nákladů,  

d) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na 

tato plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na 

penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní 

pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,  

e) výdaje na finanční leasing,  

f) daně a poplatky (včetně bankovních poplatků),  

g) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu 

požádat, 

h) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných 

pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek 

cenných papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy 

o úvěru, výdaje spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní 

výlohy, jakož i depozitní poplatky,  

i) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

j) nákupy pozemků nebo budov, 

k) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto 

právního předpisu, 

l) reprezentativní pohoštění, 

m) výdaje, které nelze účetně doložit,  

n) náklady spojené s hlídáním dětí a s realizací jazykový, vzdělávacích 

a rekvalifikačních kurzů 

 

 

 

14. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v  předpokládaném termínu 22. 6. 2020. 

Po vydání ověřeného usnesení příslušného orgánu budou zveřejněny výsledky 
dotačního programu. 
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Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní 
nárok. 

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu 
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo 
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad. 

15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční vypořádání dotace 

Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor smlouvy je 
přílohou č. 4 tohoto dotačního programu. Finanční vypořádání předloží příjemce 
dotace společně se závěrečnou zprávou do 30 dnů od ukončení termínu realizace, tj. 
do 30. 1. 2021. Vzor závěrečné zprávy a vyúčtování dotace je přílohou č. 5 programu. 

Dotace bude podpořenému subjektu poskytnuta formou bezhotovostního převodu 
jednorázově na jeho bankovní účet způsobem stanoveným ve smlouvě.  
 

Konzultační místo:  

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor sociálních věcí  
Brněnská 1030/ 6 

400 02 Ústí nad Labem 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Petra Fünfkirchlerová, tel.: 475 657 590, e-mail: funfkirchlerova.p@kr-
ustecky.cz  

 

Příloha č. 1 – Žádost o dotaci  

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení  

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení de minimis  

Příloha č. 4 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace  

Příloha č. 5 – Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace  

 



PODPORA ROZVOJE DOBROVOLNICTVÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Žadatel - identifikační údaje

Fyzická osoba Právnická osoba

Jméno a příjmení: Podnikající fyzická osoba:

          ANO  NE

IČO: DIČ:

          ANO  NE

Registrace

(Občanská sdružení uvedou číslo a datum registrace u Ministerstva vnitra ČR, spolky a ústavy zřízené dle nového občanského 
zákoníku datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku, obecně prospěšné společnosti datum, oddíll, vložku a název krajského 
soudu, v  jehož  rejstříku jsou  zapsány, církevní právnické osoby datum a  číslo evidence na Ministerstvu kultury ČR, jiné  typy 
subjektů odpovídající registraci):

         

Kontaktní údaje

Telefon: E-mail:

         @

Datová schránka: Webová stránka:

                  

Kraj:

         

Okres: Obec:

                  

Ulice: č.p.: č.o.:

                       

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:  ANO  NE

Kontaktní osoba

Jméno a příjmení: Funkce:

                  

Telefon: E-mail:

                  

Kontaktní adresa:  ANO  NE
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Bankovní a daňové údaje

Peněžní ústav (banka): Číslo účtu:

                  /

Plátce DPH: Odpočet DPH:

 ANO  NE  ANO  NE

Nákladový rozpočet

Druh finančních prostředků
Plánované náklady 
v roce 2020 (v Kč)

Požadavek 
od Ústeckého kraje 
na rok 2020 (v Kč)

1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

1.1. Pracovní smlouvy           

1.2. Dohody o pracovní činnosti           

1.3. Dohody o provedení práce           

1.4. Jiné osobní náklady           

2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

2.1. Dlouhodobý majetek 0,00 0,00

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 
do 60 tis. Kč           

2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 
do 40 tis. Kč

          

2.2. Potraviny           

2.3. Kancelářské potřeby           

2.4. Pohonné hmoty           

2.5. Jiné spotřebované nákupy           

2.6. Služby 0,00 0,00

2.6.1. Energie           

2.6.2. Telefony, internet, poštovné, 
ostatní spoje           

2.6.3. Nájemné           

2.6.4. Právní a ekonomické služby           

2.6.5. Školení a kurzy           

2.6.6. Opravy a udržování           

2.6.7. Cestovní náhrady           

2.6.8. Pracovníci v přímé péči 
(mimo prac. poměr, DPP, DPČ)           

2.6.9. Ostatní pracovníci 
(mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

          

2.6.10. Jiné           

2.7. Odpisy           
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2.8. Ostatní náklady           

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINAN. PROSTŘEDKŮ 0,00 0,00

Celkové náklady: 0,00 Kč

Celková požadovaná dotace od Ústeckého kraje: 0,00 Kč

Tj. z celkových nákladů: %

Informace o předmětu žádosti

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

         

Podpora de minimis (vyberte):

A) Aktivita je hospodářskou činností a dotace bude poskytnuta v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smluvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
(Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

B) Aktivita není hospodářskou činností a podpora této činnosti neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. 
Proto bude dotace poskytována v  režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve  smyslu článku  107  odst.  1 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Přijaté podpory de minimis (zapracovat také v příloze I) žádosti):
(Za účelem uzavření smlouvy bude požadováno prohlášení žadatele o  skutečnosti,  zda  se  ke  dni uzavření smlouvy 
změnily/nezměnily okolnosti týkajících se žadatelem přijatých podpor de minimis, které žadatel uvedl v žádosti o dotaci)

Doplňte ve tvaru: Název donáta; účel poskytnuté podpody; výše podpory; rok poskytnuté podpory.

Odůvodnění žádosti:

         

Územní působnost:

         

Doba, v níž má být dosaženo účelu: Počet dobrovolnických hodin v roce 2020:

              

Název spolupracujících služeb:

         

Přílohy

Doklad o přidělení IČ a  rozhodnutí o  registraci a přidělení  DIČ  (pokud má registrační povinnosti), 
a to v kopii;

Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
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Čestné prohlášení o  skutečnosti, že  vůči majetku ždatele neprobíhá, nebo v  posledních 3  letech 
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl 
zamítnut proto, že  majetek nepostačuje k  úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo  nebyl konkurs 
zrušen proto, že  majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku 
ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků 
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro  navrácení protiprácní a  neslučitelné podpory, 
který dosud nebyl splacen, a to v originále;

Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s  předmětem činnosti/podnikání žadatele, nebo  pro  trestný čin hospodářský, 
nebo trestný čin proti majetku, jde-li o  právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále; 

Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního 
zabezpečení a  zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po  lhůtě splatnosti, 
a to v originále;

Čestné prohlášení o  skutečnosti, že  žadatel nemá žádné závazky po  lhůtě splatnosti vůči státním 
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního 
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných 
závazků, a to v originále; 

Čestné prohlášení, že  žadatel nemá žádné závazky po  lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, 
tzn.  např.,  že  bylo ve  stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v  případě, že  byly žadateli 
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;

Čestné prohlášení, že  žadatel je přímo zodpovědný za  přípravu a  realizaci projektu a  nepůsobí 
jako prostředník, a to v originále;

Soupis jednotlivých projektů, které  žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3  let za  přispění Kraje 
s  uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o  poskytnutí dotace a  uvedení finanční výše poskytnuté 
dotace, včetně  informace o  případných dalších žádostech týkajících se  tohoto  projektu podaných 
poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále;

Čestné prohlášení o  poskytnuté podpoře malého rozsahu (“de minimis“) a  o  přijatých podporách 
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formulář);

V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

Potvrzení a prohlášení

Žádost vyplnil (jméno a příjmení): Datum podání žádosti:

         10. února 2020

Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje 
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ a  potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, 
že souhlasí se zařazením žádostí do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o žádosti.
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Jméno a příjmení níže podepsané osoby:

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

(razítko a podpis)
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PODPORA ROZVOJE DOBROVOLNICTVÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Žadatel - identifikační údaje

Fyzická osoba Právnická osoba

Název právnické osoby:

         

Právní forma:

         

IČO: DIČ:

          ANO  NE

Osoby zastupující právnickou osobu (statutární orgán)

Jméno a příjmení (povinné): Právní důvod zastoupení:

                  

Jméno a příjmení (nepovinné): Právní důvod zastoupení:

                  

Jméno a příjmení (nepovinné): Právní důvod zastoupení:

                  

Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele a výše tohoto podílu

Doplňte ve tvaru: název (jméno a příjmení); sídlo (trvalý pobyt); IČO (datum narození); výše podílu (%)

Identifikace právnických osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výši tohoto podílu

Doplňte ve tvaru: název (jméno a příjmení); sídlo (trvalý pobyt); IČO (datum narození); výše podílu (%)

Registrace
(Občanská sdružení uvedou číslo a datum registrace u Ministerstva vnitra ČR, spolky a ústavy zřízené dle nového občanského 
zákoníku datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku, obecně prospěšné společnosti datum, oddíll, vložku a název krajského 
soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány, církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury ČR, jiné typy 
subjektů odpovídající registraci):

         

Kontaktní údaje

Telefon: E-mail:

         @

Datová schránka: Webová stránka:

                  

1/5



Kraj:

         

Okres: Obec:

                  

Ulice: č.p.: č.o.:

                       

Jiná kontaktní osoba ve věci této žádosti:  ANO  NE

Bankovní a daňové údaje

Peněžní ústav (banka): Číslo účtu:

                  /

Plátce DPH: Odpočet DPH:

 ANO  NE  ANO  NE

Nákladový rozpočet

Druh finančních prostředků
Plánované náklady 
v roce 2020 (v Kč)

Požadavek 
od Ústeckého kraje 
na rok 2020 (v Kč)

1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

1.1. Pracovní smlouvy           

1.2. Dohody o pracovní činnosti           

1.3. Dohody o provedení práce           

1.4. Jiné osobní náklady           

2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00

2.1. Dlouhodobý majetek 0,00 0,00

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 
do 60 tis. Kč

          

2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek 
do 40 tis. Kč           

2.2. Potraviny           

2.3. Kancelářské potřeby           

2.4. Pohonné hmoty           

2.5. Jiné spotřebované nákupy           

2.6. Služby 0,00 0,00

2.6.1. Energie           

2.6.2. Telefony, internet, poštovné, 
ostatní spoje           

2.6.3. Nájemné           
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2.6.4. Právní a ekonomické služby           

2.6.5. Školení a kurzy           

2.6.6. Opravy a udržování           

2.6.7. Cestovní náhrady           

2.6.8. Pracovníci v přímé péči 
(mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

          

2.6.9. Ostatní pracovníci 
(mimo prac. poměr, DPP, DPČ)           

2.6.10. Jiné           

2.7. Odpisy           

2.8. Ostatní náklady           

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINAN. PROSTŘEDKŮ 0,00 0,00

Celkové náklady: 0,00 Kč

Celková požadovaná dotace od Ústeckého kraje: 0,00 Kč

Tj. z celkových nákladů: %

Informace o předmětu žádosti

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:

         

Podpora de minimis (vyberte):

A) Aktivita je hospodářskou činností a dotace bude poskytnuta v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smluvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 
(Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

B) Aktivita není hospodářskou činností a podpora této činnosti neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. 
Proto bude dotace poskytována v  režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve  smyslu článku  107  odst.  1 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Přijaté podpory de minimis (zapracovat také v příloze I) žádosti):
(Za účelem uzavření smlouvy bude požadováno prohlášení žadatele o  skutečnosti,  zda  se  ke  dni uzavření smlouvy 
změnily/nezměnily okolnosti týkajících se žadatelem přijatých podpor de minimis, které žadatel uvedl v žádosti o dotaci)

Doplňte ve tvaru: Název donáta; účel poskytnuté podpody; výše podpory; rok poskytnuté podpory.

Odůvodnění žádosti:

         

Územní působnost:

         

Doba, v níž má být dosaženo účelu: Počet dobrovolnických hodin v roce 2020:

              

Název spolupracujících služeb:
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Přílohy

U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. VOR, výpis z registru 
ekonomických subjektů) nebo  další doklady  (např.  společenská smlouvy, stanovy, statut, ŽL,ZL), 
a to v kopii;

Doklady ustanovení  (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně 
s  dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o  dotaci navenek  (podepisování 
smluv), a to v kopii;

Doklad o přidělení IČ a  rozhodnutí o  registraci a přidělení  DIČ  (pokud má registrační povinnosti), 
a to v kopii;

Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;

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

Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s  předmětem činnosti/podnikání žadatele, nebo  pro  trestný čin hospodářský, 
nebo trestný čin proti majetku, jde-li o  právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního 
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále; 

Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního 
zabezpečení a  zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po  lhůtě splatnosti, 
a to v originále;

Čestné prohlášení o  skutečnosti, že  žadatel nemá žádné závazky po  lhůtě splatnosti vůči státním 
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního 
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných 
závazků, a to v originále; 

Čestné prohlášení, že  žadatel nemá žádné závazky po  lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, 
tzn.  např.,  že  bylo ve  stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v  případě, že  byly žadateli 
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;

Čestné prohlášení, že  žadatel je přímo zodpovědný za  přípravu a  realizaci projektu a  nepůsobí 
jako prostředník, a to v originále;
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Soupis jednotlivých projektů, které  žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3  let za  přispění Kraje 
s  uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o  poskytnutí dotace a  uvedení finanční výše poskytnuté 
dotace, včetně  informace o  případných dalších žádostech týkajících se  tohoto  projektu podaných 
poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále;

Čestné prohlášení o  poskytnuté podpoře malého rozsahu (“de minimis“) a  o  přijatých podporách 
de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období, a to v originále (viz vzorový formulář);

V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc.

Potvrzení a prohlášení

Žádost vyplnil (jméno a příjmení): Datum podání žádosti:

         10. února 2020

Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje 
„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ a  potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, 
že souhlasí se zařazením žádostí do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o žádosti.

Statutární orgán:

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

(razítko a podpis)
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Příloha č. 3  

Čestné prohlášení  
 

Žadatel - příjemce dotace 
Žadatel/název/jméno a 
příjmení 

 

Sídlo/adresa:  

IČ/RČ:  

Statutární zástupce:  

 
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu 
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto 

 
čestné  prohlášení  

 
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni 
podání žádosti: 
 

- nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení 
a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti; 

- nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, 
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady 
dlužných závazků; 

- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Ústeckého kraje, tzn. 
např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly 
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;  

 

Zároveň čestně prohlašuji, že  
 

- že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh 
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena 
exekuce;  

- vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí 
skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven 
inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl 
splacen; 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin 
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či 
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;  

- že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako 
prostředník 

 
V ……………. dne ………………   
 
 ……………………… 
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 razítko, podpis 



Příloha č. 4 

1 
 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 

Název žadatele  

Sídlo / Adresa žadatele  

IČ   

 
 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

  kalendářní rok. 
  hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………). 

 
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na 
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita 
(např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013): 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, 
v jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené 
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 
 
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Žadatel prohlašuje, že  

 
  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo/Adresa IČ 

   

   

   

   

   

                                                 
1  Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí  hospodářskou činnost, 

tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 
2  Více o propojeném podniku - v Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.prosince 2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

 
  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
  vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 
  nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 
 

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

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

 
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 

5. Žadatel níže svým podpisem 
 
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

 
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 

poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly;  
  

                                                 
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 

podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014). 
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 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento souhlas uděluji správci7 a zpracovateli8, kterým je Ústecký kraj, pro všechny údaje obsažené 
v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom 
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 
 

Datum a místo podpisu 
  

  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

 
 

Razítko (pokud je 

součástí podpisu 
žadatele) 

  

 

 

                                                 
7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 
8 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis. 



Příloha č. 5 

Stránka 1 z 7 

 

Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: VZOR 
Číslo smlouvy u příjemce: VZOR  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“ 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem, členem Rady Ústeckého kraje 

Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1630952/0800 
(dále jako „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: 
Název (jméno a příjmení):   
Sídlo (místo podnikání, bydliště):  
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ (datum narození):  
DIČ:  
Bank. spojení:  
Číslo účtu: 
(dále jako „Příjemce“) 
 
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / 
v živnostenském rejstříku u ……….  
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

 
na provoz dobrovolnického centra 

„Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“ 

 

(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ 

nebo „smlouva“) 

 
Preambule 

 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 
ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito 
Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených. 
 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze dne 
…….poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: 
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 
………………., pod UZ (účelovým znakem)…….,  za podmínky, že ji příjemce 
stanoveným způsobem použije nejpozději do konce kalendářního roku 2020.  

2. Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne………  

3. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů na provoz dobrovolnických center působících 
v Ústeckém kraji v souladu se Strategií podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 
2019 – 2020. 

4. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v úředním věstníku EU č. L 352/1 dne  24. 
12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.  
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se 
příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uzvedl ve formuláři žádosti o dotaci 
a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše 
uvedeného nařízení Evropské komise – dle přílohy č. 1 smlouvy.  

 

Článek II. 

Podmínky použití dotace, 
 doba, v níž má být dosaženo účelu,  

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předložené aktivity, tedy na provoz dobrovolnického centra působícího v Ústeckém kraji.  

2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. prosinec 2020. Pro příjemce je tento termín 
stanoven jako závazný ukazatel. 
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3. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů realizace aktivity, kterým je úhrada nákladů na provoz 
dobrovolnického centra. Za uznatelný je považován tento náklad vynaložený v termínu 
do 31. prosince 2020.   
 

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

 
 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
Porušení rozpočtové kázně 

 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) Použít dotaci za účelem poskytování aktivity, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu a jejich řádné 
a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to 
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celé aktivity.  

e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály účetních 
dokladů informací o tom, že aktivita je spolufinancována Ústeckým krajem.  

f) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to 
do 30 dnů od ukončení realizace aktivity. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce 
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín 
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen. 
Pokud byla aktivita realizována před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen 
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření 
této smlouvy.  

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace aktivity, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy aktivity, 

- přínos aktivity pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení aktivity, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů aktivity, 

- přehled nákladů aktivity hrazených z dotace v členění dle účelového určení, 
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- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele, 

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

g) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet aktivity a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace projektu. 

h) Neprodleně písemně informovat odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého 
kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořené 
aktivity, nejpozději však do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo. 

i) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla dotace 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné 
zprávy. 

j) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci 
aktivity poskytnuta, v případě, že se aktivita neuskuteční, nejpozději do7 kalendářních 
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat 
poskytovatele o vrácení dotace. 

k) V případě, že příjemce obdrží ode dne podpisu této smlouvy finanční prostředky na 
zajištění stejného uznatelného nákladu v rámci jakéhokoliv individuálního projektu 
Ústeckého kraje financovaného z Operačního programu Zaměstnanost (ESF), 
je povinen vrátit alikvotní část dotace na účet, z něhož mu byla dotace poskytnuta.  

l) Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů 

a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„kontrolní řád“).  Při  uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se 

postupuje podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech“) V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých 

podmínek čerpání dotace.  

m) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním 

řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a 

poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 

oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly 

Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle §6 kontrolního řádu. 

 
n) Příjemce je povinen veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu písemně 

oznámit poskytovateli, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo. Z důvodů 

změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek 

ke Smlouvě.  

 
o) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 

likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
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předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 

 
p) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátit 
poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně 
použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta.  

   

 
 

Článek IV.  
 

Výpověď a zrušení smlouvy 
 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. 

2. V případě, že příjemce realizaci aktivity nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí, 

je povinen bez zbytečného odkladu písemně ohlásit tuto skutečnost poskytovateli a vrátit 

poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých aktivita nebyla 

realizována) zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, 

nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. 

Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele 

je den jejich odepsání z účtu příjemce dotace. V případě, že příjemce nevrátí poskytnuté 

finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu 

ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a poskytovatel zahájí další kroky k 

jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy 

poskytovatelem. 

 
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 

v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která 
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, 
smlouva nezaniká. 

4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek V. 

 
Publicita 

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že aktivita 
byla podpořena Ústeckým krajem (poskytovatelem). 

 
2. Při propagaci aktivity typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce 

skutečnost, že aktivitu podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení 
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respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, 
že se s daným logomanuálem seznámil. 
 

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

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu trvání aktivity tj. do 31. 12. 2019: 

a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci aktivity, 

b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce 
(realizace aktivity) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce  

c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací aktivity), 
 

5. Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., 
o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

Článek VI. 

Ostatní ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu, 
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 
správního řádu.  

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení. 
 
4. Varianta 1 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky 
ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.  

Varianta 2 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.  

5.  O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto …….. Ústeckého kraje 

     usnesením č. ………… ze dne ……………. 
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V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
Člen Rady Ústeckého kraje 
 
 
 

Příjemce 
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Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:           

 "Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020" 

Příjemce dotace:          

Účel dotace:

Celkem vráceno

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:

Celkové výdaje:

Výdaje  hrazené z dotace:
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Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení 

realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2021.
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1) Účetní sestavu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) za celý projekt/akci celkem 
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 "Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji" 

Příjemce dotace:           název a adresa organizace 

Účel dotace: náklady na provoz dobrovolnického centra XY

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:           SML 19/..
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Skutečný podíl  dotace na celkových nákladech:

Vratka dotace

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení 

realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2021.

Celkem vráceno

Datum odeslání částky zpět na účet poskytovatele:
současně s předložením závěrečné zprávy, nejpozději 

30.1.2021
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1. Úvod 

Prevencí závislostí se na krajské úrovni zabývá protidrogová politika. Protidrogovou politiku 

lze definovat jako komplexní a koordinovaný soubor opatření zaměřený na problematiku 

legálních i nelegálních návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních 

technologií.  Jedná se o opatření preventivní, vzdělávací, léčebná, sociální, regulační, 

kontrolní a další, včetně vymáhání práva.  Jejich konečným cílem je co nejvíce snížit 

sociální, zdravotní, bezpečnostní a další škody a rizika, která s sebou závislostní chování 

přináší, jak pro jednotlivé občany, tak i pro společnost jako celek.  

Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023 (dále „Krajská 

strategie“) je základním dokumentem protidrogové politiky Ústeckého kraje vyjadřujícím 

záměry v oblasti prevenci závislostí, kterých chce kraj dosáhnout v rámci předcházení vzniku 

a rozvoje závislostního chování a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek 

a patologického hráčství a nadužívání moderních technologií. Součástí krajské strategie je 

soubor opatření směřující k dosažení stanovených cílů zpracovaný v Akčním plánu realizace 

na období 2020-2023 (dále jen „Akční plán“).  

Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje projednala Rada Ústeckého kraje dne 

19. 2. 2020 na základě usnesení č….  a Zastupitelstvo Ústeckého kraje ji schválilo 

usnesením č.........na svém jednání dne 9. 3. 2020. 

Krajská strategie byla zpracována během roku 2019 v rámci Pracovní skupiny protidrogové 

politiky Ústeckého kraje, kterou tvoří zástupci protidrogových služeb a institucí včetně 

politické reprezentace Ústeckého kraje. Dále za spolupráce dalších zástupců organizací 

a institucí působících v oblasti prevenci závislostí v kraji, kteří poskytli informace, data i své 

zkušenosti z praxe.  Dokument byl konzultován se Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. 

Protidrogová politika Ústeckého kraje v novém dokumentu vychází z analýzy současné 

situace a identifikovaných potřeb, které byly zjišťované prostřednictvím SWOT analýz1 

jednotlivých oblastí. Vychází ze znalostí a zkušeností aktérů protidrogové politiky kraje. 

Dokument je v souladu s Národní strategii prevence a snižování škod spojených se 

závislostním chováním 2019-2027 (dále „Národní strategie“) a s platnou legislativou. 

Nezbytným zdrojem informací pro směřování prevence závislostí pro další období bylo 

vyhodnocení plnění cílů a opatření předchozí platné koncepce.  

Krajská strategie 2020-2023 navazuje na předchozí dokument „Strategie protidrogové 

politiky Ústeckého kraje 2015-2018“. Platnost předchozí strategie byla prodloužena do konce 

roku 2019 vzhledem k nezbytné návaznosti na Národní strategii, která se během roku 2019 

dotvářela.  

Protidrogová politika pro předchozí období stanovila 4 základní pilíře a jejich hlavní cíle: 

1. oblast primární prevence – snížit míru experimentálního a příležitostného užívání 

drog, zejména mezi mladistvými 

2. oblast snižování rizik – zastavit nárůst počtu problémových uživatelů drog a snižovat 

potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost 

                                                           
1 SWOT analýza je podkladem pro stanovení cílů strategických dokumentů. Identifikuje silné a slabé stránky 
systému, stanoví příležitosti a rizika. Příloha 2 – Slovník použitých pojmů 
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3. oblast léčby a resocializace – stabilizovat nebo snižovat míru problémového 

a intenzivního užívání drog a snižovat rizika negativních sociálních a zdravotních 

následků užívání 

4. oblast koordinace – zkvalitnit stávající systém protidrogové politiky kraje a zajistit 

zvýšení informovanosti 

 

Implementace dokumentu byla realizována prostřednictvím Akčního plánu strategie na 

období 2015-2019. Každoročně probíhalo hodnocení naplňování cílů a opatření plánu za 

aktuální rok, které bylo předkládáno pro informaci orgánům Ústeckého kraje. V roce 2019 

bylo předloženo souhrnné vyhodnocení plnění strategie za období 2015–2019. Dokument 

s podrobným popisem plnění konkrétních opatření je dostupný na webových stránkách 

Ústeckého kraje: www.kr-ustecky.cz v sekci Sociální péče a oddílech Protidrogová 

prevence/Strategické dokumenty.  

Podrobné informace a aktuální data z oblasti závislostí a protidrogové politiky kraje za 

jednotlivé roky jsou k nalezení také ve Výročních zprávách o realizaci protidrogové politiky 

v Ústeckém kraji. Zpráva se vytváří každým rokem během prvního pololetí a shrnuje veškeré 

dostupné údaje z protidrogové oblasti za uplynulý rok, včetně přehledu adiktologických2 

služeb, místních protidrogových koordinátorů obcí a kontaktních údajů.   Výroční zprávy jsou 

taktéž dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje: www.kr-ustecky.cz v sekci 

Sociální péče a oddílech Protidrogová prevence/Výroční zprávy.      

Vyhodnocení akčního plánu 2015-2019 – výběr aktivit vedoucích k plnění cílů  

- Vznik komplexních dlouhodobých programů všeobecné primární prevence rizikového 

chování certifikovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které 

garantují kvalitní prevenci a v kraji nebyly dostupné. Programy vytvořily a realizují 

neziskové organizace poskytující protidrogové služby, k roku 2019 jsou dostupné 

3 programy, do roku 2021 se očekává vznik nových programů (podrobněji v kapitole 

k oblasti primární prevence). 

- Rozšíření nabídky akreditovaného vzdělávání lektorů primární prevence a vzdělávání 

pro pedagogy a metodiky škol ze strany neziskových organizací. 

- Posílené financování primární prevence ze strany Ústeckého kraje i některých obcí - 

kraj opakovaně podpořil proces certifikací odborné způsobilosti programů primární 

prevence prostřednictvím dotačního programu Odboru sociálních věcí, v roce 2017 

s alokací 125 tis. Kč, v roce 2019 s alokací 100 tis. Kč. Dále navýšil alokaci dotačního 

programu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy pro prevenci rizikového chování 

z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a rozšířil okruh žadatelů o poskytovatele certifikovaných 

programů, kteří dosud v rámci krajských dotačních programů možnost finanční 

podpory neměli.  Kraj se podílel na vyhlášení výzvy pro podporu programů primární 

prevence z prostředků Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního 

fondu pro preventivní aktivity mládeže ve věku 15-26 let s alokací 2,5 mil. Kč 

umožňující podporu 580 studentů. 

- Intenzivnější spolupráce s krajskou metodičkou prevence a dalšími aktéry primární 

prevence v kraji.  

                                                           
2   Příloha č. 2 – Slovník použitých pojmů 
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- Součinnost s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a realizace 

výzkumné studie „Alkohol, drogy a jiné formy rizikového chování u studentů středních 

škol v Ústeckém kraji“ v roce 2017 3. 

- V předchozím období se podařilo stávající síť služeb protidrogové prevence neboli 

adiktologických služeb v oblasti snižování rizik a léčby a resocializace stabilizovat 

a dle potřeby v některých oblastech posílit o nové služby nebo rozšířit stávající.  

- Každoročně docházelo k finančnímu zajištění základní sítě adiktologických služeb, 

převážně registrovaných jako sociální služba, prostřednictvím vícezdrojového 

financování. 

- Ústecký kraj zřídil od roku 2016 samostatný dotační program pro podporu sociálních 

služeb pro cílovou skupinu osob závislých „Podpora Ústeckého kraje na sociální 

služby protidrogové politiky“ s alokací 3 mil. Kč.  

- Podařilo se posílit financování služeb a tím zvýšit jejich dostupnost v potřebných 

lokalitách prostřednictvím využití Operačního programu zaměstnanost Evropského 

sociálního fondu. (OPZ ESF).  Ústecký kraj realizuje z programu individuální projekt 

„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, do kterého jsou zapojeny služby 

terénních adiktologických programů. Díky tomu je umožněno službám stabilní 

víceleté financování od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020. Dalším významným zdrojem 

financování terénních programů a poradenských služeb byla podpora z OPZ ESF 

prostřednictvím zapojení obcí a Agentury pro sociální začleňování v rámci 

Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách (KPSVL).  

- Došlo k navýšení kapacity a rozšíření územní a/nebo časové působnosti terénních 

programů např. na Chomutovsku, Děčínsku, Kadaňsku, Ústecku, ve Šluknovském 

výběžku, v Postoloprtech. Díky tomu k efektivnějšímu pokrytí potřebných lokalit, 

mapování drogové scény i v menších a dosud nepokrytých obcích.  

- Vznik nebo rozšíření ambulantních poradenských služeb v Kadani, Klášterci nad Ohří 

a v Chomutově, v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov-Janov nebo ve Varnsdorfu. 

- V roce 2017 byla v Ústí nad Labem zřízena Krajská adiktologická ambulance 

a poradna pro děti a dorost pro cílovou skupinu dětí a mládeže od 10 do 18 let, kterou 

provozuje spolek DRUG-OUT Klub, poradna je zároveň zdravotnickým zařízením. 

Péče o děti mladší 15 let v kraji chyběla a byla po ní vysoká poptávka  

- Došlo k rozvoji adiktologické péče ve věznicích poskytovateli sociálních služeb 

(věznice Nové Sedlo, Bělušice, Všehrdy a Litoměřice). 

- Došlo k rozvoji služeb pro patologické hráče zajišťované především v rámci 

odborných sociálních poradenství a služeb následné péče např. v Kadani, Klášterci 

nad Ohří, Chomutově,  Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích a Rumburku.  

- V roce 2019 byla zřízena v nemocnici v Teplicích Protialkoholní a protitoxikomanická 

záchytná stanice, kterou Ústecký kraj jako jediný v republice neměl zajištěnou.  

- Začala se řešit péče o uživatele s přidruženou psychiatrickou diagnózou v rámci 

zapojení Ústeckého kraje do procesu Transformace psychiatrické péče (založení 

                                                           
3 Výzkum byl realizován koncem roku 2017 a zaměřoval se na zkušenost dospívajících s alkoholem, kouřením, 
drogami a nelátkovými závislostmi jako je sázení, hraní na počítači, užívání sociálních sítí.  Do výzkumu bylo 
zapojeno 17 středních škol a 1 063 studentů prvních až čtvrtých ročníků (průměr 16 let). Podrobné výstupy jsou 
dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje zde: https://www.kr-ustecky.cz/seminare-vyzkumy/d-
1731241/p1=204835 
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pracovní skupiny, příprava plánu péče, navázání spolupráce adiktologických služeb 

s terénními týmy Center duševního zdraví).  

- Pravidelně probíhala setkání „Pracovní skupiny protidrogové politiky Ústeckého 

kraje“, kde byla řešena aktuální témata a pracovalo se na plnění cílů a opatření 

protidrogové strategie.  

- Probíhala průběžná metodická podpora protidrogových koordinátorů obcí a služeb. 

Ústecký kraj zajistil akreditované vzdělávání pro koordinátory Ústeckého kraje 

a odborné vzdělávání pro zástupce adiktologických služeb. 

- Protidrogová politika Ústeckého kraje byla prezentována na mnoha pracovních 

setkáních na konkrétních obcích (apel na spolufinancování), na krajském úřadě nebo 

jiných institucích.   

- Pro zvýšení informovanosti veřejnosti o významu protidrogové prevence a jejích 

služeb zřídil Ústecký kraj ve svém elektronického Katalogu sociálních služeb 

Ústeckého kraje4 v roce 2016 samostatnou záložku „Protidrogová prevence“, ve které 

jsou dohledatelné pouze služby protidrogové prevence v jednotlivých regionech. Dále 

nechal kraj zhotovit informační filmové spoty prezentující jednotlivé druhy sociálních 

služeb pro osoby závislé či závislostí ohrožené a jejich blízké s cílem objasnění 

především laické veřejnosti význam protidrogových služeb a jejich nabídku v kraji. 

Spoty jsou umístěny v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v záložce 

„Protidrogová prevence“ s možností stažení k dalšímu využití.   

- Adiktologické služby prezentovaly své služby a jejich význam na obcích, aktivně se 

zapojovaly do komunitního plánování obcí. Zvyšovaly informovanost veřejnosti 

o existenci a významu adiktologických služeb i o negativních důsledcích užívání. 

Všichni poskytovatelé služeb se prezentovali na veřejných akcích, přispívali 

odbornými články do tisku, prezentovali své služby prostřednictvím webových stránek 

a výročních zpráv. Vytvářeli a distribuovali letáky o poskytovaných službách 

uživatelům, úřadům, zdravotnickým zařízením a dalším spolupracujícím subjektům.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Přímý odkaz na Katalog sociálních služeb a záložku Protidrogová prevence - https://socialnisluzby.kr-
ustecky.cz/protidrogova-prevence/ 
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2. Vymezení Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje 

2.1 Východiska strategie  

Užívání návykových látek a závislostní chování je komplexní problematikou, která zasahuje 

potenciálními riziky do mnoha oblastí. Jedná se zejména o negativní dopady do oblasti 

zdravotní, sociální, ekonomické a bezpečnostní, které mohou nepříznivě ovlivňovat 

jednotlivce i celou společnost. Na závislostní chování a jeho řešení je třeba nahlížet 

interdisciplinárně.  

Protidrogová politika Ústeckého kraje integruje oblasti užívání návykových látek, hazardního 

hraní a jiných nelátkových závislostí5. Za návykovou látku je považován alkohol, tabák, 

nelegální návykové látky a léčivé přípravky s obsahem psychoaktivních látek.  

Základními východisky Krajské strategie jsou Národní strategie 2019-2027 a její Akční plán 

na období 2019-2021, potřebný legislativní rámec (výčet základních zákonných norem 

týkajících se protidrogové politiky je přílohou č. 1) a aktuální situace a potřeby Ústeckého 

kraje. Krajská strategie je v souladu s dalšími strategickými dokumenty Ústeckého kraje jako 

např. v oblasti plánování sociálních služeb nebo prevence kriminality.   

Stejně jako v předchozím období uznává kraj jako účinný přístup k řešení problematiky 

závislostí komplexní, interdisciplinární a vyvážený přístup, který vychází z celospolečenské 

a mezioborové spolupráce na všech úrovních. 

Krajská strategie vychází ze základního rámce Národní strategie a jejího Akčního plánu, 

který při naplňování počítá s účastí krajů jako klíčových partnerů a doporučuje realizaci 

mnohých opatření k plnění stanovených cílů z národní úrovně, s přihlédnutím k místním 

podmínkám a potřebám. Krajská strategie je ve svých stanovených strategických oblastech 

v souladu s principy a cíli Národní strategie. 

Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 

2019-2027 je klíčovým národním dokumentem protidrogové politiky, schváleným dne 

13. května 2019 Vládou České republiky. Cíle a opatření Národní strategie jsou 

rozpracovány v Akčním plánu realizace Národní strategie platném na období tří let, tj. celkem 

ve třech akčních plánech. Akční plán na období 2019-2021 byl schválen vládou dne 

16. prosince 2019. Národní strategie 2019-2027 nahradila předchozí dokument Národní 

strategii protidrogové politiky na období 2010–2018, který byl v průběhu své platnosti dvakrát 

(v letech 2014 a 2016) revidován ve smyslu integrace témat alkoholu, tabáku a hazardního 

hraní, včetně tvorby historicky prvních akčních plánů v oblasti škod působených alkoholem 

a v oblasti kontroly tabáku.   

Prioritně se Národní strategie 2019–2027 zaměřuje na následující témata: posílení prevence 

a zvýšení informovanosti, zajištění kvalitní a dostupné sítě adiktologických služeb, efektivní 

regulaci trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, posílení řízení, koordinace 

a efektivní financování protidrogové politiky a dále zahrnuje speciální témata jako nadužívání 

psychoaktivních léčivých přípravků, nadužívání moderních technologií, téma konopí 

a kanabinoidů.  

Národní strategie je založena na následujících principech:  

- evropské hodnoty, 

                                                           
5 Příloha č. 2 – Slovník použitých pojmů 
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- integrovaný přístup v oblasti závislostí, 

- vědecky ověřená účinná opatření a dobrá praxe, 

- vyvážený přístup mezi svobodou jednotlivce a ochranou společnosti, 

- vyvážený přístup mezi vymáháním práva a preventivními opatřeními, 

- diferencovaný přístup podle rizikovosti návykových látek, hazardních her a dalšího 

závislostního chování, 

- cílení dostupných zdrojů prioritně tam, kde hrozí největší škody nebo kde lze 

očekávat nejvyšší veřejnozdravotní zisky, 

- zvýšená ochrana dětí a mladistvých, 

- koordinovaný postup, 

- posílení role samospráv, 

- participace odborných společností, poskytovatelů služeb určených osobám 

s adiktologickou poruchou, dalších odpovědných institucí a klientů, 

- sdílená odpovědnost, racionální, vyvážený a vědecky ověřený přístup v mezinárodní 

kontrole drog. 

 

Hlavním strategickým cílem Národní strategie 2019–2027 je předcházení a snižování 

zejména zdravotních, sociálních, ekonomických i nehmotných škod vyplývajících z užívání 

návykových látek, hazardního hraní a dalšího závislostního chování a z existence legálních 

i nelegálních trhů s návykovými látkami, hazardním hraním a dalšími produkty se 

závislostním potenciálem prostřednictvím trvale udržitelného souboru moderních, 

efektivních, vzájemně koordinovaných a na důkazech založených vzdělávacích, 

preventivních, léčebných, sociálních, legislativních, ekonomických, represivních a dalších 

opatření. 

Národní strategie 2019–2027 je postavena na uplatňování následujících základních 

strategických oblastí: 

- prevence, 

- minimalizace rizik a škod,  

- léčba a resocializace,  

- regulace trhu a snižování nabídky 

- podpůrné oblasti -  koordinace a spolupráce, financování, monitoring, informace, 

výzkum, evaluace, mezinárodní závazky, dobrá praxe, zkušenosti, mezinárodní 

spolupráce. 

 

2.2 Význam, cíle a oblasti strategie 

Krajská strategie vyjadřuje záměry Ústeckého kraje v oblasti prevence závislostí 

a protidrogové politiky, kterých chce kraj dosáhnout ve stanoveném období 2020-2023.  

Význam strategie prevence závislostí Ústeckého kraje lze vymezit následujícím způsobem:   

 je implementací  Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním 

chováním 2019-2027  na krajské úrovni vycházející z aktuálních potřeb v kraji 

 je základním dokumentem vymezujícím cíle a směřování protidrogové politiky kraje pro 

účinné předcházení a snižování rizik vyplývajících z užívání návykových látek, 

nelátkových závislostí a závislostního chování pro jednotlivce i společnost  

 vymezuje institucionální a organizační rámec protidrogové politiky kraje  

 informuje veřejnost o prioritách krajské protidrogové politiky a její realizaci   
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 propojuje všechny aktéry protidrogové politky kraje ze stran státních i nestátních institucí 

a služeb, kteří se stávají v rámci realizace plnohodnotným partnerem pro kraj a obce  

 je materiálem, ze kterého mohou vycházet obce při plánování aktivit  v oblasti 

protidrogové politiky na místní úrovni 

 je materiálem, ze kterého mohou vycházet poskytovatelé služeb v oblasti protidrogové 

politiky při realizaci programů prevence a léčby užívání drog 

 je podkladem pro zajištění stabilní sítě adiktologických služeb a jejího financování  a dále 

je podkladem pro vznik a financování rozvojových projektů dle potřeb protidrogové politiky 

kraje 

 

Hlavní cíl Krajské strategie je v souladu s hlavním cílem Národní strategie: 

 předcházení a snižování zejména zdravotních, sociálních, ekonomických i nehmotných 

škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního hraní a dalšího závislostního 

chování a z existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami, hazardním 

hraním a dalšími produkty se závislostním potenciálem prostřednictvím trvale udržitelného 

souboru moderních, efektivních, vzájemně koordinovaných a na důkazech založených 

vzdělávacích, preventivních, léčebných, sociálních, legislativních, ekonomických, 

represivních a dalších opatření. 

Strategické oblasti Krajské strategie a jejich hlavní cíle:    

1. oblast primární prevence – cílem je předcházení vzniku a rozvoje závislostního 

chování, zejména  mladými lidmi 

2. oblast snižování rizik – cílem je  snížení potenciálních rizik a minimalizace 

nepříznivých důsledků  závislostního chování pro jednotlivce a společnost 

3. oblast léčby a resocializace – cílem je snížení míry závislostního chování a podpora 

úzdravy a sociální integrace osob trpících závislostním chováním  

4. oblast koordinace – cílem je stabilizovat a zkvalitnit stávající systém koordinace 

protidrogové politiky 

 

Principy protidrogové politiky Ústeckého kraje jsou v rámci možných kompetencí kraje 

a aktérů protidrogové politiky v souladu s principy Národní strategie. Za účinný přístup 

k řešení problematiky závislostí je považován interdisciplinární a vyvážený přístup  na úrovni 

snižování poptávky po návykových látkách (prostřednictvím primární prevence, léčby 

a resocializace), minimalizace rizik vyplývajících ze závislostního chování a potlačování 

nabídky (zákonné represe) ve stabilním systému koordinace a celospolečenské 

a mezioborové spolupráce na všech úrovních. Nedílnou součástí je zajištění dostatečných 

finančních prostředků pro realizaci protidrogové politky, dostupnost dat z oblasti závislostí 

a dostatečná informovanost veřejnosti.   

Vzhledem k tomu, že represivní přístup protidrogové politiky směřující k  vymáhání práva 

a potlačování nabídky drog je v převážné míře naplňován na základě jasně vymezené 

legislativy a je plně v gesci orgánů řízených na centrální úrovni (zejména prostřednictvím 

Policie ČR, Ministerstva vnitra, Národní protidrogové centrály a Celní správy ČR), není  

oblast snižování dostupnosti drog do Akčního plánu krajské strategie 2020-2023 zahrnuta. 
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S orgány činnými v oblasti vymáhání práva bude navazována spolupráce v oblasti 

informovanosti.   

 

Implementace strategie je zajištěna Akčním plánem, který vymezuje hlavní cíle a opatření 

k dosažení stanovených cílů pro jednotlivé oblasti strategie. Realizace Akčního plánu bude 

průběžně sledována a hodnocena při pravidelných setkáních Pracovní skupiny protidrogové 

politky. Realizace inovativních projektů je závislá na možnostech finančního zajištění. 

Z hlediska rozvoje sociálních služeb je třeba plnit podmínky nastavené krajem pro plánování 

a finanční podporu služeb (soulad s platným Akčním plánem rozvoje sociálních služeb 

v Ústeckém kraji a sítí služeb, systém vyrovnávací platby). 

Průběžné hodnocení bude každoročně překládáno na vědomí orgánům Ústeckého kraje. 

V roce 2023 bude dokument vyhodnocen souhrnně za celé období platnosti. Vyhodnocení 

plnění strategie bude jedním z východisek tvorby akčního plánu na další období.  

 

3. Charakteristika Ústeckého kraje 

Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň 

i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Dále kraj 

sousedí s Libereckým, Karlovarským, Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem. 

Spolu s Karlovarským krajem tvoří Region soudržnosti NUTS II. Rozloha kraje je 5 339 km2, 

což představuje 6,8 % rozlohy České republiky. Zemědělská půda zaujímá téměř 52 % 

území kraje, lesy se rozkládají na téměř 31 % a vodní plochy na 2 % území.  

 

Správní členění kraje  

Ústecký kraj je členěn do sedmi okresů (Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice 

a Ústí nad Labem), Od 1. 1. 2003 je stanoveno v Ústeckém kraji 16 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností (Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, 

Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, 

Varnsdorf a Žatec) a 30 správních obvodů s pověřeným obecním úřadem, které vykonávají 

státní správu v určeném rozsahu i na území jiných obcí. Celkem je v Ústeckém kraji 354 

obcí, 59 obcí má statut města. Statutárními městy jsou Ústí nad Labem, Most, Teplice, 

Chomutov a Děčín. Do Ústeckého kraje zasahují tři euroregiony – Labe (Litoměřicko, 

Ústecko, Děčínsko), Krušnohoří (Chomutovsko, Lounsko, Mostecko, Teplicko) a Nisa (oblast 

Šluknovského výběžku).  
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Obrázek č. 1: Správní členění kraje dle ORP (Český statistický úřad) 

 
 

Obyvatelstvo a sídla 

K  1. 1. 2019 měl Ústecký kraj 820 789 obyvatel, což jej řadí na páté místo v republice. 

Hustota obyvatel (154 obyvatel na km²) je vyšší, než vykazuje celostátní průměr (135 

obyvatel na km²) a celorepublikově se jedná o čtvrtou nejzalidněnější oblast. Nejhustěji je 

osídlena podkrušnohorská hnědouhelná pánev, méně oblast Krušných hor a okresy Louny 

a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla. Největší obcí a zároveň 

sídlem kraje je město Ústí nad Labem s 92 952 obyvateli (k 1. 1. 2019). Ústecký kraj je 

regionem s vysokou mírou urbanizace, zhruba 80% populace žije ve městech.  

Charakteristickým rysem kraje je relativně mladé obyvatelstvo, průměrný věk je 42 let. 

Nejmladší obyvatelstvo má obec Obrnice na Mostecku, kde průměrný věk obyvatel činí 35 

let. Ústecký kraj se řadí na druhé nejnižší místo v počtu živě narozených na 1 000 obyvatel 

(9,9), ale je zde nejvyšší úmrtnost v republice (11,4 zemřelých na 1 000 obyvatel). Ústecký 

kraj se počtem rozvodů na 1 000 obyvatel (2,6) řadí na první místo a počtem potratů na 100 

narozených (40,8) na první místo v celorepublikovém srovnání.  

Nezaměstnanost, ekonomická data 

I přes všeobecný pokles nezaměstnanosti ve všech regionech České republiky během 

posledních let, je v Ústeckém kraji stále dlouhodobě nejvyšší míra registrované 

nezaměstnanosti. Po Moravskoslezském kraji jsme krajem s druhou nejvyšší mírou 

nezaměstnanosti. K 31. 10. 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných v Ústeckém kraji hodnoty 

3,65 %. Jednalo se o 21 384 uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadů práce. 

Nezaměstnanost mužů se zastavila těsně nad hranicí 3 %, nezaměstnanost žen klesla na 

hodnotu 4,27 %, i tak je stále nezaměstnaných žen v Ústeckém kraji nejvíce z celé republiky. 

V roce 2017 se kraj podílel na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice 5,6 %. 

V přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje 72,4 % republikového průměru a je mezi kraji na 

třinácté pozici. 



 Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020–2023  
 

 

12 
 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Ústeckém kraji činila ve 2. čtvrtletí roku 2019 

v přepočtu na plně zaměstnané osoby 31 220 Kč, republiková průměrná mzda byla proti 

mzdě Ústeckého kraje vyšší o 2 885 Kč (o 8,5 %).  

Průmysl 

Hospodářský význam kraje je dán historicky značným nerostným bohatstvím, zejména 

rozsáhlými ložisky hnědého uhlí. Hnědouhelná pánev se rozkládá pod svahy Krušných hor, 

táhne se od Ústí nad Labem až po Kadaň. Z dalších důležitých surovin těžených v kraji jsou 

významné kvalitní sklářské a slévárenské písky a stavební kámen. V kraji lze vymezit čtyři 

oblasti, které se od sebe významně odlišují. Je to oblast s vysoce rozvinutou průmyslovou 

výrobou, která je soustředěna především v Podkrušnohoří (okresy Chomutov, Most, Teplice 

a částečně Ústí nad Labem). Z odvětví má významné postavení energetika, těžba uhlí, 

strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Další oblastí je Litoměřicko a Lounsko, které jsou 

významné svou produkcí chmele a zeleniny. Zvláště Polabí a Poohří jsou proslulé 

ovocnářské a vinařské oblasti, nazývané Zahrada Čech. Oblast Krušných hor je velmi řídce 

osídleným horským pásem s omezenými hospodářskými aktivitami a nakonec oblast 

Děčínska není ani územím s koncentrací těžkého průmyslu, ani oblastí zemědělskou. Jeho 

severní část - Šluknovsko je svou odlehlostí a obtížnou dostupností z centrální části kraje 

typickým periferním územím. Průmyslová činnost z minulosti měla a dosud má nepříznivý 

dopad na kvalitu životního prostředí, zejména problematikou emisí v ovzduší. 

  

Školství, zdravotní péče 

Síť školských zařízení tvoří 359 mateřských škol, 281 základních škol, 95 středních 

odborných škol a gymnázií. Vysokoškolské vzdělání v kraji lze získat na 2 vysokých školách 

- v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a na Vysoké škole aplikované 

psychologie, s. r. o., Terezín.  

Základní zdravotnickou péči zajišťuje v kraji síť ambulantních zařízení a lékáren. Lékařskou 

péči poskytuje 19 nemocnic s 5 298 lůžky. Nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením v kraji 

je Krajská zdravotní, a.s., která sdružuje Nemocnice Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most 

a Chomutov. Následnou a rehabilitační péči zajišťuje 7 odborných léčebných ústavů se 802 

lůžky (data k roku 2018). 

Kriminalita 

Ústecký kraj je významně zatížen kriminalitou, výše drogové kriminality patří dlouhodobě 

k nejvyšším v České republice. Na stav kriminality mají vliv různé faktory jako například 

politika vlády, nezaměstnanost, složení obyvatelstva, poloha kraje a jeho specifika. Ústecký 

kraj je příhraniční kraj se společnou hranicí se Spolkovou republikou Německo, jímž vedou 

hlavní migrační trasy.  

Významným specifikem kraje je především vysoký počet tzv. sociálně vyloučených lokalit na 

území kraje, kde se kumulují sociální, ekonomické, zdravotní i bezpečnostní problémy. Dle 

Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 (Gabalova analýza) je v kraji 89 lokalit 

a průměrný počet osob žijících v 1 sociálně vyloučené lokalitě je 471 osob, průměrný počet 

v České republice činí 188 osob. V rámci činnosti Ústeckého kraje se každým rokem 

monitorují a sbírají aktuální data o počtu a rozložení vyloučených lokalit v kraji, které 

vyplývají z informací obcí a jejich žádostí o dotaci na výkon sociální práce. Výsledná data 

jsou součástí Zprávy o stavu romské menšiny v Ústeckém kraji a jsou podkladem pro Zprávu 
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o stavu romské menšiny v  České republice6. Poslední dostupný údaj za rok 2018 udává 214 

vyloučených lokalit v kraji.  Vzhledem k vysoké koncentraci těchto lokalit a osob v nich 

žijících v kraji dochází k vyšší koncentraci problémů souvisejícími s typickými jevy 

v lokalitách, jako jsou nízká vzdělanostní úroveň, vysoká nezaměstnanost, předluženost 

a chudoba. V lokalitách je velmi rozvinutá drogová scéna7 a  kriminalita.  

Potíráním drogové kriminality se od roku 2014 specializovaný pracovní tým TOXI Krajského 

ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje (KŘPČR ÚK), který zajišťuje 60 pracovníků. Vzhledem 

k příhraniční poloze kraje podporující drogovou kriminalitu úzce spolupracuje s policií 

Svobodného státu Sasko. 

Dle údajů KŘPČR ÚK bylo v rámci drogové kriminality v roce 2018 provedeno 470 realizací. 

Bylo odhaleno 526 pachatelů, zajištěno 34 varen, 13 pěstíren, zadrženo 71,7 kg pervitinu, 

6224 kusů cannabis (rostliny) a 42,4 kg cannabis. Z hlediska územních odborů vykazovala 

nejvyšší míru drogové trestné činnosti města Teplice, Chomutov, Most, Děčín a Ústí nad 

Labem, viz graf. 

 

Graf č. 1: Trestná činnost TOXI v Ústeckém kraji 2018 (KŘPČR ÚK) 

 

 

V posledních letech jsou patrné následující trendy: vysoká dostupnost drog a snižování jejich 

ceny, prodej návykových látek v příhraničí, dovoz léčivých přípravků s obsahem 

pseudoefedrinu do ČR určených k výrobě pervitinu z Polska, výrazné zapojení vietnamských 

gangů výroby pervitinu a pěstování marihuany a jejich distribuce, zejména pro německý trh. 

Dochází k masivnímu zneužívání návykových látek u mládeže, především marihuany. 

Typická je stále kvalitnější organizace výrobců a distributorů drog znesnadňující jejich 

odhalení.   

 

                                                           
6 https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/dokumenty/zprava-o-stavu-romske-mensiny-v-
ceske-republice-za-rok-2018-177049/ 
7 Příloha č. 2 – Slovník použitých pojmů 
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4. Problematika závislostí v Ústeckém kraji 

4.1 Situace v kraji  

Ústecký kraj je dlouhodobě výrazně zatížen problematikou závislostí. Nabídka drog v kraji je 

stále vysoká a jejich dostupnost velmi snadná, a to i pro mladistvé uživatele. V počtu 

odhadovaných problémových uživatelů drog v České republice zaujímá Ústecký kraj 

dlouhodobě za Prahou druhé místo. 

Drogová scéna se v posledních letech téměř nemění. Mezi uživateli nadále převládá jako 

primární droga pervitin a intravenózní způsob aplikace. Mezi mladšími ročníky se vyskytují 

zejména uživatelé marihuany, tanečních drog a uživatelé pervitinu, kteří si ho aplikují 

především šňupáním či kouřením. Stále častěji dochází ke kombinaci užívaných látek, 

především kombinace s benzodiazepiny a jinými léčivy, a také s alkoholem. Na trhu se stále 

častěji objevuje buprenorfin, který není užíván jako substituční preparát, ale je zneužíván 

nitrožilně a také v kombinaci s jinými látkami. Zkušenosti s novými drogami nebo nové 

vzorce užívání nejsou v kraji téměř zaznamenávány.  Problémy přináší stále se zhoršující 

kvalita a neidentifikovatelné složení drog, což způsobuje uživatelům mnohem horší 

a nepředvídatelné zdravotní i psychické obtíže (př. pervitin vyráběný v sociálně vyloučených 

lokalitách). Zvyšuje se počet klientů s duálními diagnózami. Mezi nelátkovými závislostmi je 

stále větším problémem hazardní hraní. Vnímána je narůstající závislost na komunikačních 

technologiích a sociálních sítích, jedná se zpravidla o uživatele ve věku 10 – 40 let napříč 

regionem. 

Jak bylo již uvedeno, specifikem kraje vysoký počet sociálně vyloučených lokalit (dále 

jen SVL) s vysokou koncentrací sociálně vyloučených osob v daných lokalitách. Typickými 

jevy v lokalitách jsou nízká vzdělanostní úroveň, vysoká nezaměstnanost, předluženost, 

chudoba, rozvinutá drogová scéna.  Dochází zde ke kumulaci sociálních, ekonomických, 

zdravotních problémů a zvýšené kriminalitě.   

V SVL je typický vysoký počet uživatelů, výrobců i distributorů drog. V SVL klesá věk 

uživatelů (experimentovat s drogami jako alkohol, nikotin, marihuana začínají již děti od 

10 let), drogy užívají vícegeneračně celé rodiny. Marihuana je zde zcela běžně užívanou 

a tolerovanou látkou. Užívání drog je často únikem z reality, od bezperspektivního prostředí 

nebo přebíráním vzorců chování v dané skupině, rodině. Klienty je velmi obtížné motivovat 

ke změně, neboť nevidí pozitivně svoji budoucnost a řeší spoustu problémů (bytovou situaci, 

dluhy atd.). Prodejem drog se mnohdy živí i celé rodiny (především romské a vietnamské), 

roste míra kriminality (majetkové i násilné), roste agresivita v lokalitě a je ohrožena 

bezpečnost jejích obyvatel, zvyšují se zdravotní rizika plynoucí ze šíření infekčních chorob. 

V lokalitách je živná půda pro lichváře a ubytovatele, dochází k zadlužování jedinců a rodin.  

Některé lokality se vyznačují vysokou mírou prostituce.  

Ve většině vyloučených lokalit zajišťují neziskové organizace terénní programy, vzhledem ke 

specifičnosti těchto lokalit bývají často úspěšní v navazování kontaktů a snáze pronikají do 

subkultury tzv. indigenní pracovníci. V lokalitách působí také další sociální služby, které 

pomáhají jednotlivcům i rodinám s řešením jejich problémů (např. sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi, poradenské služby v kraji).  
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Tabulka č. 1: Počet sociálně vyloučených lokalit v kraji podle ORP (Strategie prevence kriminality 
Ústeckého kraje 2017-2021) 

 

4.2 Síť adiktologických služeb  

Pomoc osobám s problémem závislosti (adiktologickou poruchou8) je poskytována 

především v programech poskytujících adiktologické služby. Adiktologickými službami se 

rozumí mezioborové a multidisciplinární služby, především v síti sociálních, zdravotních 

a školských služeb, které poskytují specializovanou péči osobám závislým nebo v riziku 

rozvoje závislosti a jejich blízkým. Služby jsou poskytovány v oblastech prevence, včasné 

intervence, poradenství, snižování rizik, léčby a resocializace. 

Péče o osoby závislé poskytovateli sociálních služeb je zajišťována převážně nestátními 

neziskovými organizacemi. Obvykle jedna organizace provozuje více služeb pro závislé 

osoby z oblasti nízkoprahových služeb, léčby nebo doléčování.  

V Ústeckém kraji působí 6 poskytovatelů zajišťujících 30 sociálních služeb protidrogové 

prevence – 9 kontaktních center, 9 terénních programů, 3 služby následné péče, 

1 terapeutickou komunitu a 8 odborných sociálních poradenství pro cílovou skupinu 

závislých či závislostí ohrožených osob a jejich blízkých. Téměř všechny služby splňují 

certifikaci odborné způsobilosti RVKPP. Některá odborná poradenství jsou zároveň 

registrovaná jako nestátní zdravotnické zařízení. Masarykova nemocnice Krajské zdravotní 

a.s. v Ústí nad Labem zajišťuje služby detoxifikace, substituce9, adiktologické poradny 

a krátkodobou lůžkovou péči na psychiatrickém oddělení. Léčebné zdravotnické služby jsou 

dostupné v psychiatrických léčebnách, především v Psychiatrické nemocnici Horní 

                                                           
8 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek užívá termín adiktologická 
porucha. Adiktologie – příloha č. 2 – Slovník použitých pojmů 
9 Příloha č. 2 – Slovník použitých pojmů 
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Beřkovice. Monitoringem situace a zpracováním statistických dat se zabývá Krajská 

hygienická stanice v Ústí nad Labem.    

Adiktologické služby spolupracují mezi sebou navzájem, v péči o klienty jsou provázané. 

Dále spolupracují s dalšími institucemi, jako jsou úřady, školy, městská policie, zdravotnická 

střediska, probační a mediační služba, mimokrajská léčebná zařízení apod.  

Nízkoprahové služby10 v kraji tvoří kontaktní centra a terénní programy. Jejich cílovou jsou 

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách od 15 let věku a jejich 

příbuzní či blízcí. Všechny nízkoprahové služby realizují v rámci svých činností strategii harm 

reduction (dále HR strategie), jejíž význam spočívá v předcházení a minimalizaci zdravotních 

i sociálních rizik vyplývajících z užívání drog jak pro uživatele, tak pro společnost. Těžištěm 

strategie je výměnný program injekčního materiálu a jeho bezpečná likvidace, distribuce 

materiálu k bezpečnější aplikaci (př. želatinové kapsle), samozřejmou součástí je informační 

servis a motivace uživatelů. Dále dochází ke sběru nalezeného injekčního materiálu. Služby 

v rámci své činnosti vyhledávají a sbírají použitý injekční materiál, který předávají 

k bezpečné likvidaci. V rámci některých služeb probíhá testování na infekční choroby či jejich 

zprostředkování včetně informačního servisu. Nízkoprahové služby významně snižují rizik 

pro společnost z hlediska šíření infekčních chorob. Výskyt infekčních onemocnění (zejména 

HIV) mezi uživateli drog je dlouhodobě celorepublikově nízký.  

Motivace k léčbě a zprostředkování vhodné léčby je podstatnou činností protidrogových 

služeb dle konkrétního druhu služby, především jde o služby léčby a resocializace 

poskytované v rámci adiktologických ambulancí a poradenských služeb. Některé organizace 

pracují s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody nebo s vazebně stíhanými. 

Někteří poskytovatelé protidrogových služeb realizují certifikované programy primární 

prevence rizikového chování.  

Sociální služby a jejich potřebnost v kraji jsou vymezené v aktuálně platném Střednědobém 

plánu sociálních služeb Ústeckého kraje, jeho Akčním plánu rozvoje sociálních služeb 

v Ústeckém kraji na příslušný rok a v jeho aktuálně platné příloze Základní síti sociálních 

služeb Ústeckého kraje. Všechny sociální služby pro cílovou skupinu osob závislých, 

ohrožených závislostí i osoby blízké, působící a finančně podporované v Ústeckém kraji jsou 

zakotveny v uvedeném akčním plánu a jeho platné síti. 

Aktuální stav, potřeby a nedostatky v jednotlivých oblastech prevence jsou popsané 

v Akčním plánu v úvodních kapitolách zabývajících se současnou situací.  

Aktuální síť adiktologických služeb a kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách 

Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci Sociální péče a oddílech Protidrogová 

prevence/Kontakty, dále je každým rokem součástí Výroční zprávy protidrogové politiky 

Ústeckého kraje.  

4.3 Vybraná statistická data  

 Vybraná data z výzkumu „Alkohol, drogy a jiné formy rizikového chování u studentů 

středních škol v Ústeckém kraji“: 

- průměrný věk první zkušenosti s cigaretou dosahoval 12,7 let, průměrný věk 

konzumace první sklenice alkoholu 13,2 let; průměrný věk první zkušenosti 

s konopnými látkami dosahoval 14,7 let 

                                                           
10 Příloha č. 2 – Slovník použitých pojmů 
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- jedna třetina studentů aktuálně kouří (32,2 %) 

- alkohol pije aktuálně 80% studentů, 20% opakovaně nadměrné dávky, 28% je 

ohroženo 

- s nelegální drogou má zkušenost téměř 50% studentů 

- nejfrekventovanější volnočasové aktivity jsou online (denně 80%), denního hraní 

počítačových her vykazuje 38,6% studentů, 52% studentů stráví denně více než 4h 

na internetu ve všední den, jen 25% studentů denně sportuje  

- problémovým hráčstvím je ohroženo 4% studentů, závislostí na internetu/hrách téměř 

10% 

 V počtu odhadovaných problémových uživatelů11 drog v České republice zaujímá  

Ústecký kraj dlouhodobě druhé místo za Prahou,  k roku 2018 byl odhadován počet  

6 500 PUD, v posledních dvou letech je počet obdobný. Tabulka zobrazuje 

odhadované počty problémových uživatelů v rámci celé ČR.   

Tabulka č. 2: Odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opioidů v ČR v r. 2018 podle 

krajů - střední hodnoty dle krajů (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 2019) 

 

Kraj Počet Na 

1 000 osob 

15-64 let 

Heroin Bupren
orfin 

Jiné 
opioidy 

Celkem Uživatelé 
pervitinu 

IUD 

Praha 12 400 14,73 2 600 3 800 600 7 000 5 300 12 300 

Středočeský 2 200 2,57 < 50 400 < 50 400 1 800 2 000 

Jihočeský 2 900 7,31 < 50 300 100 500 2 500 2 500 

Plzeňský 2 700 7,49 < 50 < 50 500 500 2 200 2 500 

Karlovarský 1 300 6,80 < 50 < 50 < 50 < 50 1 200 1 200 

Ústecký 6 500 12,46 300 500 < 50 800 5 700 5 300 

Liberecký 1 800 6,47 < 50 < 50 < 50 < 50 1 800 1 700 

Královéhradecký 1 200 3,65 < 50 100 100 200 1100 1100 

Pardubický 700 2,29 < 50 < 50 < 50 100 700 600 

Vysočina 1 100 3,31 < 50 < 50 < 50 100 1 000 800 

Jihomoravský 3 100 4,15 300 < 50 100 300 2 800 2 800 

Olomoucký 2 000 4,97 < 50 < 50 < 50 < 50 1 900 1400 

Zlínský 2 000 5,37 < 50 < 50 100 100 1 900 1 700 

Moravskoslezský 3 700 4,86 < 50 < 50 100 100 3 600 3 400 

Celkem ČR 43 700 6,49 3 400 5 200 1 700 10 200 33 500 39 500 

Pozn.: Počty uživatelů byly zaokrouhleny. V r. 2019 byla provedena revize odhadů za období 2009-2018 v Praze, což ovlivnilo 

celkové odhady za ČR. IUD – injekční uživatelé drog 

 

 Nízkoprahové služby (kontaktní centra a terénní programy) v Ústeckém kraji vykazují 

v roce 2018 celkem 7 552 klientů, z toho 5 727 uživatelů návykových látek a 1 825 

osob blízkých. Počty jsou obdobné jako v předchozím roce. Nízkoprahové služby 

vykazují celkem 86 137 kontaktů s uživateli služeb.12 

 Přestože jsou klienti nízkoprahových služeb motivováni k bezpečnějšímu užívání 

návykových látek, než je nitrožilní aplikace, počet vydaných injekčních setů v rámci 

výměnného programu je v Ústeckém kraji stále velmi vysoký a má rostoucí tendenci. 

                                                           
11 V ČR je tradičně jako problémové užívání drog (PUD) označováno injekční užívání jakékoliv drogy a/nebo 
dlouhodobé nebo pravidelné užívaní pervitinu a opioidů. Podrobněji viz Příloha č. 2 – Slovník použitých pojmů 
12 Výroční zpráva protidrogové politiky Ústeckého kraje 2018 
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V roce 2018 bylo vydáno v rámci výměnného programu13 celkem 1 078 863 

injekčních setů (2017 – 978 887) a  přijato bylo 1 048 209 setů (2017 – 974 139). 

V rámci České republiky zaujímá Ústecký kraj opět za Prahou druhé místo v rámci 

výměnného programu. V rámci vyhledávání a sběru použitého injekčního materiálu 

bylo nalezeno 6 775 injekčních stříkaček, což je výrazný nárůst proti roku 

předchozímu, kdy bylo vykazováno 3 373 nálezů.14 

Obrázek č. 2: Počet distribuovaných jehel a stříkaček v ČR v roce 2018 (Výroční zpráva 

proidrogové politiky v české republice 2018) 

 

 

 V rámci ambulantních sociálních služeb léčby bylo podpořeno celkem 1 247 závislých 

osob a jejich blízkých s problémem látkové (nelegální návykové látky, léčiva, alkohol) 

i nelátkové závislosti (př. gambling, nové technologie), v doléčovacích programech 

následné péče dále 145 osob.15 

 V terapeutické komunitě pro klienty již od 15 let v Mukařově v roce 2018 absolvovalo 

svoji léčbu celkem 34 klientů, rodinné terapie se zúčastnilo celkem 85 rodinných 

příslušníků. Dlouhodobě se daří nejméně 50% klientům úspěšně ukončit léčbu.16 

 Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost v Ústí nad Labem, která 

je určena pro děti a mladistvé, vykazuje v roce 2018 celkem 54 dětských klientů a 70 

rodinných příslušníků. Poradnu navštívilo 35 chlapců a 19 dívek. Klientů od 10 do 15 

let bylo 6 a nad 15 let bylo 48. Řešeno bylo užívání marihuany (31 klientů), pervitinu 

                                                           
13 Součást strategie harm reduction - výměna «kus za kus», tj. klient dostane obvykle za 1 použitou jehlu 
odevzdanou k bezpečné likvidaci 1 novou (motivace klientů k odevzdávání infekčního materiálu 
i k bezpečnějšímu užívání z hlediska infekčních chorob a zdravotních komplikací). Příloha č. 2 – slovník pojmů 
14 Výroční zpráva protidrogové politiky Ústeckého kraje 2018 
15 Výroční zpráva protidrogové politiky Ústeckého kraje 2018 
16 Výroční zpráva protidrogové politiky Ústeckého kraje 2018 
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(7 klientů), nelátkové závislosti jako závislost na hrách na telefonu a na počítači 

(4 klienti), kouření cigaret (3 klienti, nejmladší 10 let).17  

 V roce 2018 podstoupilo detoxifikační léčbu celkem 374 osob z Ústeckého kraje, 

ve 152 případech se jednalo o závislé na alkoholu (34 žen, 118 mužů), ve 222 

případech šlo o nealkoholou závislost (56 žen, 166 mužů). Ve věku do 19 let bylo 

z celkového počtu  10 mladistvých osob (1 dívka alkoholová závislost, 9 chlapců – 

2 případy alkoholové a 7 nealkoholové závislosti). 18  

 Dle hlášení do Národního registru léčby uživatelů drog v roce 2018 zahájilo 

a ukončilo léčbu závislosti celkem 1775 klientů z Ústeckého kraje – 259 uživatelů 

alkoholu, 28 tabáku, 820 pervitinu, 253 opioidů, 329 kanabinoidů, 17 sedativ či 

hypnotik, 70 hazardních hráčů.   

 V roce 2018 bylo vykazováno v Ústeckém kraji celkem 696 intoxikovaných osob. 

K nejvíce intoxikacím došlo souvislosti s užitím pervitinu (232 případů) a alkoholu 

(206). Z hlediska věkové struktury bylo 406 osob starších 19 let, 94 osob ve věkovém 

rozmezí 15 – 19 let, 119 dětí do 15 ti let. Intoxikace byla prokázána u 78 novorozenců 

v kraji. Nově jsou od roku 2018 sledovány výjezdy Zdravotnické záchranné služby ÚK 

v souvislosti s požitím a intoxikací alkoholem. V roce 2018 proběhlo celkem 540 

výjezdů, nejvíce v okrese Ústí nad Labem (220) a v Chomutově (115), převážně šlo 

o osoby ve věku 19 let a více v 516 případech, k osobám ve věku 15-19 let došlo k 20 

výjezdům a k dětem do 15 let k 4 výjezdům.19 

 Dle údajů Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (KHS) byl u 179 osob 

s rizikovým chováním hlášen výskyt virové hepatitidy. Rizikové chování intravenózní 

užívání drog + kombinace s jiným typem chování bylo hlášeno u 156 nemocných 

osob. Zajímavý je nově sledovaný údaj o rizikovém chování tetování, kde se vyskytla 

virová hepatitida v celkem 19 případech, z toho ve 12 šlo o kombinaci 

s intravenózním užíváním drog. Nejvyšší počty osob s VH jsou hlášeny z Teplic (48), 

Mostu (33), Ústí nad Labem (31) a Chomutova (30). 

 V Ústeckém kraji je k 30. 11. 2019 evidováno celkem 207 osob nakažených virem 

HIV (34 forma AIDS). Přestože celorepublikově dochází k výraznému nárůstu počtu 

nakažených virem HIV, nepromítá se tento trend do skupiny injekčních uživatelů 

drog. Dlouhodobě bývá přenos infekce prostřednioctvím injekčního užívání 

v minimumu případů. Celorepublikově z nových 212 případů HIV v roce 2019 bylo 

6 osob nakaženo touto cestou. V Ústeckém kraji bylo hlášeno 14 nových případů 

HIV, žádná osoba nebyla nakažena injekčním užíváním drogy.20  

 

4.4 Koordinace protidrogové politiky 

Koordinaci a realizaci protidrogové politiky na národní i místní úrovni upravuje zákon 

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Odpovědnost za 

tvorbu a naplňování protidrogové politiky ČR nese vláda. Vláda zřizuje funkci národního 

koordinátora pro protidrogovou politiku. Koordinačním a poradním orgánem vlády v otázkách 

protidrogové politiky je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP). 

                                                           
17 Výroční zpráva DRUG-OUT Klub, z.s. 2018 
18 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
19 Statistická data Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje za rok 2018 
20 Státní zdravotní ústav 2019 
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V současné době má 19 členů. Činnost RVKPP zajišťuje organizačně sekretariát, který je 

začleněn do Úřadu vlády. Součástí sekretariátu je Národní monitorovací středisko pro drogy 

a drogové závislosti (dále NMS) zajišťující především koordinaci sběru dat o užívání drog, 

jeho dopadech a realizaci opatření, analýzu a distribuci těchto údajů. Rada má pro svou 

činnost zřízeny zvláštní Výbory a řadu pracovních skupin. Z hlediska koordinace 

a harmonizace krajské a národní úrovně je významný Výbor zástupců regionů RVKPP 

jakožto stálý poradní orgán, který je složen z krajských protidrogových koordinátorů 

a zástupce sekretariátu. 

Kraj a obce provádějí protidrogovou politiku na svém území v samostatné působnosti, 

za účelem koordinace mohou zřizovat protidrogového koordinátora a kraj je povinen 

nejméně jednou za 10 let schválit strategický dokument pro oblast protidrogové politiky.  

Kraje a obce jsou klíčovými partnery centrálních institucí při přípravě a realizaci národní 

strategie politiky v oblasti závislostí a při jejím zavádění do praxe na příslušných úrovních 

veřejné správy. Uskutečňují opatření politiky v oblasti závislostí v souladu s hlavními cíli 

a principy doporučenými národní strategií, zohledňují přitom místní podmínky a potřeby. 

Za tímto účelem jsou zástupci samosprávy jak členy RVKPP, tak členy poradních 

a pracovních orgánů RVKPP a  sekretariátu RVKPP a NMS. Dle platné legislativy se kraje 

prostřednictvím střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb podílejí na svém území na 

tvorbě sítě služeb v oblasti závislostního chování. Odpovídají za výkon kontroly ve 

zdravotnických zařízeních, udělují oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Obce a kraje 

jsou jedním z kontrolních orgánů zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 

účinky návykových látek. 

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, je členem RVKPP 

jako zástupce Asociace krajů ČR, což je významné z hlediska možnosti podílet se na 

rozhodovacích procesech v rámci protidrogové politiky státu. 

Ústecký kraj má zřízenou pozici krajského protidrogového koordinátora. Koordinátorka je 

členkou Výboru zástupců regionů RVKPP. 

V roce 2014 byla Radou Ústeckého kraje ustanovena Pracovní skupina protidrogové politiky 

Ústeckého kraje, která zpracovala Strategii protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015-

2018. Do roku 2014 byla problematika závislostí řešena v rámci pracovní skupiny Prevence 

kriminality a nebyl vytvořen platný strategický dokument, protidrogová politika byla pouze 

součástí širší strategie pokrývající celkovou oblast sociální politiky nebo prevenci kriminality. 

Na obcích s rozšířenou působností působí tzv. místní protidrogoví koordinátoři, kteří mají 

protidrogovou problematiku zakotvenou v pracovní náplni na minimální úvazek nebo osoby 

pověřené jako kontaktní osoby pro tuto problematiku bez stanovené výše úvazku pro pozici 

protidrogového koordinátora. Jejich pozice jsou kumulované, v převážné většině s agendou 

prevence kriminality, sociálního kurátora pro děti a mládež či sociálního kurátora pro 

dospělé. K roku 2019 mají kontaktní osobu zajištěnou všechny obce s rozšířenou 

působností. Žádná z obcí nemá zpracovaný samostatný strategický dokument pro 

protidrogovou politiku, toto téma je obvykle součástí komunitních plánů obcí nebo jiných 

strategických dokumentů.  

Podrobné informace o koordinaci protidrogové politiky, včetně kontaktů na místní 

protidrogové koordinátory, jsou k nalezení ve Výroční zprávě protidrogové politiky Ústeckého 

kraje služeb, které jsou umístěné na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-
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ustecky.cz v sekcích Sociální péče/Protidrogová prevence/Výroční zprávy. Aktualizované 

kontaktní údaje na obce jsou k nalezení i samostatně v sekci Kontakty. 

4.5 Financování protidrogové politiky 

Sociální služby jsou financované vícezdrojově, zejména jde o dotace z veřejných rozpočtů 

z centrální i místní úrovně obvykle na období jednoho roku. Systém je nestabilní, 

administrativně zatěžující a každoročně ohrožuje fungování organizací. Stabilní 

a odpovídající financování je předpokladem pro zajištění kvalitní sítě služeb pro prevenci 

závislostí a její potřebný rozvoj.   

Centrální úroveň 

S nejistým a roztříštěným financováním se potýkají dlouhodobě služby v celé republice. 

Tento problém byl intenzivně řešen na centrální úrovni a úspěšným výstupem je sjednocení 

dotační podpory na protidrogovou politiku z rozpočtu České republiky od roku 2020 pod 

jediný dotační program Úřadu vlády. Prostředky na protidrogovou politiku z resortů 

Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, tělovýchovy 

a mládeže byly převedeny do dotačního programu Úřadu vlády. Poskytovatelům se výrazně 

zjednoduší administrativa spojená s žádostmi o finanční podporu. Nový systém je výhodný 

také efektivnější koordinaci financování protidrogové politiky. Finanční prostředky určené 

k podpoře sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí zůstávají v gesci tohoto 

ministerstva a pro zajištění krajských sítí sociálních služeb jsou převáděné do rozpočtu krajů.  

Evropské financování 

S novým programovým obdobím Evropské unie na období 2014-2020 v rámci OPZ ESF 

vznikla příležitost podpory služeb pro cílovou skupinu osob závislých či závislostí 

ohrožených, která dříve možná nebyla. Této možnosti využil Ústecký kraj i samotní 

poskytovatelé služeb. Ústecký kraj realizuje individuální projekt, do něhož jsou všichni 

poskytovatelé protidrogových služeb zapojení. Poskytovatelé využili také výzvy OPZ ESF 

nezprostředkované krajem. Jednalo se především o finanční podporu prostřednictvím 

spolupráce obcí a Agentury pro sociální začleňování v rámci KPSVL. Z tohoto zdroje byly 

a dosud jsou podpořené některé terénní programy a odborné sociální poradenství.  Např. 

v roce 2018 byly protidrogové služby financované v rámci KPSVL podpořeny celkovou 

částkou 7 723 476 Kč. Dalším zdrojem pro financování projektů z OPZ ESF byly výzvy na 

základě Integrované strategie Ústecko – chomutovské aglomerace, kde byly od roku 2019 

podpořeny služby kontaktních center a programy primární prevence 

Kraj a obce 

Podpora ze strany Ústeckého kraje je realizována každoročně vyhlašovanými dotačními 

tituly, ve kterých je možné zažádat o dotaci na sociální a zdravotní služby protidrogové 

prevence, od roku 2019 také o podporu aktivit primární prevence.   Na podporu sociálních 

služeb pro cílovou skupinu osob závislých či závislostí ohrožených byl zřízen od roku 2016 

samostatný dotační program kraje financovaný z rozpočtu Ústeckého kraje. Dotační řízení je 

realizováno tak, aby byly dotace na základě uzavřených smluv připsány na účty 

poskytovatelů již do konce roku předcházejícímu roku podpory. Tím kraj zajišťuje 

„předfinancování“ poskytovatelů sociálních služeb do doby, než poskytovatelé obdrží 

prostředky, které kraj dostává na podporu sociálních služeb ze státního rozpočtu a od 

dalších donátorů.  Ústecký kraj financuje také jiné aktivity protidrogové prevence, než je 

podpora sociálních služeb. V předchozích letech to byla např. úhrada filmových spotů 
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protidrogové prevence, financování výzkumné studie zaměřené na rizikové chování 

středoškoláků nebo úhrada vzdělávání místních protidrogových koordinátorů aj. 

Na financování protidrogových služeb se podílí většina obcí s rozšířenou působností v kraji 

(v roce 2018 to bylo 15 z 16 obcí), obvykle prostřednictvím dotačních titulů na zajištění 

sociálních služeb v daném regionu. Výjimečně obce podporují také primární prevenci na 

školách nebo jiné preventivní aktivity související s problematikou závislostí (př. Litoměřice, 

Most). Podpora z rozpočtu obcí v roce 2018 činila celkem 8 124 309 Kč.  

 

Přehled podpory kraje: 

 Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky“ 

(odbor sociálních věcí) – pravidelný jednoletý titul  

 Dotační program Podpora vybraných služeb zdravotní péče (odbor zdravotnictví) – 

pravidelný jednoletý titul 

 Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji (odbor školství, mládeže 

a tělovýchovy) – původně určeno pouze pro školy a školská zařízení, od roku 2019 

umožněna podpora certifikovaných poskytovatelů primární prevence - pravidelný 

jednoletý titul  

 Dotační program „Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb 

protidrogové politiky“ (odbor sociálních věcí) – podpora procesu certifikace programů 

primární prevence rizikového chování pro poskytovatele protidrogových služeb,  

nepravidelně vyhlašovaný titul, program byl vyhlášen v roce 2017 a v roce 2019 

 Individuální projekt Ústeckého kraje „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 

2“(odbor sociálních věcí)  – podpora terénních programů pro uživatele návykových látek, 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a intervenční centrum. Finanční podpora 

sociálních služeb je od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2020. V programu je zapojeno 25 

poskytovatelů sociálních služeb s celkem 31 službami - 7 terénních programů, 23 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a 1 intervenční centrum. Díky projektu 

mají služby jistotu víceletého financování a vyšší podporu, než z běžných zdrojů. V roce 

2018 byly terénní programy podpořeny částkou 19 347 100 Kč. 

 

Tabulka č. 3 zobrazuje výdaje Ústeckého kraje na protidrogovou politiku v roce 2018. 

Společně s podporou obcí činily výdaje samospráv Ústeckého kraje v roce 2018 celkem 

12 014 984 Kč. Tabulka č. 4 zobrazuje mezikrajské srovnání výdajů na protidrogovou politiku 

z místních samospráv v roce 2018.  

 

Tabulka č. 3: Finanční podpora z rozpočtu Ústeckého kraje v roce 2018 (Výroční zpráva protidrogové 
politiky Ústeckého kraje 2018) 

 
Rozpočtový 

zdroj/dotační 
program 

 
Popis 

 
Specifický
/ obecný 
titul 

 
Jednoletá/  
víceletá 
podpora  

 
Výše výdajů (v Kč) 
na protidrogovou 
politiku 

 
Dotační program 
Podpora 
sociálních služeb 
protidrogové 
politiky 2018 

Podpora sociálních služeb, které 
jsou součástí základní sítě služeb 
ÚK a poskytují služby pro cílovou 
skupinu osob ohrožených 
závislostí nebo závislých na NL.  

 
specifický 

 
jednoletá 

 
3 000 000 
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Dotační program  
Podpora 
Ústeckého kraje 
na sociální služby 
2018 

Podpora sociální služby domovy 
se zvláštním režimem pro cílovou 
skupinu s dg. závislostí, 
kombinace s duševním 
onemocněním 

 
obecný 

 
jednoletá 

 
154 675 

 
Dotační program 
Podpora 
vybraných služeb 
zdravotní péče 
2018 

Podpora služeb zdravotní péče, 
vyhlašováno odborem 
zdravotnictví, podpora substituční 
léčby a Krajské adiktologické 
ambulance a poradny pro děti a 
dorost  

 

 
obecný 

 
jednoletá 

 
586 000 

 
Fond Ústeckého 
kraje 

Individuální dotace nadaci Nové 
Česko na projekt Revolution train  

 
obecný 

 
jednoletá 

 
150 000 

 
Celkem 

    
3 890 675 

 
 

Tabulka č. 4: Výdaje na protidrogovou politiku z místních rozpočtů v ČR  2010-2018, v tis. Kč (Výroční 

zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018) 

Kraj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Praha 62 415 54 834 63 478 61 938 57 394 72 499 63 441 71 948 74 860 

Středočeský 21 516 17 750 17 052 6 241 13 316 15 562 20 186 22 395 26 093 

Jihočeský 10 070 10 677 11 519 11 271 13 827 14 356 14 162 16 715 19 433 

Plzeňský 14 403 15 217 14 278 12 824 13 183 14 458 13 190 17 658 18 345 

Karlovarský 6 256 4 991 6 756 8 192 10 638 4 815 6 597 6 306 15 575 

Ústecký 12 374 10 715 9 270 8 394 8 343 9 620 14 080 11 787 12 015 

Liberecký 10 986 11 258 11462 11429 11 246 12 404 12 311 13 085 17 870 

Královéhradecký 7 604 8 338 9 047 18 929 14 456 15 394 16 579 17 667 40 269 

Pardubický 8 545 8 141 7 928 9 933 5 421 6 105 7 214 8 503 8 089 

Vysočina 4 143 5 119 10 370 12 830 15 439 17 013 17 274 16 089 17 194 

Jihomoravský 21799 25 360 28 466 25 940 27 113 26 744 27 148 33 629 37 153 

Olomoucký 11082 11419 12 071 12 380 9 907 15 852 13 335 17 001 11 359 

Zlínský 20 734 7 447 6 797 10 033 10 429 9 774 11740 12 089 13 223 

Moravskoslezský 43 839 30 628 31 979 32 026 30 347 33 680 31496 37 281 39 139 

 

 

 

 

 

Celkem ČR 255 764 221 895 240 474 242 359 241 059 268 276 268 753 302 153 350 617 

 

Podrobné informace o financování protidrogové politiky za jednotlivé roky jsou k nalezení ve 

Výročních zprávách protidrogové politiky Ústeckého kraje služeb, které jsou umístěné na 

webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekcích Sociální 

péče/Protidrogová prevence/Výroční zprávy. 
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5. Akční plán realizace strategie prevence závislostí Ústeckého 

kraje na období 2020 – 2023 

 

 5.1 Oblast primární prevence 

5.1.1 Současný stav 

 
Cílem primární prevence v oblasti závislostí je předcházení závislostnímu chování jedinců či 

snížení výskytu a šíření tohoto rizikového chování. Vzhledem k významu primární prevence 

pro předcházení závislostního chování jedinců je tato oblast prevence nezbytnou součástí 

krajské strategie prevence závislostí. Koordinace školské primární prevence spadá v rámci 

Ústeckého kraje především na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Na odboru sociálním 

je koordinována zejména sekundární a terciární prevence poskytovatelů sociálních služeb, 

avšak většina těchto poskytovatelů se zabývá také primárně preventivními aktivitami 

rizikového chování. Primární prevence se člení na tzv. nespecifickou21 a specifickou primární 

prevenci22. V rámci cílů a opatření koncepce je řešena specifická primární prevence 

rizikového chování, prioritně v oblasti závislostí. 

Nespecifickou primární prevenci realizuje řada subjektů zaměřených na volnočasové aktivity, 

jako jsou např. domy dětí a mládeže, sportovní a zájmové kluby nebo některé sociální služby 

(např. nízkoprahová centra pro děti a mládež). 

Specifická primární prevence je zajišťována převážně v rámci školského systému. Školy jsou 

povinné vytvářet tzv. preventivní program školy zaměřený na prevenci rizikového chování. 

Koordinační a metodickou roli z hlediska prevence plní Pedagogicko-psychologické poradny. 

Preventivní aktivity ve školách zajišťují různé subjekty – certifikované organizace 

s komplexními preventivními programy, Státní zdravotní ústav, zástupci policie, neziskové 

organizace s jednorázovými besedami apod. Realizaci prevence na školách ztěžuje 

nevyhovující postavení školního metodika prevence, který nemá sníženou přímou vyučující 

povinnost, dále nedostatečné finanční ohodnocení těchto pracovníků a celkově 

podfinancování celého systému prevence. Všechny tyto faktory vedou mnohdy k pouze 

formálnímu naplňování preventivních programů škol i k zajišťování nekvalitních 

jednorázových aktivit.  

Na počátku platnosti předchozího strategického dokumentu v roce 2015 nebyly v Ústeckém 

kraji zajištěny téměř žádné komplexní programy primární prevence, prevence byla ve větší 

míře realizována neodbornými subjekty v různé kvalitě, převažovaly jednorázové akce. 

Během posledních čtyř let došlo na poli primární prevence v kraji k významnému posunu. 

Došlo k rozšíření nabídky certifikovaných programů neziskovými organizacemi a k rozšíření 

nabídky akreditovaného vzdělávání lektorů primární prevence a vzdělávání pro pedagogy 

a metodiky škol neziskovými organizacemi. Dále se podařilo posílit financování primární 

prevence ze strany obcí i ze strany kraje. Kraj podpořil proces certifikace odborné 

způsobilosti programů primární prevence a umožnil dotační přímou podporu realizace 

programů certifikovaných poskytovatelů primární prevence. 

V Ústeckém kraji poskytují k roku 2019 komplexní certifikované programy všeobecné 

primární prevence rizikového chování tři poskytovatelé protidrogových služeb – Světlo 

                                                           
21 Příloha č. 2 – Slovník použitých pojmů 
22 Příloha č. 2 – Slovník použitých pojmů 
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Kadaň, z.s., WHITE LIGHT I., z.ú. a Oblastní spolek ČČK Litoměřice. Programy jsou v rámci 

akreditovaného rozsahu rizikového chování sestavovány „na míru“ potřebám škol 

i jednotlivých tříd. Do výše získaných dotací mohou být programy realizovány zdarma, 

případně za nižší cenu. S třídními kolektivy se pracuje opakovaně obvykle formou 

tříhodinových interaktivních bloků. Některé organizace nabízejí kromě práce s dětmi další 

aktivity, jako jsou informační besedy pro rodiče, nabízejí vzdělávání pro pedagogy 

a metodiky prevence nebo konzultace pro pracovníky škol i žáky. Certifikované programy 

selektivní a indikované prevence v oblasti závislostí nejsou dostupné. 

Spolek Světlo Kadaň realizuje dlouhodobý program školské všeobecné primární prevence 

„Světlem k prevenci“ pro základní školy od 4. nebo 6.–9. třídy a střední školy od 1.–3. 

ročníku. Program je zaměřený na 7 tematických okruhů (i mimo oblast adiktologie).  Spolek 

také nabízí akreditované vzdělávání pro lektory primární prevence a metodiky škol. 

Podrobné informace jsou dostupné zde:  https://svetlem-k-prevenci.webnode.cz/. 

Organizace WHITE LIGHT I. založila v roce 2016 Centrum primární prevence a vytvořila 

autorský preventivní program všeobecné primární prevence „Všeho (jenom) s Mírou“ pro 

žáky 5.–7. tříd základních škol. Program je zaměřen na prevenci nelátkových závislostí, 

užívání alkoholu a kouření. Pro střední školy byl vytvořen program zamřený na 7 okruhů 

rizikového chování. Program byl oceněn v národním kole Evropské ceny prevence kriminality 

2019 na 2. místě pro program primární prevence pro oblast protidrogové prevence. 

Podrobně zde: http://wl1.cz/centrum-primarni-prevence/ 

Oblastní spolek ČČK Litoměřice a jeho kontaktní centrum poskytuje za finanční podpory 

Města Litoměřice dlouhodobý program všeobecné primární prevence pro 6.–9. třídu 

základních škol a semináře pro střední školy. Program nabízí 8 tříhodinových tematických 

bloků (nejen z oblasti závislostí). Podrobné informace jsou dostupné zde: 

http://www.kclitomerice.cz/kc-preven 

I přes posílenou nabídku certifikovaných programů není primární prevence v kraji stále 

dostatečně zajištěna a do realizace primárně preventivních programů se chystají 

v následujících letech vstoupit další poskytovatelé protidrogových služeb. Na primární 

prevenci se podílejí všichni poskytovatelé, a to to formou interaktivních besed, pořádáním 

exkurzí apod. 

Na zajištění prevence ve školách se podílí dále Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 

s programem Hravě o prevenci, v nabídce programu je 13 témat. Téma zdravého životního 

stylu, prevence kuřáctví a alkoholismu se přímo či nepřímo dotýká každého tématu. Webové 

stránky programu: https://www.hraveoprevenci.cz/. 

Do škol vstupují s besedami zástupci policie, jedná se zejména o témata zaměřená na 

zvyšování právního vědomí. Systematicky se touto oblastí zabývá oddělení tisku a prevence 

Krajského ředitelství policie ĆR Ústeckého kraje, který realizuje již třetím rokem projekt 

Drogy a právo, který je určen studentům prvních a druhých ročníků SŠ v kraji a je rozdělen 

do dvou bloků. Přednášky jsou vhodným doplněním programů prevence závislostního 

chování mládeže. 

I přes posílenou nabídku certifikovaných programů není primární prevence v kraji stále 

dostatečně zajištěna, je třeba zabezpečit školy ve všech regionech, je nezbytné vytvořit 

program/y selektivní a indikované prevence, které v kraji dostupné nejsou. Je zapotřebí 

podporovat vzdělávání lektorů i pedagogických pracovníků a usilovat o získání či posílení 

dostupné finanční podpory.    
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5.1.2 Cíle a opatření pro oblast primární prevence 

SWOT analýza 

Vize plynoucí ze SWOT analýzy (žádoucí stav ke konci platnosti strategie): 

- kraj má strategii Prevence rizikového chování a na ni vázané finanční prostředky 

- systém primární prevence je kvalitní a stabilně dlouhodobě financovaný (stabilní 

financování na všech úrovních – obce-kraj-centrální zdroj) 

- v každém okrese působí organizace či zařízení se samostatným týmem odborníků, kteří 

se věnují specifické primární prevenci na školách (dostatek programů, dostatek 

kvalifikovaných odborníků) 

- každá základní i střední škola v kraji realizuje certifikovaný preventivní program 

- systém vertikální koordinace primární prevence ve školách na úrovních kraj 

a města/obce je funkční  

- je zajištěn kontinuální systém vzdělávání pro školní metodiky prevence ve školách 

- veřejnost je více informovaná o problematice závislostí a jejích možných důsledcích 

 
Silné stránky: Slabé stránky: 

 existence odborných institucí 
a odborníků se zájmem poskytovat 
programy primární prevence  

 existence certifikačních procesů pro 
oblast primární prevence  

 posílení financování primární 
prevence ze strany kraje (certifikace 
PP, programy) i obcí  

 síť služeb věnujících se dětem               
a mládeži (nízkoprahová centra, 
domy dětí a mládeže, sportovní 
oddíly)  

 školy mají školní metodiky prevence 
a poskytují v rámci vzdělávání 
základní rámec primární prevence 
(minimální preventivní programy ve 
školách)  

 rozšíření nabídky akreditovaného 
vzdělávání lektorů primární prevence 
a vzdělávání pro pedagogy a metodiky 
škol 

 rozšíření nabídky certifikovaných 
programů neziskovými organizacemi 
neziskovými organizacemi   

 navázána spolupráce mezi metodiky 
škol a neziskovými organizacemi 
(regionálně)  

 povinné specializační vzdělávání  

 existence vzdělávání školních metodiků 
prevence (Specializační studium pro 
školní metodiky prevence k výkonu 
specializovaných činností)   

 zájem škol o primární prevenci   

 aktivní spolupráce krajského školského 
koordinátora s koordinátory prevence 
v Pedagogicko psychologických 
poradnách a školními metodiky 

 nedostatečné a nejisté financování 
preventivních programů, 
komplikovanost procesu získávání 
finančních prostředků jak pro neziskové 
organizace, tak školy  

 není jednotná forma a kvalita primární 
prevence (absence koncepce )  

 problematika primární prevence není IN, 
není vnímána jako důležitý/nezbytný 
prvek výchovy ve školách (často ani ne 
v rodině)  

 rizikové chování je často podceňováno, 
bagatelizováno,  a to jak 
rodiči/institucemi/veřejností/společností  

 existence škol, které využívají k prevenci 
pouze jednorázové aktivity namísto 
strukturovaných víceletých certifikovaných 
programů 

 Přetížení školních metodiků prevence 
jinými povinnostmi 

 zajišťování primární prevence (zejména na 
školách) nekvalifikovanými lidmi, 
v některých případech povinné vykonávání 
funkce metodika s nedostatečnou profesní       
i časovou kapacitou (kumulace 
pozic)špatná 

  měřitelnost efektivity (absence hodnocení 
realizace primární prevence) 

 nedostatek certifikovaných (kvalitních) 
poskytovatelů primární prevence v kraji, 

 Chybějící supervize pro pedagogy/školní 
metodiky prevence/vedení školských 
zařízení 

 nízké využívaní dotací školami v rámci 
MŠMT v oblasti primární prevence 
(nezájem škol o tvorbu projektů pro 
primární prevenci)  
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prevence (pravidelná setkání, 
informovanost) 

 ve městech fungují Pedagogicko-  
psychologické poradny 

 
 

 nedostatek kvalifikovaných odborníků pro 
realizaci primárních programů,  jejich odliv 
do jiných oblastí (finančně a časově 
náročné dosažení potřebné kvalifikace) 

 primární prevence neprobíhá ve všech 
regionech na středních školách 

 chybí primární prevence mezi nezletilými, 
kteří již opustili povinnou školní docházku, 
nestudují a jsou např. v evidenci ÚP 

 nedostatečná nabídka vzdělávání pro 
pedagogy v rámci primární prevence 
v nižších ročnících  

 problematika s dostatečnou nabídkou, 
místní dostupností a financováním služeb 
věnujících se dětem a mládeži, tj. 
nespecifické primární prevenci 
 

Příležitosti: Hrozby (rizika):  

 koncepce primární prevence od 
předškolního věku do dospělosti  

 podpora certifikovaných programů 
primární prevence namísto 
nefunkčních aktivit   

 kvalitní a motivovaní školní metodici 
prevence na školách  

 zvýšení povědomí ředitelů 
škol/pedagogů/rodičů o významu 
primární prevence a její realizace na 
školách  

 spolupráce poskytovatelů PP se 
školami (nabídka aktivit, pomoc při 
zpracovnání projektů)  

 existence zákonné normy pro primární 
prevenci na školách  

 zapojení i malých škol do primární 
prevence a zajištění primární prevence  
na středních školách ve všech 
regionech kraje  

 změna podmínek dotačního programu 
MŠMT – navýšení alokace, rozšíření 
okruhu oprávněných žadatelů  o obce 

 možnost financování programů primární 
prevence z programů EU  

 dotační tituly na poskytování primární 
prevence – MŠMT, KÚ, obce  

 změna přístupu měst k primární 
prevenci a jejich komunitní plánování  

 ponížení úvazků vyučovacích hodin pro 
školní metodiky  

 důslednější dohled České školní 
inspekce nad plánem a realizací 
primární prevence škol  (odstranění 
formalismu)  

 standardy primární prevence a systém 
certifikací  

 spolupráce poskytovatelů PP s obcemi 
(nabídka programů pro školy, motivace 
k financování) 

 existence Národního ústavu pro 

 neodborně a nevhodně poskytovaná 
primární prevence (besedy, přednášky) 
zajišťovaná nekompetentními lidmi vede 
k roztříštěnosti a nefunkčnosti PP a 
v návaznosti k dojmu, že PRCH stejně 
nefunguje (nemá tedy cenu ji 
provozovat) – raději podpora jiných 
aktivit, které jsou více viditelné/jdou 
lépe vyhodnotit  

 současný přístup společnosti - vysoká 
míra tolerance ke zneužívání 
návykových látek, podceňování 
prevence, nízká akcentace hodnot a 
morálky, neexistence pozitivních vzorů 
u dětí    a mládeže, malá odpovědnost za 
své zdraví,  není to "politické" téma  

 vysoká koncentrace nepříznivých socio-
demografických faktorů v kraji 
(nezaměstnanost, nízká kvalita 
absolventů škol znemožňující 
dosáhnout vyššího vzdělání, nárůst 
„dětí ulice“, absence vzorů dobrého 
chování ve společnosti apod.) a s tím 
související rizikové chování populace  

 nedostatečný a komplikovaný systém 
financování programů primární 
prevence a s  tím související hrozící 
zánik programů  

 špatná komunikace a spolupráce mezi 
rodinou a školou (laxní přístup, nezájem 
o spolupráci ze strany rodičů, 
přesouvání odpovědnosti škola 
x rodiče)  

 ztráta motivace k poskytování 
preventivních aktivit  

 nízký věk experimentátorů (látkové 
i nelátkové závislosti)  

 nejasné legislativní ukotvení primární  

 prevence (zodpovědnosti, kompetence, 
finance, koordinace)  

 nezájem škol o primární prevenci  
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vzdělávání a jeho metodické podpory 

 pestrá nabídka volnočasových aktivit  

 preventivní kampaně a rozšíření 
informací do médií (prevence, rizika…)  

 aktualizace strategického dokumentu 
krajské preventivní politiky  

 legislativní zakotvení metodika 
prevence pedagogicko psychologické 
poradny 

 možnost sdílení zkušeností z realizace 
programů prevence – konference 
primární prevence  

 zavádění supervize do školského 
prostředí 

 vzdělávání policie v oblasti primární 
prevence 

 vzdělávání v oblasti tvorby projektů na 
primární prevenci 

 existence kvalitního zdroje informací           
v oblasti primární prevence (centrum 
adiktologie)  

 povinnost škol vykazovat preventivní 
aktivity do elektronického On-line 
systému výkaznictví MŠMT  

 zvýšení zdravotních rizik a nemocnosti  

 neudělení certifikace  

 nízká nabídka finančně dostupných 
volnočasových aktivit, kroužků, klubů 
a nepřehlednost organizací aktuálně 
zajišťující aktivity ve volném čase  

 vysoká nabídka a dostupnost návykových 
látek ve společnosti (v kraji)  

 nedostatek zdravotně-výchovného 
materiálu z edice Státmího zdravotního 
ústavu a Ministerstva zdravotnictví  
 

 

 

Cíle a opatření 

 Obecný cíl: předcházení vzniku a rozvoje závislostního chování, zejména mezi dětmi 
a mladistvými 
 

 Specifické cíle:  
1. Zajištění realizace kvalitních programů specifické primární prevence v Ústeckém kraji 

2. Efektivnější koordinace a spolupráce v oblasti primární prevence v Ústeckém kraji 

 

K plnění cílů v oblasti primární prevence je třeba funkčního systému zahrnující dostupné 

kvalitní a stabilně financované programy pro všechny typy prevence. Pro efektivní realizaci je 

nezbytná účelná koordinace,  vzájemná spolupráce a motivace všech subjektů v oblasti  

primární prevence. Neméně podstatnou složkou je vysoká informovanost veřejnosti 

i subjektů navzájem.   

 

 Cíl č. 1: Zajištění realizace kvalitních programů primární prevence v Ústeckém kraji 

1. Opatření: Zajištění stabilního financování programů specifické primární prevence 

2. Opatření: Podpora kvality preventivních programů 

3. Opatření: Zvýšení dostupnosti programů primární prevence 

 

 

Opatření č. 1.1 Zajištění stabilního financování programů specifické 

primární prevence 

Stručný popis opatření - Podpora realizace kvalitních programů specifické 
primární prevence zabezpečením stabilního 
financování.  
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- možnost čerpat podporu z dotačního programu KÚUK 
- využívání možností podpory všech donátorů  
- využití podpory z EU 
- podpora motivace samospráv (zřizovatelů škol) 

k financování primární prevence 
- podpora škol ve využití dotací - zvýšená informovanost 

škol o možnostech čerpání dotací, pomoc se 
zpracováním žádostí  (př. vytvoření dotačního 
kalendáře, informovanost v rámci metodické podpory 
Pedagogicko-psychologických poraden, neziskových 
služeb) 

- posílení finančního zabezpečení realizátorů (př.zajištění 
více obcí v regionu díky automobilu, více týmů apod.) 
 

Předpokládané dopady - snížení míry rizikového chování dětí a mládeže 
a minimalizace jeho vzniku - předáním a utvářením 
znalostí, získáním dovedností a formováním postojů 
podporujcí zdravý životní styl  

- posílení prevence k efektivnější realizaci programů (z 
finančního i personálního hlediska -více preventivních 
týmů, programů, vyšší pokrytí území kraje, možnost 
automobilu k efektivnější dostupnosti v regionu apod.) 

- zapojení samospráv do systému financování 
- efektivnější využití dotačních programů 
- užší spolupráce se školským systémem 

 
Předpokládané finanční 

náklady  

dle prostředků alokovaných v dotačních programech 

Ústeckého kraje, Úřadu vlády České republiky, obcí a dalších 

donátorů 

Předpokládané finanční 

zdroje 

státní rozpočet, rozpočet Ústeckého kraje, obecní rozpočty, 

OPZ 

Stručný popis cílové 

skupiny 

- cílová skupina programů – žáci a studenti, mládež, 
veřejnost 
 

Předpokládaní 

realizátoři 

neziskové organizace realizující programy PP, Ústecký kraji, 

obce, školy a další aktéři zapojení do oblasti primární prevence 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- počet fungujících certifikovaných programů v kraji 
- počet respondentů/tříd/škol zabezpečených programy 
- podpořené projekty z dostupných dotačních titulů (ÚK, 

na centrální úrovni, na úrovni obcí, z evropských zdrojů 
aj.) 

- výše finančních prostředků získaná na primárně 
preventivní programy 
 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategie 
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Opatření č. 1.2 Podpora kvality preventivních programů 

Stručný popis opatření - podpora vzniku a poskytování certifikovaných programů 
primární prevence 

- motivace škol k zajištění certifikovaných programů 
- podpora/motivace vzdělávání metodiků prevence a 

dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence 
- podpora k získávání a zvyšování kvalifikace lektorů 

primární prevence  

 
Předpokládané dopady - kvalitní primární prevence v oblasti závislostního 

chování poskytovaná kvalifikovanými  odborníky  
- realizace kvalitní prevence na školách 
- snížení míry rizikového chování dětí a mládeže a 

minimalizace jeho vzniku  
- více kvalifikovaných lektorů zajistí více komplexních 

programů 
 

Předpokládané finanční 

náklady 

dle potřeb certifikovat programy a dle cen kurzů a počtu 

respondentů pro jednotlivé kvalifikační stupně lektorů primární 

prevence dle tzv. víceúrovňového modelu Standardů primární 

prevence 

Předpokládané finanční 

zdroje  

státní rozpočet, rozpočet Ústeckého kraje, obecní rozpočty, 

neziskové organizace dle získaných finančních prostředků od 

donátorů, popř. OPZ 

Stručný popis cílové 

skupiny  

- děti a mládež (žáci a studenti) 
- pracovníci škol, veřejné správy a neziskové organizace 

zapojení v oblasti primární prevence 
- rodiče, pedagogové 

- veřejnost 
Potenciální realizátoři 

opatření 

Ústecký kraj, školy, poskytovatelé preventivních programů vč. 

poskytovatelů kurzů pro lektory primární prevence a další 

zainteresované subjekty 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- počet certifikovaných programů primární prevence 
- podané žádosti škol o podporu certifikovaných primárně 

preventivních programů  

- počty proškolených lektorů potřebnými kvalifikačními 
stupni pro realizaci programů 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategie 

 

Opatření č. 1.3 Zvýšení dostupnosti programů primární prevence 

Stručný popis opatření - snaha o navýšení finančních prostředků do oblasti 
specifické primární prevence 

- snaha o pokrytí všech okresů komplexními 
preventivními programy  

- zajištění programů i v malých školách/obcích  

- podpora vzniku a poskytování programů selektivní 
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a indikované prevence, a to i mimo školský systém (př. 
nezaměstnaní mladiství  na ÚP, v zařízeních ústavní 
výchovy apod.) 

Předpokládané dopady - posílení prevence – dostupnost kvalitní a kvalifikované 
primární prevence na všech školách ve všech 
regionech, včetně mimoškolského systému 

- realizace programů selektivní a indikované prevence 
v oblasti závislostního chování (popř. nejen v oblasti 
adiktologie) 

- snížení míry rizikového chování dětí a mládeže 
a minimalizace jeho vzniku 
 

Předpokládané finanční 

náklady  

dle potřeb v regionech a potřeb poskytovatelů (stávajících i 

nově vznikajících)  

Předpokládané finanční 

zdroje 

dle prostředků alokovaných v dotačních programech 

Ústeckého kraje, Úřadu vlády České republiky, obcí a dalších 

donátorů 

Stručný popis cílové 

skupiny 

- děti a mládež (žáci a studenti) 
- rodiče, pedagogové 

- veřejnost 
Potenciální realizátoři 

opatření 

poskytovatelé preventivních programů, donátoři (Ústecký kraj, 

centrální zdroje, obce apod.), další zainteresované subjekty 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- počet nově vytvořených/poskytovaných preventivních 
programů všeobecné, selektivní a indikované prevence 
během platnosti strategie 

- nově zajištěné lokality, školy, instituce 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategie 

 

 Cíl č. 2: Efektivnější koordinace a spolupráce  v oblasti primární  prevence v Ústeckém 

 kraji 

 

1. Opatření: Užší spolupráce mezi subjekty zabývající se primární prevencí v Ústeckém kraji 

2. Opatření: Motivace obcí, škol a dalších subjektů k realizaci efektivní primární prevence 
a její podpoře 

3. Opatření: Osvěta odborné i laické veřejnosti 

 

Opatření č. 2.1 Užší spolupráce mezi subjekty zabývajícími se primární 

prevencí v kraji  

Stručný popis opatření - komunikace a spolupráce mezi subjekty zabývající se  
primární prevecí v krají (školství, neziskové organizace, 
Policie ČR, krajská hygienická stanice apod.) 

- komunikace a součinnost mezi odbory krajského úřadu 
v oblasti primární prevence, např. v rámci pracovní 
skupiny  
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- pilotáž platformy pro setkání poskytovatelů primární 
prevence v Ústeckém kraji (1 x ročně) 

Předpokládané dopady - vzájemná informovanost o poskytovaných 
systematických i jednorázových akcích v rámci primární 
prevence v Ústeckém kraji v oblasti školství i mimo ni 

- efektivnější řešení problematiky primární prevence 
z pozice Ústeckého kraje – krajského úřadu  

- kvalitnější koordinace a kooperace subjektů v oblasti 
preventivních aktivit 

Předpokládané finanční 

náklady  

v rámci běžné činnosti krajského úřadu a činnosti 

poskytovatelů preventivních programů, zástupců školství a 

dalších subjektů 

Předpokládané finanční 

zdroje 

- 

Stručný popis cílové 

skupiny 

aktéři v oblasti primární prevence 

Potenciální realizátoři 

opatření 

Ústecký kraj a subjekty zapojené do oblasti primární prevence  

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- přehled programů primární prevence poskytovaných 
v Ústeckém kraji  

- pracovní setkání a jeho výstupy 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategie 

 

Opatření č. 2.2 Motivace obcí, škol a dalších subjektů k realizaci efektivní 

primární prevence a její podpoře 

Stručný popis opatření - informovanost zástupců obcí o významu kvalitní 
primární prevence a motivace k potřebné finanční 
podpoře přímo na prevenci (př.na setkání představitelů 
obcí, individuální představení programů apod.) 

- motivace škol k využívání dotačních programů a tvorbě 
projektů a k spolupráci s poskytovateli certifikovaných 
preventivních programů (v rámci metodického vedení 
prevence rizikového chování, ze strany obcí, ze strany 
poskytovatelů preventivních programů – besedy pro 
pracovníky škol) 

- motivace jiných subjektů, kde je možné zachytit např. 
mládež mimo školský systém k primárně preventivním 
aktivitám (př. Úřady práce, sociální služby jako 
nízkoprahová denní centra aj.) 

Předpokládané dopady - efektivnější prevence rizikového chování  

- zvýšení informovanosti zúčastněných subjektů 

- posílení financování a realizace preventivních programů 

 

Předpokládané finanční  v rámci běžné činnosti krajského úřadu, v rámci činnosti škol, 
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náklady  poskytovatelů preventivních programů a dalších subjektů 

Předpokládané finanční 

zdroje 

-  

Stručný popis cílové 

skupiny 

-  

Potenciální realizátoři 

opatření 

poskytovatelé preventivních programů, Ústecký kraj, školy a 

další zainteresované subjekty 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- nové zdroje financování z obecních rozpočtů 
- školy vytváří a projekty a čerpají dostupné zdroje na 

prevenci a/nebo zajišťují realizaci komplexních 
certifikovaných programů ve školách 

- rozšíření preventivních programů dle potřeb, také mimo 
školský systém 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategie 

 

 

Opatření č. 2.3 Osvěta odborné i laické veřejnosti 

Stručný popis opatření - informace o významu prevence a preventivních 
aktivitách na dostupných místech (weby poskytovatelů, 
web Ústeckého kraje, weby samospráv, Pedagogicko 
psychologické poradny ÚK..) 

- realizace kampaní od aktérů prevence (př. kalendař akci 
pro školy, sumář dostupných programů – letáky, v rámci 
konferencí, dnů otevřených dveří, individuálních setkání 
se školami, samosprávami, poskytovateli sociálních 
služeb apod.) 

- podpora informovanosti pracovníků škol (besedy pro 
pedagogy i ředitele) 

- podpora realizace programů prevence pro rodiče  
- využití rozhlasového vysílání (jednorázové nebo 

pravidelné relace v regionálním i lokálním rozhlase) 

- využití periodického tisku (uveřejňování informačních 
a zdravotně-výchovných článků) 

Předpokládané dopady - zvýšení informovanosti o prevenci rizikového chování, 
především o prevenci a důsledcích závislostního 
chování 

- větší informovanost samospráv o významu prevence 
a jejích potřebách 

- větší informovanost veřejnosti  

Předpokládané finanční 

náklady 

v rámci běžné činnosti poskytovatelů prevence, samospráv, 

Ústeckého kraje, případné náklady na letáky, konference dle 

potřeb 

Předpokládané finanční 

zdroje  

donátoři primární prevence 

Stručný popis cílové - pracovníci škol a dalších institucí využívajících 
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skupiny  preventivní aktivity 
- pracovnící a vedení obcí 

- veřejnost 
Potenciální realizátoři 

opatření 

Ústecký kraj, školy, poskytovatelé preventivních programů, 

obce a další aktéři  

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

konkrétní informační kampaně aktérů  

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategie 

 

 

 5.2 Oblast snižování rizik  

5.2.1 Současný stav  

Služby v oblasti snižování rizik spojených se závislostí zajišťuje v Ústeckém kraji 

18 nízkoprahových služeb – 9 kontaktních center a 9 terénních programů. Služby jsou 

certifikované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Poskytovány jsou následovně: 

DRUG-OUT Klub, z.s. zajišťuje Ústí nad Labem, Trmice, Chlumec a Chabařovice, 

Postoloprty. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o Děčín, Českou Kamenici a Benešov nad 

Ploučnicí, WHITE LIGHT I., z.ú. působí v oblasti Teplicka a Šluknovského výběžku, Oblastní 

spolek Českého červeného kříže Litoměřice zajišťuje oblast Litoměřicka, Lovosicka  

a Roudnicka, Světlo Kadaň, z.s. Kadaňsko a Chomutovsko a organizace Most k naději, z.s. 

poskytuje služby na Mostecku, Lounsku a části Teplicka.  

Nízkoprahové služby jsou v rámci kraje rozložené poměrně rovnoměrně. Dostupnost 

kontaktních center je v kraji dostatečná. V některých lokalitách byla dlouhodobě vnímána 

potřeba vyššího zajištění terénních programů, především z malých obcí nebo hůře 

dostupných lokalit, což se během posledních let v mnoha regionech povedlo. K rozšíření 

terénních programů z hlediska kapacit, lokalit nebo časové dostupnosti došlo např. na 

Chomutovsku, Kadaňsku, Šluknovsku, Děčínsku, Ústecku.  

V Ústeckém kraji byla v roce 2019 zřízena protialkoholní a protitoxikomanické stanice, která 

dlouhodobě na území kraje chyběla. Její zřízení bylo jedním z cílů předchozí protidrogové 

strategie. Stanice je otevřena v rámci Krajské zdravotní a.s. v nemocnici v Teplicích 

s kapacitou 10 lůžek.   

Přestože má kraj zajištěnou funkční síť certifikovaných služeb, chybí nebo je nedostatečná 

péče o určité skupiny uživatelů jako např. nízkoprahová péče o uživatele alkoholu, služby pro 

gamblery ve všech regionech a dalších navazující služby jako je sociální bydlení pro rodiny, 

denní centrum a nízkoprahové bydlení pro uživatele alkoholu a aktivní uživatele návykových 

látek. Chybí programy zaměřené na práci v prostředí nočního života a hudebních festivalů. 

Vzhledem k rozvoji nelátkových závislostí je třeba rozvíjet v programech HR strategii 

v oblasti nadužívání internetu a počítačových her. 
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5.2.2 Cíle a opatření pro oblast snižování rizik 

SWOT analýza 

Vize (žádoucí stav ke konci platnosti strategie): 

- existence jednotného průhledného a administrativně zvládnutelného systému 

zajišťujícího stabilní víceleté financování služeb  

- je schválena a funguje minimální síť služeb kraje v oblasti snižování rizik, které naplňují 

odpovídající standardy kvality a odpovídají aktuální potřebě v jednotlivých částech kraje 

(rozšíření terénní práce o potřebné lokality a cílové skupiny) 

- je udržena kvalita stávajících služeb a  stabilní odborný personál  

- jsou jasně stanovena pravidla spolufinancování služeb  z rozpočtů kraje a měst/obcí, 

místní samosprávy se na financování služeb podílejí  

- možnost čerpání finanční podpory z programů  Evropské unie ke zkvalitnění služeb 

- certifikát kvality služeb má zásadní význam při rozdělování finančních prostředků 

- existuje manuál služeb s jednotným vykazováním 

- dobrá informovanost veřejnosti o adiktologických službách  

- snižuje se počet nových uživatelů drog 

- omezení (vytlačení) heren s výherními automaty v obcích 

 

SWOT analýza    

Silné stránky: Slabé stránky: 

 existující funkční síť certifikovaných 
a registrovaných služeb v kraji, včetně 
nově zřízené záchytné stanice 

 vysoká odbornost a profesionalita 
pracovníků v oblasti snižování rizik  

 existují dotační zdroje pro finanční 
podporu služeb na všech úrovních 
veřejné správy (stát – kraj – město)  

 nižší promořenost infekčními 
chorobami u uživatelů díky 
programům Harm Reduction  

 dobrá spolupráce a komunikace mezi 
organizacemi (odkazování a předávání 
klientů, předávání příkladů dobré 
praxe) 

 pružná reakce nízkoprahových služeb na 
aktuální potřeby drogové scény   

 služby jsou uživateli návykových látek 
akceptovány a využívány  

 služby fungují dlouhodobě (dlouholetá 
praxe a zkušenosti v oblasti protidrogové 
prevence) 

 služby pro oblast snižování rizik jsou 
nedílnou součástí systémů sociálních 
služeb v celém regionu a jsou zakotveny 
ve strategických a komunitních plánech 

 absence některých služeb -  
nízkoprahové péče o uživatele 
alkoholu – terénní práce, skupin pro 
gamblery ve všech regionech a dalších 
služeb jako např. noclehárna, denní 
centrum pro neabstinující klienty, 
sociální bydlení pro rodiny apod. 

 nepopularita a negativní vnímání 
protidrogových služeb veřejností 

 nedostatek a demotivace zkušených 
a vzdělaných pracovníků v oblasti 
protidrogových služeb a jejich vysoká 
fluktuace vzhledem k finanční 
nestálosti a podhodnocení platů (častý 
odliv do komerční sféry) 

 nízká informovanost politiků 
o problematice a absence politické 
podpory služeb snižování rizik 

 absence služeb pro klienty s duálními 
diagnózami, s mentálním deficitem 

 nedostupná psychiatrická péče 

 špatné financování komplikuje snahu 
služeb pružně a správně reagovat na 
změny potřeb klientů a drogové scény  

 nedostatečný zájem a podpora 
nízkoprahových služeb ze strany obcí – 
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měst a obcí  

 vznik adiktologické služby pro mládež 
pod 15 let 

 dobře fungující sběr dat (dobrý 
monitoring problematiky)  

 kapacita služeb je naplňována 

 schopnost služeb využívat různé dotační 
tituly a adaptovat se a zapracovat do 
svých činností nová pravidla a povinnosti 
plynoucí ze strany donátorů 

 prezentace služeb na veřejných akcích 
(př. Týden testování veřejnosti, veletrhy 
sociálních služeb), na úřadech, ve 
školách, zdravotnickcýh zařízeních apod. 

 komplexní řešení závislostí na všech 
úrovních prevence a tím pozitivnější 
vnímání protidrogových služeb veřejností 

 vzájemný respekt mezi Městskou policií, 
Policií ČR a a služeb (regionálně) 
 

nesnadný dosah na dotace  (regionálně) 

 komplikované čerpání dotací z Evropské 
unie (opětovné navázání na financován 
ze státních zdrojů, nemožné kombinovat 
dotace ze státních zdrojů a evropské 
finance, podmínky dotací EU ztěžují práci 
a zvyšují administrativu apod.)  

 podceňování rizik užívání návykových 
látek, malá zodpovědnost za své zdraví  

 vzhledem k vysokému podílu uživatelů 
s aplikací do žíly se zvyšuje výměna 
injekčního materiálu v kraji a tím i finanční 
náklady na výměnný materiál  

 neklesá počet nových žadatelů o léčbu 

  tlak některých donátorů na naplňování 
smluv s úvazky v plné výši i při 
nedostatečném financování a 
sankcionování nedodržení  

 problém s uznatelností některých nákladů 
potřebných pro zajištění služeb u 
některých donátorů 

 obtížná dostupnost testování na infekční 
choroby pro klienty a navazující odborné 
péče 

 Příležitosti: Hrozby (rizika):  

 jednotný dotační systém služeb 
zajišťující stabilní víceleté financování  

 změna přístupu měst a obcí k podpoře 
služeb Harm Reduction, intenzivní 
komunikace a spolupráce s obcemi   

 lepší informovanost odborné i laické 
veřejnosti o adiktologických službách   
a jejich pozitivní prezentace  

 rozšíření terénní práce se sociálně 
zdravotním zaměřením zejména ve 
vyloučených a ohrožených lokalitách 
regionů  

 možnost čerpání finanční podpory z 
EU  

 strategický dokument kraje v oblasti 
prevence  

 krajská protidrogová komise  

 vypracování kvalitního systému sítě 
nabízených služeb v celém regionu kraje  

 zkvalitnění komunikace a spolupráce 
všech zainteresovaných institucí 
(poskytovatelé služeb,ústřední orgány, 
místní samosprávy)  

 certifikační systém služeb  

 koncepce adiktologických služeb – 
příležitost čerpat část finančních 
prostředků ze zdravotního pojištění 
(hrazení adiktologických úkonů 
zdravotními pojišťovnami)  

 možnosti screeningového vyšetření 
infekčních chorob  v terénu  

 dodržování legislativy 

 navazující bydlení pro klienty (rodiny, 
neabstinující klienti)  

 nestabilní a komplikovaný systém 
financování (vč. povinnosti 
spolufinancování) vedoucí ke 
každoročnímu ohrožení existence 
služeb (jednoleté financování z více 
zdrojů, náročná administrativa na 
různé dotační zdroje, nejednotnost 
požadavků a vykazování dat, pouze 
neinvestiční náklady služeb atd.) 

 vysoká tolerance společnosti k 
alkoholu, tabáku a marihuaně  

 narůstající počet závislých osob, 
vysoký počet nitrožilních uživatelů 
a s tím související výrazný nárůst 
problémového užívání drog i 
injekčního materiálu  

 nestabilita politické podpory 
protidrogových služeb  

 předsudky a negativní postoj 
veřejnosti k harm reduction službám  

 narůstající a nejednotná administrativa 
služeb  

 vysoká nabídka a snadná dostupnost 
drog  

 zvyšující se existenční problematika 
v populaci (zvýšení počtu sociálně 
vyloučených)  

 omezení až zánik služeb pro uživatele 
návykových látek a tím zároveň zvýšení 
zdravotních rizik i pro veřejnost  

 různý přístup obcí k regulaci hazardu  

 zdravotní komplikace užívání drog (stále 
se zvyšující počet případů hepatitidy, 
nemocnost až invalidizace uživatelů drog, 
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 pořízení sanitního vozu za účelem 
zvýšení dostupnosti Harm Reduction 
služeb, zdravotního ošetření, testování na 
infekční nemoci 

 propojení sociálních terénních programů 
s terénními programy protidrogové 
prevence 

 v rámci služeb aktivní nabídka 
alternativních způsobů užívání 
návykových látek jako např. želatinové 
kapsle, šňupátka (neměřit efektivitu 
služeb pouze na základě vyměněného 
injekčního materiálu) 

epidemie infekčních chorob, navyšování 
chronických onemocnění populace 
v kraji)  

 podceňování rizika z šíření infekčních 
nemocí ve společnosti 

 nejasné legislativní ukotvení služeb 
(zodpovědnosti, kompetence, finance, 
koordinace)  

 odliv vzdělaných a zkušených pracovníků 
vzhledem k nejistému a pozdnímu 
finančnímu ohodnocení  

 likvidace rodinných vazeb ve společnosti 

 špatná a nejednotná interpretace 
statistických dat 

 koncepce adiktologických služeb – 
zdravotnický redukcionismus a ohrožení 
mezioborových služeb  

 negativistický přístup zdravotních 
pojišťoven – neochota uzavírat smlouvy 
o úhradách adiktologické péče 

 individuální výroba drog (špatná kvalita) 

 uživatelé věku 50+ 

 uživatelé produktivního věku 20-39 let 

 nárůst počtu mladistvých uživatelů, 
především v SVL (snižující se věk 
prvního užití nebo experimentování) 

 zvyšující se počet klientů se závislostí na 
legálních látkách a návykovém chování 

 
 

 

Cíle a opatření  

 Hlavní cíle: 

 snižovat potenciální rizika a minimalizovat nepříznivé důsledky  závislostního chování 
pro jednotlivce a společnost 
 

 Specifické cíle: 
1. Zajištění dostupných a kvalitních nízkoprahových programů pro osoby závislé 

a ohrožené závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou 

2. Zvýšení podílu odpovědnosti obcí na protidrogové politice 

3. Zvýšení informovanosti veřejnosti o významu nízkoprahových služeb 

 

 

 Cíl č. 1: Zajištění dostupných a kvalitních nízkoprahových programů pro osoby závislé 

a ohrožené závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou 

 

Zajištění funkční sítě nízkoprahových služeb a jejího stabilního financování, která bude 

dostupná pro všechny potřebné cílové skupiny ve všech regionech, je stěžejním úkolem této 

oblasti. K naplnění cíle vedou následující opatření: 

 

1. Opatření: Zajištění základní sítě nízkoprahových programů  pro osoby ohrožené 

závislostí v Ústeckém kraji 
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2. Opatření: Zvýšení dostupnosti nízkoprahových programů pro osoby ohrožené   

                             závislostí v Ústeckém kraji 

 

Opatření č. 1.1 Zajištění základní sítě nízkoprahových programů 

pro osoby ohrožené závislostí (látkové a nelátkové 

závislosti) v Ústeckém kraji 

Stručný popis opatření - podpora a udržení sítě služeb 
- odpovídající finanční zajištění programů (kvalitní 

projektová příprava, využití všech dostupných 
finančních zdrojů) 

- z hlediska Ústeckého kraje každoroční realizace 
dotačních programů pro podporu nízkoprahových 
služeb  

-  vytvoření podmínek pro stabilizaci personálu zařízení 
-  (profesní vzdělávání, supervize, finanční ohodnocení) 

Předpokládané dopady - udržení dobré dostupnosti kvalitních služeb v kraji 

- snížení rizik spojených s užíváním drog a závislostmi 

- snížení společenských nákladů souvisejících 

            s problémovým užíváním drog 

- ochrana veřejného zdraví 

Předpokládané finanční 

náklady 

- dle výše alokací donátorů a potřeb programů 

- spolufinancování z krajského rozpočtu v rámci 

dotačního programu pro protidrogové sociální služby 

(podpora v roce 2019 -  2,3 mil Kč)  

Předpokládané finanční 

zdroje  

 Ústecký kraj, Úřad vlády ČR, obce, výzvy Evropské unie 

Stručný popis cílové 

skupiny  

- osoby závislé, ohrožené závislostí a  jejich blízcí 
- zaměstnanci služeb 

- široká veřejnost 
Potenciální realizátoři 

opatření 

- poskytovatelé nízkoprahových služeb v kraji 

-  donátoři služeb 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- statistické údaje o poskytovaných službách 

- úspěšnost žádostí o dotace – výše finanční podpory 

služeb 

- závěrečné zprávy o realizaci programů; výroční zprávy 

o stavu drogové scény NMS a Ústeckého kraje 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategie 

 

Opatření č. 1.2 Zvýšení dostupnosti nízkoprahových programů pro osoby 

ohrožené závislostí v Ústeckém kraji  

Stručný popis opatření - rozšíření nízkoprahových programů z hlediska 
působnosti na základě regionálních potřeb (místní 
a časová dostupnost) – př. obce s menším počtem 
obyvatel, příhraniční obce  
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- podpora zajištění chybějících služeb jako jsou služby 
pro uživatele alkoholu (př. terénní práce, svépomocné 
skupiny, denní centra), pro gamblery (poradenské 
programy ve všech regionech, svépomocné skupiny 
aj.), noclehárny pro neabstinující klienty 

- podpora zajištění služeb pro uživatele z jiných 
národnostních a etnických menšin v rámci služeb 
(případné využití evropských výzev na podporu) 

- programy zaměřené na práci s klienty v prostředí 
nočního života a hudebních festivalů 

- propojení sociálních terénních programů s terénními 
programy drogové prevence 

- podpora programů zaměřených na HR strategie 
v oblasti nadužívání internetu a počítačových her 

- rozšiřování poskytování intervencí v on-line prostředí 

Předpokládané dopady - zlepšení dostupnosti nízkoprahových služeb v kraji 
- snížení rizik souvisejících s užíváním drog i nelátkovými 

závislostmi 
- zvýšení počtu osob ze skupiny problémových uživatelů 

            drog v kontaktu s nízkoprahovým zařízením 
- ochrana veřejného zdraví 

Předpokládané finanční 

náklady 

Náklady budou stanoveny po zpracování projektových záměrů. 

Předpokládané finanční 

zdroje  

Ústecký kraj, Úřad vlády ČR, obce, výzvy Evropské unie 

Stručný popis cílové 

skupiny  

- osoby závislé, ohrožené závislostí (látkovou i 
nelátkovou) a  jejich blízcí 

- široká veřejnost 
Potenciální realizátoři 

opatření 

- poskytovatelé nízkoprahových služeb v kraji 

- donátoři služeb 

- uživatelé (svépomocné skupiny) 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

  

- počet nových služeb či inovativních programů v kraji 
- statistické údaje o poskytovaných službách 
- úspěšnost žádostí o dotace – výše finanční podpory 

programů 
- závěrečné zprávy o realizaci programů; výroční zprávy 

o stavu drogové scény NMS a Ústeckého kraje; 
projektové záměry, metodické materiály související 
s inovativními programy (např. pro práci s etnickými 
menšinami) 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategie v závislosti na úspěšnosti 

organizačního a finančního zajištění programů  

 

 Cíl č. 2: Zvýšení podílu odpovědnosti obcí na protidrogové politice  

                                 

Problematika finančního zajištění nízkoprahových služeb je vnímána jako nejrizikovější 

oblast ohrožující stabilní fungování služeb. V souvislosti se spolufinancováním 

protidrogových služeb je třeba nadále intenzivní spolupráce a komunikace s obcemi. 

1. Opatření: Intenzivnější komunikace a spolupráce s obcemi 
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Opatření č. 2.1 Intenzivní komunikace a spolupráce s obcemi 

Stručný popis opatření - vytváření příležitostí pro setkávání zástupců krajského 
úřadu a  zástupců samospráv pro prezentaci 
protidrogových programů a aktuální situace v kraji 
(např.kulaté stoly, prezentace na obcích) 

- účast zástupců protidrogových služeb na jednání 
samospráv a objasnění významu poskytovaných 
služeb 

Předpokládané dopady - „pochopení“ významu nízkoprahových služeb vedením 
obcí  

- zájem obcí o podporu služeb protidrogové politiky - 
větší míra spolufinancování 

- větší prostor pro propagaci regionálních služeb obcemi 

Předpokládané finanční 

náklady 

Realizace bude probíhat v rámci běžné činnosti krajského 

úřadu a činnosti služeb 

Předpokládané finanční 

zdroje  

- 

Stručný popis cílové 

skupiny  

zástupci obcí  

Potenciální realizátoři 

opatření 

Ústecký kraj – krajský úřad 

služby protidrogové politiky  

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- počty jednání, prezentací zástupců obcí a zástupců 
Ústeckého kraje 

- realizovaná setkání zástupců služeb a obcí 
- výše finanční podpory obcí organizacím 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategického plánu 

 

 Cíl č. 3: Zvýšení informovanosti veřejnosti o významu nízkoprahových služeb 

                               

Intenzivnější prezentace nízkoprahových služeb vedoucí k pochopení jejich významu 

a zvyšuje informovanost o negativních důsledcích závislostního chování. 

Cíl bude naplňován následujícím opatřením: 

1. Opatření: Intenzivnější prezentace služeb v jednotlivých regionech 
 

Opatření č. 3.1 Intenzivnější prezentace služeb v jednotlivých regionech 

Stručný popis opatření: - realizace dnů otevřených dveří 
- realizace informačních kampaní, např. v rámci Týdnů 

duševního zdraví v obcích apod. 
- prezentace služeb ve školách, zdravotnických 

zařízeních, na úřadech apod. 
- využití regionálního tisku k prezentaci služeb 
- informace na webových stránkách služeb 

Předpokládané dopady - zvýšení informovanosti veřejnosti o poslání a cílech 
nízkoprahových služeb 
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- „pochopení“ významu nízkoprahových služeb veřejností 
-  snížení stigmatizace pracovníků drogových služeb 
- ochrana veřejného zdraví 

Předpokládané finanční 

náklady 

dle konkrétních akcí 

Předpokládané finanční 

zdroje  

- poskytovatelé služeb 

- obce 

Stručný popis cílové 

skupiny  

- široká veřejnost 
- samosprávy obcí, pracovníci institucí (školy, 

zdravotnická zařízení apod.) 

Potenciální realizátoři 

opatření 

- neziskové organizace 

- obce 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- statistická data organizací (počty besed, akcí) 
- výstupy propagace organizací a jednotlivých služeb 

(propagační materiály) 
- počty tiskových zpráv 

Časový horizont: průběžně po dobu platnosti strategického plánu 

 

  

 

5.3 Oblast léčby a resocializace  

  5.3.1 Současný stav 

 
Pro léčbu závislosti lze využít ambulantních nebo pobytových programů. Z hlediska 

ambulantní léčby jsou v Ústeckém kraji dostupné ambulantní služby ve zdravotnických 

zařízeních, včetně psychiatrických ordinací, nebo v rámci poskytovaných sociálních služeb. 

Pobytovou léčbu zajišťují psychiatrické nemocnice, sociální služba terapeutické komunity, 

doléčování nabízejí taktéž sociální služby následné péče, a to v ambulantní i pobytové 

formě.     

Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem zajišťuje dvě ambulantní 

služby – AT ambulanci a Adiktologickou ambulanci. Jako jediné zařízení v kraji poskytuje 

substituční terapii metadonem nebo buprenorfinem.  Kapacita je dostatečná, problematická 

je obtížnější dostupnost pro osoby z jiných regionů kraje. Nemocnice provozuje také jako 

jediná v kraji detoxifikační jednotku, která disponuje 4 lůžky, což je pro celý kraj naprosto 

nedostatečné.   

Léčbou závislostí, včetně závislosti na alkoholu a gamblingu, se zabývá Primariát Léčby 

návykových nemocí Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Nabízená je ambulantní 

léčba i lůžková služba krátkodobého stabilizačního charakteru a střednědobá 

psychoterapeutická léčba. Další psychiatrické nemocnice v kraji se primárně léčbou 

závislostí nezabývají. V Dětské psychiatrické nemocnici Louny se vyskytují dětští pacienti se 

závislostí sporadicky, Psychiatrická léčebna Petrohrad neléčí závislosti, závislost se může 

vyskytnout jako duální diagnóza pacientů léčených s jinými diagnózami. 

Poskytovatelé sociálních služeb zajišťují léčbu a resocializaci především v rámci 

registrovaného odborného sociálního poradenství, někteří poskytovatelé jsou zároveň 
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akreditovaným zdravotnickým zařízením pro ambulantní léčbu. Dostupnost těchto 

ambulantních služeb je nízkoprahová v tom smyslu, že klienti mohou podstoupit ambulantní 

léčba, aniž by museli mít absolvovanou předchozí rezidenční léčbu. Abstinující osoby mohou 

využít také služeb následné péče, zde však zpravidla po ukončené léčbě v rozsahu 

3 měsíců. Některé služby nabízejí programy ve věznicích, které se zaměřují na podporu 

klienta v abstinenci a prevenci závislostí, dále na návrat do běžného života po propuštění 

z věznice s nabídkou možnosti návazných služeb.  

Spolek DRUG-OUT Klub provozuje v Ústí nad Labem 2 služby – krajskou adiktologickou 

ambulanci pro děti a dorost od 10 do 18 let a ambulantní službu pro osoby nad 18 let.  

V rámci resocializace pracují také s osobami ve věznicích odsouzenými a vazebně 

stíhanými. Ve Varnsdorfu zabezpečuje Poradnu pro závislosti. Organizace WHITE LIGHT I. 

zabezpečuje v Ústí nad Labem ambulantní léčbu pro osoby závislé, zároveň se jedná 

o krajské centrum práce s patologickými hráči s pobočkami v Teplicích a Rumburku. 

Poskytovatel nabízí v Ústí nad Labem také služby následné péče, a to v ambulantní 

i pobytové formě.  Dále zajišťuje pobytovou léčbu v terapeutické komunitě Mukařov, které je 

v kraji ojedinělé a dostupné klientům již od 15 let věku.   Další služby odborného sociálního 

poradenství jsou zabezpečeny v Děčíně poskytovatelem Centrum sociálních služeb Děčín 

v Centru následné péče, které zajišťuje zároveň také ambulantní i pobytové služby následné 

péče. Spolek Světlo Kadaň poskytuje ambulantní službu v rámci Poradny Světlo, která má 

samostatné pobočky v Chomutově, Kadani a Klášterci nad Ohří.  Spolek Most k naději 

zabezpečuje dvě ambulantní poradenské služby pro cílovou skupinu - Sociální protidrogovou 

poradnu v sociálně vyloučené lokalitě Litvínov-Janov a penitenciární péči ve věznicích. 

V Mostě poskytuje následnou péči ambulantní formou.  

Ze SWOT analýzy vyplynuly nejpalčivější problémy z této oblasti. Především se stále 

potýkáme s nedostatkem psychiatrů a psychologů, problémem je nejen dostupnost, ale 

i ochota pracovat se závislými osobami, ať na řešení jejich situace, nebo v souvislosti 

s předepsáním substituční léčby. Problémem je dále obtížná dostupnost některých služeb 

jednak kvůli jejich nedostatku nebo kvůli rozloze kraje a hůře dostupných okresů. Regionálně 

nedostatečně zajišťované jsou zdravotnické služby jako detoxifikace a substituce.  Tyto 

služby jsou zabezpečené pouze v krajském městě, což je nevyhovující. Nedostatečná 

kapacita detoxifikační jednotky je velkým problémem, neboť komplikuje nástup klientů do 

léčby, jsou dlouhé čekací lhůty, upřednostňovány jsou akutní případy a zájemci o léčbu 

čekají, což má dopad na ztrátu aktuální motivace k léčbě. Nedostatkem je také nedostupnost 

lůžek krátkodobé hospitalizace pro klienty se závislostí. Méně dostupné jsou doléčovací 

programy a ambulantní poradenská zařízení, která působí jen v několika místech regionu. 

Absence nebo naprostý nedostatek možnosti bydlení pro osoby užívající návykové látky je 

celorepublikovým problémem, navíc pokud jde o kombinaci s jiným postižením. Narůstají 

případy klientů s duálními diagnózami nebo se vyskytují uživatelé s mentálním či tělesným 

postižením, kterým je obtížné zajistit jakoukoliv formu bydlení (s různou mírou podpory). Dále 

je nedostatečně zajištěná následná a pobytová péče o uživatele, kteří se vracejí z výkonu 

trestu odnětí svobody. V kraji chybí samostatný program pro intenzivní léčbu závislosti na 

nikotinu.  
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5.3.2 Cíle a opatření pro oblast léčby a resocializace 

SWOT analýza 

Vize plynoucí ze SWOT analýzy (žádoucí stav ke konci platnosti strategie): 

- v kraji existuje dostatečná nabídka služeb léčby, doléčování a resocializace, která je 

definována jako ucelená síť služeb naplňující standardy kvality a odpovídající  

aktuální potřebě v jednotlivých částech kraje pro klienty všech cílových skupin  

- péče a pomoc v oblasti resocializace, léčby a doléčování dostupná ve všech 

regionech a všem potřebným cílovým skupinám 

- fungující víceleté financování služeb 

- ve spolupráci kraj – města/obce jsou stanovena jasná pravidla spolufinancování 

služeb léčby a resocializace z rozpočtů kraje a měst/obcí 

- větší provázanost sociálních a zdravotnických služeb a fungující spolupráce mezi 

nimi  

- existuje dostatek odborníků v ambulantních zařízeních (psychiatři, pschologové, 

praktičtí lékaři), kteří jsou ochotni pracovat s osobami závislými 

- dostatek pracovníků v přímé péči, kteří berou adekvátní plat, vzhledem k jejich 

vzdělání a zkušenostem 

 

SWOT analýza    

Silné stránky: Slabé stránky:  
 

 v  Ústeckém kraji existuje spektrum 
certifikovaných a registrovaných 
služeb léčby a následné péče, 
zastoupeny jsou všechny typy 
programů (substituce, AT ambulantní 
léčba, terapeutická komunita, 
následná péče, PN Horní Beřkovice, 
adiktologické programy ve věznicích) 

 ve službách pracují zkušení a ochotní 
odborníci  

 existují dotační zdroje pro finanční 
podporu služeb na všech úrovních 
veřejné správy (stát – kraj – město)  

 vzájemná komunikace a dobrá 
spolupráce s léčebnými zařízeními   

 dostupnější síť doléčovacích zařízení 
(ambulantních i pobytových)  

 služby jsou uživateli akceptovány 
a využívány  

 ochota K-center suplovat v místě 
neexistující služby spojené s léčbou 
a resocializace  

 schopnost institucí čerpat dotace 
z různých zdrojů  

 existují strategické dokumenty na všech 
úrovních, které řeší danou problematiku 

 využitím dotací EU rozvoj a vznik nových 
služeb v oblasti léčby a odborného 
poradenství v regionech – zvýšení 
dostupnosti 

 nedostatek odborníků, především 
psychiatrů a psychologů (dostupnost 
a ochota pracovat s cílovou skupinou)  

 nestabilní financování služeb a z toho 
plynoucí ohrožení existence služeb  

 nedostatečný počet lůžek 
detoxifikačního oddělení  

 nejasná pravidla spolufinancování 
služeb z různých úrovní veřejné 
správy (stát – kraj – města/obce)  (viz 
např. Liberecký model)   

 regionální absence či nedostatek 
některých služeb – lůžka pro 
krátkodobou hospitalizaci, krizová 
lůžka, služby pro  klienty s duální 
diagnózou, doléčovacích programů, 
detoxifikační a substituční léčby, 
psychologická a psychiatrická péče, 
služby bydlení pro uživatele     

 regionální nedostatek odborných 
pracovníků (odborní lékaři, sociální 
pracovníci apod.)   

 nedostatek kvalifikovaných sociálních 
pracovníků (neochota pracovat v soc. 
službách a přímé péči, nestabilní a nízké 
mzdy) 

 v síti služeb nejsou dostatečně 
zastoupeny či chybí ambulantní 
poradenské/léčebné služby pro osoby 
ohrožené závislostmi jinými, než na 
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 možnost účasti na dni otevřených dveří 
psychiatrické nemocnice (informovanost, 
komunikace) 

 

ilegálních drogách (alkoholici, gambleři…)  

 nedostatečná komunikace a spolupráce 
mezi pracovníky různých typů 
zdravotních a/nebo sociálních služeb pro 
osoby ohrožené závislostmi (obtížné 
zjišťování zpětné vazby)  

 nenávaznost služeb v rámci procesu 
léčby a doléčování (klient musí často 
čekat na návaznou službu – problém 
motivace) 

 zdlouhavý proces vzniku nových služeb a 
programů 

 neschopnost udržení nových či 
rozšířených služeb z dotací EU i po jejich 
dočerpání – komplikované či zcela 
nemožné navázání těchto projektů na 
dotace státních zdrojů 

 nedostatečná síť návazné péče (absence 
rodinné terapie, azylový dům pro rodiny, 
domovy se zvláštním režimem)  

Příležitosti: Hrozby (rizika):  
 

 stabilní a jednotný systém dotačního 
řízení a víceleté financování  

 vznik chybějících či nedostatečných 
služeb a navýšení kapacit dle potřeb 
(denní stacionář pro matky s dětmi, 
ambulantní zařízení, detoxifikace, 
doléčování, dostupné bydlení)   

 lepší informovanost veřejnosti (větší 
medializace služeb)  

 větší provázanost služeb pro uživatele 
návykových látek neziskových 
organizací se zdravotnickými 
službami, v souladu s transformací 
psych. péče  

 rozšíření a podpora protidrogových 
služeb v oblasti léčby, doléčování, 
detoxifikace v kraji, podpora vzniku 
adiktologických služeb v souladu 
s transformací psych. péče  

 změna přístupu měst k podpoře služeb – 
individuální vnímání potřeby služeb   

 aktivní zapojení praktických lékařů do 
substitučních programů  

 podpora z dotací Evropské unie 

 koncepce adiktologických služeb – 
příležitost čerpat část finančních 
prostředků ze zdravotního pojištění 
(vykazování zdravotnických úkonů) 

 specializované vzdělávání pracovníků 
poskytujících drogové služby v kraji 

 spolupráce s MUDr. Dlouhým v Ústí nad 
Labem a nový typ léčby hepatitidy typu C 
(léčba dostupná všem, krátkodobá) 

 dodržování legislativy a profesních 
etických kodexů  

 zaměstnanost   
 

 nedostatek ochotných privátních 
psychiatrů, psychologů, praktických a 
odborných lékařů   

 hrozí každoroční ohrožení existence 
služeb vzhledem k nestabilitě 
financování služeb  

 náhled veřejnosti na klienty 
adiktologických služeb, jejich 
stigmatitace a zhoršení sociálního 
statutu  

 odliv vzdělaných a zkušených 
pracovníků  

 nestabilita politických postojů 
k adiktologickým službám  

 výrazný nárůst duálních diagnóz  

 nejasné legislativní ukotvení služeb 
(zodpovědnosti, kompetence, finance, 
koordinace)  

 zhoršování fyzického a duševního zdraví 
uživatelů drog kladoucí vyšší nároky na 
služby léčby a resocializace a s nimi 
související nárůst nákladů na poskytování 
služeb  

 zvyšující se recidiva u abstinujících 
klientů vzhledem k absenci či 
nedostupnosti léčebných služeb, včetně 
postpenitenciární péče  

 absence léčebných programů způsobující 
výrazný nárůst problémových uživatelů 
drog (nárůst vyměněného injekčního 
materiálu)   

 negativistický přístup zdravotních 
pojišťoven – neochota uzavírat smlouvy 
o úhradách adiktologické péče,  
podcenění problému ze strany pojišťoven  

 malá motivace a zapojení  
zaměstnavatelů do resocializačních 
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programů  

 osobní nezodpovědnost za své zdraví 
v populaci a invalidizace populace   

 koncepce adiktologických služeb – 
zdravotnický redukcionismus a ohrožení 
mezioborových služeb  

 ekonomická zátěž pro stát 

 příspěvkové organizace nemohou čerpat 
dotace z některých zdrojů 

 pobytová léčba,následná péče využívány  
klienty z jiných krajů (naopak klienti z 
Ústeckého kraje využívají podobné 
služby v jiných krajích)  

 

Cíle a opatření  

 Hlavní cíle: 

 snížení míry závislostního chování a podpora úzdravy a sociální integrace osob 

trpících závislostním chováním  

 

 Specifické cíle: 

1. Zajištění kvalitních a dostupných programů léčby a resocializace závislých osob a 

osob ohrožených závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou  

2. Zajištění provázanosti programů léčby a resocializace závislých osob a osob 

ohrožených závislostí se zdravotní péčí 

 

 Cíl č. 1:  Zajištění dostupných a kvalitních programů léčby a resocializace     

              osob závislých a ohrožených závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční  

   podporou 

 

1. Opatření: Zajištění základní sítě služeb léčby a resocializace pro osoby  závislé 

a ohrožené závislostí v Ústeckém kraji  

2. Opatření: Zvýšení dostupnosti a zajištění chybějících služeb léčby a resocializace 

pro osoby závislé a ohrožené závislostí v Ústeckém kraji 

 
 

Opatření č. 1.1  Zajištění základní sítě služeb léčby a resocializace pro 

osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji 

Stručný popis opatření - odpovídající finanční zajištění programů (kvalitní 

projektová příprava, využití všech dostupných 

finančních zdrojů) 

- vytvoření podmínek pro stabilizaci personálu zařízení 

            (profesní vzdělávání, supervize, finanční ohodnocení) 

Předpokládané dopady - udržení dobré dostupnosti kvalitních služeb v kraji 

- kvalitně poskytované služby 

- snížení rizik spojených s užíváním drog a závislostmi 

- snížení společenských nákladů souvisejících 

s užíváním drog a závislostmi 

- sociální integrace ex-uživatelů drog a substituentů  
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- snížení kriminality a ochrana veřejného zdraví 

 

Předpokládané finanční 

náklady  

- dle výše alokací donátorů a potřeb programů  

- spolufinancování z krajského rozpočtu v rámci 

dotačního programu pro protidrogové sociální služby a 

podporu zdravotních služeb min. (podpora v roce 2019 - 

1,23 mil Kč)  

Předpokládané finanční 

zdroje  

Úřad vlády ČR, Ústecký kraj, obce, výzvy Evropské unie, 

u zdravotních programů fondy zdravotních pojišťoven 

Stručný popis cílové 

skupiny  

- osoby závislé a ohrožené látkovou i nelátkovou 

závislostí, ex-uživatelé návykových látek či s jinou 

závislostí a jejich blízcí 

- široká veřejnost 

Potenciální realizátoři 

opatření 

- poskytovatelé sociálních i zdravotních  služeb v oblasti 
léčby a resocializace 

- donátoři služeb 
Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- počet programů a zařízení pro léčbu a resocializaci 

- statistické údaje o poskytovaných službách (počty 

uživatelů apod.) 

- výše finanční podpory pro oblast léčby a resocializace 

- závěrečné zprávy o realizaci programů; výroční zprávy 

o stavu drogové scény NMS a Ústeckého kraje 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti plánu 

 

Opatření č. 1.2 Zvýšení dostupnosti a zajištění chybějících programů 

léčby a resocializace pro osoby závislé a závislostí 

ohrožené v Ústeckém kraji 

Stručný popis opatření: - zmapování chybějících služeb nebo programů 

s nedostatečnou kapacitou pro specifické cílové skupiny 

osob z hlediska regionálních potřeb a hledání možností 

řešení k zajištění péče pro tyto absentující či 

nedostatečné služby:  

lůžkové služby pro mladistvé uživatelé pod 15 let, 

detoxifikační lůžka, substituční programy, lůžka 

krátkodobé hospitalizace, ambulantní a lůžkové služby 

pro osoby závislé na nelátkových či legálních drogách 

(alkoholici, gambleři), doléčovací programy, azylový 

dům pro rodiny s dětmi, azylové domy a domovy se 

zvláštním režimem pro uživatelé návykových látek 

a osoby s duální diagnózou, adiktologická péče 

ve věznicích a vazebních věznicích 

- zapojení adiktologických služeb do reformy 

psychiatrické péče a rozšíření stávajících programů 

o klientelu s duální diagnózou psychiatrické  

komorbidity 
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- začlenění nových služeb v návaznosti na transformaci 

psychiatrické péče – multidisciplinární týmy, ambulance 

s rozšířenou působností atd. 

- akceptace restrukturalizace lůžek v psychiatrických 

nemocnicích v souvislosti s reformou psychiatrické péče 

- zpracování návrhů možných řešení, případně 

rozvojových projektů  

- realizace inovativních programů (v závislosti na získání 

finanční podpory) 

- využití dostupných finančních zdrojů pro zvýšení 

dostupnosti potřebných služeb  

- rozšiřování poskytování intervencí v on-line prostředí 

- program pro intenzivní léčbu závislosti na nikotinu 

Předpokládané dopady: - získání přesného přehledu o chybějících či 

nedostatečných službách z hlediska regionální 

potřebnosti i specifika cílových skupin  

- zvýšení dostupnosti adiktologických služeb v oblasti 

léčby a resocializace v souladu s potřebami cílových 

skupin i regionů   

- větší dostupnost programů pro uživatele s duální 

diagnózou 

- zkvalitnění sítě služeb  

- snížení rizik spojených s užíváním drog a závislostmi 

- snížení společenských nákladů souvisejících 

s užíváním drog a závislostmi a zlepšení kvality života 

klientů 

- sociální integrace ex-uživatelů drog a substituentů  

- snížení kriminality a ochrana veřejného zdraví 

Předpokládané finanční 

náklady 

- analýza situace a návrhy řešení v rámci běžné činnosti 

krajského úřadu (pracovní skupina) 

- náklady na realizaci nových a rozvojových programů lze 

určit po zpracování projektových záměrů 

Předpokládané finanční 

zdroje  

Úřad vlády ČR, Ústecký kraj, obce, výzvy Evropské unie, 

u zdravotních programů fondy zdravotních pojišťoven 

Stručný popis cílové 

skupiny  

- uživatelé návykových látek a specifické skupiny 

závislých osob – mladiství, gambleři, alkoholici aj. 

- široká veřejnost 

Potenciální realizátoři 

opatření 

- Ústecký kraj – krajský úřad 

- poskytovatelé služeb léčby a resocializace v kraji 

-  donátoři služeb 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

  

- analýza potřeb pro jednotlivé cílové skupiny 

- statistické údaje o poskytovaných službách 

- počet inovativních programů 

- úspěšnost žádostí o dotace 

- závěrečné zprávy o realizaci programů; výroční zprávy 

o stavu drogové scény NMS a Ústeckého kraje 
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Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategie v závislosti na úspěšnosti 

organizačního a finančního zajištění programů 

 

 

 Cíl č. 2:  Zajištění větší provázanosti  programů léčby a resocializace  závislých osob  

               a  zdravotní péče 

 

1. Opatření: Realizace informačních aktivit určených zejména pro praktické lékaře, 

pediatry a psychiatry zaměřené na předávání informací o poskytovaných službách 

a možnostech pomoci osobám závislým či závislostí ohroženým 

2. Opatření: Provázanost sociálních, zdravotních služeb s cílem udržení kontinuální 

péče o klienta 

3. Opatření: Provázanost adiktologických služeb s věznicemi a probační mediační 

službou s cílem udržení kontinuální péče o klienta a eliminace páchání trestné 

činnosti 

Opatření č. 2.1 Realizace informačních aktivit určených zejména pro 

praktické lékaře, pediatry a psychiatry zaměřené na 

předávání informací o poskytovaných službách 

a možnostech pomoci osobám závislým či závislostí 

ohroženým  

Stručný popis opatření - zkontaktování příslušných lékařů v regionu 

s informacemi o existujících službách pro osoby 

ohrožené závislostí či závislé (distribuce informačních 

letáčků do ordinací, e-mailová komunikace apod…) 

- podpora realizace vzdělávacích seminářů a osvětových 

akcí pro zdravotnické služby  

Předpokládané dopady - zvýšení informovanosti lékařů o možnostech pomoci pro 

osoby závislé a závislostí ohrožené a o poskytovaných 

službách v regionu 

- větší ochota a pochopení zdravotníků k práci s touto 

cílovou skupinou 

- navázání nebo prohloubení spolupráce služeb a 

zdravotnických zařízení 

- zkvalitnění systému péče o osoby závislé a závislostí 

ohrožené 

- zlepšení provázanosti programů léčby a resocializace 

             a zdravotní péče pro osoby závislé a závislostí    

            ohrožené             

Předpokládané finanční 

náklady  

- v rámci běžné činnosti služeb 
- dle možnosti finanční podpory 

Předpokládané finanční 

zdroje  

Dotace Evropské unie, Ústecký kraj, centrální zdroje 

Stručný popis cílové - praktičtí lékaři, pediatři a psychiatři a další zdravotničtí 

odborníci v Ústeckém kraji 
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skupiny  - osoby závislé, závislostí ohrožené, jejich rodiče a blízcí 

- široká veřejnost 

Potenciální realizátoři 

opatření 

- poskytovatelé sociálních služeb v Ústeckém kraji 

- Ústecký kraj – krajský úřad 

- externí subjekt pro vzdělávání v případě realizace 

seminářů (závislé na finančním zajištění) 

- zdravotničtí pracovníci  

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- statistické údaje o realizovaných aktivitách 

- materiály, zprávy o informačních aktivitách  

Časový horizont průběžně do dobu platnosti strategického plánu  

 

Opatření č. 2.2 Provázanost sociálních, zdravotních služeb s cílem 

udržení kontinuální péče o klienta (návaznost na 

transformaci psychiatrické péče) 

Stručný popis opatření - vznik multidisciplinárního týmu pro adiktologii (sociální 
služba i zdravotnické zařízení) 

- strukturovaná služba zahrnující prvky intenzivního case 
managementu, péče zaměřená na zotavení (recovery) 
klienta 

- spolupráce s poskytovateli péče v komunitě 
- léčba a rehabilitace (základní předléčebné poradenství, 

motivační práce, ambulantní léčba a doléčování) 
- sociální práce a podpora (terénní forma – domácí péče 

o klienty, kteří se vracejí z léčebných zařízení, kteří jsou 
v léčebném ambulantním programu, a je nutná sociální 
podpora v místě bydliště) 

Předpokládané dopady - zajištění adekvátní pomoci a podpory i pro klienty, kteří 
sice potřebují pomoc, ale sami ji nevyhledávají 

- zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním  

- snížit zatíženost lůžkové psychiatrické péče 
- zlepšit dostupnost odborné péče pro těžko zasažitelnou 

skupinu klientů 

Předpokládané finanční 

náklady  

dle konkrétní aktivity 

Předpokládané finanční 

zdroje  

- MZČR (dotace z ESF) – prvních 18 měsíců realizace 
- platby zdravotních pojišťoven – úhrada zdravotní péče 
- Ústecký kraj (krajský úřad), obce, Úřad vlády – úhrada 

sociální péče 

Stručný popis cílové 

skupiny  

- osoby závislé, závislostí ohrožené, jejich rodiče a blízcí, 

ex-uživatelé 

- praktičtí lékaři, pediatři a psychiatři...v Ústeckém kraji 

- zdravotnická zařízení pracující s osobami se závislostí 

Potenciální realizátoři 

opatření 

- poskytovatelé sociálních služeb v Ústeckém kraji 

- zdravotničtí pracovníci  

Předpokládané - počet inovativních programů  
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výstupy/hodnotící 

indikátory 

- statistické údaje o realizovaných aktivitách 

materiály, zprávy o informačních aktivitách 

Časový horizont průběžně do dobu platnosti strategického plánu  

 

Opatření č. 2.3 Provázanost adiktologických služeb s věznicemi 

a probační mediační službou s cílem udržení kontinuální 

péče o klienta a eliminace páchání trestné činnosti 

Stručný popis opatření - vznik týmu odborníků, kteří jsou kompetentní k řešení 
komplexních potřeb vězeňské klientely 

- léčba a rehabilitace (základní předléčebné poradenství, 
motivační práce, prevence relapsu, ambulantní léčba 
a doléčování) 

- sociální práce a podpora (terénní forma – práce ve 
věznicích a doprovázení po výstupu z VTOS) 

- strukturovaná služba zahrnující prvky intenzivního case 
managementu, péče zaměřená na přechod do života na 
svobodě 

- spolupráce s poskytovateli péče v komunitě 
- spolupráce s PMS a soudy 

 

Předpokládané dopady - zajištění adekvátní pomoci a podpory i pro klienty, kteří 
sice potřebují pomoc, ale mají překážky v jejím 
vyhledání – kontaktní práce ve výkonu trestu 

- zlepšení efektivity výkonu trestu v souvislosti se 
snížením recidivy závislosti a trestné činnosti s ní 
spojené 

- zlepšení dostupnosti odborné péče a služeb pro těžko 
zasažitelnou skupinu klientů 

Předpokládané finanční 

náklady  

dle možnosti finanční podpory 

Předpokládané finanční 

zdroje  

Úřad vlády, dotace Evropské unie, Ústecký kraj, obce 

Stručný popis cílové 

skupiny  

- osoby závislé a závislostí ohrožené v konfliktu se 

zákonem, ve výkonu trestu odnětí svobody či ve výkonu 

alternativních trestů, osoby po výkonu trestu 

- jejich rodiče, partneři a blízcí, ex-uživatelé 

- pracovníci PMS a soudci v Ústeckém kraji 

Potenciální realizátoři 

opatření 

- služby působící ve věznicích 

- spolupráce věznic, PMS a soudů 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- statistické údaje o realizovaných aktivitách 

- materiály, zprávy o informačních aktivitách 

Časový horizont průběžně do dobu platnosti strategického plánu 
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5.4 Oblast koordinace 

5.4.1 Současný stav 

Ústecký kraj zřídil v samostatné působnosti na krajském úřadě pozici protidrogového 

koordinátora, která je zařazena do odboru sociálních věcí na oddělení sociální práce. 

Protidrogová koordinátorka zajišťuje agendu s úvazkem 0,7 k roku 2019, od října 2013 

nedošlo na pozici ke změně pracovníka. Koordinátor je členem poradního orgánu Rady vlády 

pro koordinaci protidrogové politiky. V rámci krajského úřadu byla v roce 2014 zřízena 

Pracovní skupina protidrogové politiky, které se účastní zástupci sociálních a zdravotních 

služeb protidrogové prevence, zastupitelé Ústeckého kraje, zástupce policie, školství, krajské 

hygienické stanice a dle potřeby další zainteresované subjekty. Pracovní skupina se podílí 

na řešení problematiky závislostí v kraji, pracuje na plnění cílů protidrogové strategie, 

dochází k vzájemné výměně informací a zkušeností z různých služeb a regionů, dochází 

k informovanosti ze strany Ústeckého kraje a z centrálních zdrojů směrem k členům skupiny.  

V roce 2018 došlo ke změně složení pracovní skupiny - novými členy se stali dva členové 

Zastupitelstva Ústeckého kraje a u dvou zařízení nastala změna personální změna členství. 

Sociální služby pro cílovou skupinu závislých osob jsou podporované Ústeckým krajem 

v rámci samostatného dotačního programu. Některé zdravotní služby jsou spolufinancované 

odborem zdravotnictví. Ústecký kraj podporuje také dílčí aktivity pro protidrogovou prevenci, 

během posledních let se jednalo např. o úhradu akreditovaného vzdělávání místních 

protidrogových koordinátorů, výrobu filmových spotů prezentujících práci sociálních služeb, 

výzkumnou studii zaměřenou na středoškolské studenty a závislosti. Koordinací aktivit 

v oblasti primární prevence rizikového chování se zabývá školský koordinátor prevence, 

který je zařazen ve struktuře odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu. 

Na obcích s rozšířenou působností zabezpečují danou problematiku tzv. místní protidrogoví 

koordinátoři nebo osoby pověřené jako kontaktní osoby pro oblast závislostí. V roce 2019 má 

tuto pozici zajištěnou všech 16 obcí s rozšířenou působností.  

 

5.4.2 Cíle a opatření pro oblast koordinace 

 

SWOT analýza  

Vize (žádoucí stav ke konci platnosti strategie): 

- kraj má mezioborovou komisi pro oblast závislostí, která se pravidelně setkává 

a koordinuje opatření v oblasti prevence závislostí 

- kraj má funkční strategii prevence závislostí s definovanou sítí služeb pro osoby 

ohrožené závislostmi na území kraje zahrnující potřebné cílové skupiny i regionální 

hledisko a na ni vázané finanční prostředky  

- kraj spolupracuje s obcemi a má stabilní a transparentní systém spolufinancování 

aktivit protidrogové politiky z rozpočtu obcí (viz např. Liberecký model) 

- systém koordinace aktivit protidrogové politiky je stabilní a funkční na všech úrovních  

 
 

Silné stránky: Slabé stránky:  
 

 vedení Ústeckého kraje podporuje 
rozvoj protidrogové politiky, podniká 
kroky pro zlepšení situace ve 
financování služeb, podporuje 

 Kraj nemá nastaven stabilní a 
transparentní systém spolufinancování 
aktivit protidrogové politiky z rozpočtu 
obcí (viz např. Liberecký model) - 
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zpracování strategie protidrogové 
politiky 

 fungující Pracovní skupina 
protidrogové politiky Ústeckého kraje 

 zájem krajského úřadu o služby 
prevence, minimalizace rizik, léčby 
a resocializace pro osoby ohrožené 
závislostmi  

 krajský úřad poskytuje dotace na 
zajištění sítě protidrogových služeb  

 dobrá vzájemná komunikace mezi 
organizacemi činnými v protidrogové 
prevenci kraje   i s Krajským úřadem   

 zájem poskytovatelů služeb o společné 
řešení problémů  

 existence pozice krajského 
protidrogového koordinátora a stabilita na 
pozici 

 služby pro osoby závislé jsou součástí 
komunitních plánů jednotlivých měst 
a obcí   

 některá města v kraji se podílejí na 
spolufinancování služeb   

 na státní úrovni existují konkrétní 
zodpovědné instituce a osoby (Úřad 
vlády)   

 stabilita poskytovatelů v oblasti 
protidrogové politiky v rámci Ústeckého 
kraje i s více jak 20 letou působností 

 existující strategické dokumenty na všech 
úrovních, které řeší danou problematiku 

 ustanovení koordinátorů na obcích 

 existence a spolupráce s Agenturou pro 
sociální začleňování  

nejasné  financování služeb 
(roztříštěné, nejisté a krátkodobé 
financování)   

 málo funkčních koordinátorů na 
obcích, často pouze formální pozice 

 nezájem některých samospáv o vývoj a 
stav drogové scény  

 v případě změny zastupitelů města, 
často také změna na pohled 
a nastavení protidrogové politiky v 
obci, přidělování dotací, 
zpochybňování potřebnosti služeb, 
požadavky na zpracovávání analýz 
potřebnosti od poskytovatelů atp.  

 byrokracie, nepružný systém 
registrace-pověření-dotace, včetně 
dotací EU 

 na některých obcích špatná komunikace 
s dílčími odbory obecních úřadů 

 nedostatečné financování protidrogových 
služeb z krajského rozpočtu ve srovnání 
s jinými kraji a vzhledem k rozšířenosti 
problematiky  

 špatná flexibilita koordinace- vyskytne-li 
se drogový problém v lokalitě, je potřeba 
na něj rychle zareagovat  

 neprovázanost problematiky s jinými 
oblastmi (sociální, zdravotní)  
 

Příležitosti: Hrozby (rizika):  
 

 jasně formulovaný systém 
přerozdělování dotací zajišťující 
víceleté financování (od ústředních 
orgánů, kraj, obce)  

 pracovní skupina protidrogové politiky 
kraje (pravidelné setkávání, 
spolupráce)  

 krajská strategie prevence závislostí   

 vznik Protidrogové komise kraje   

 intenzivní spolupráce mezi krajem a 
obcemi v rámci prevence závislostí 

 povinné zapojení obcí do financování 
protidrogových služeb   

 čerpání finanční podpory z dotací EU 
(iniciace kraje do řídících orgánů 
zajišťujících transfer a rozdělování 
peněz)   

 koncepce adiktologických služeb – 
příležitost čerpat část finančních 
prostředků ze zdravotního pojištění   

 stanovení jasných dosažitelných cílů 
v odborných i politických kruzích   

 existence společné mediální strategie 

 nejisté a nestabilní financování služeb 
(každoroční ohrožení existence, 
hrozba zániku funkčních 
certifikovaných služeb)   

 volby – riziko změny politické 
reprezentace na kraji a přístup 
v prevenci závislostí  

 náročná administrativa a byrokratizace 

 nejednotnost metodik vykazování 
výkonů 

 podhodnocení pracovníků 
adiktologických služeb  

 prohlubující se ekonomická a sociální 
krize společnosti  

 nekvalitně poskytované služby 
v souvislosti s odlivem odborníků 

 zrušení postu krajského protidrogového 
koordinátora  

 nejasné legislativní ukotvení služeb 
(zodpovědnosti, kompetence, finance, 
koordinace)   

 rezignace poskytovatelů služeb   

 nedostatečné kompetence koordinátora 
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poskytovatelů 

 spolupráce a komunikace všech 
zainteresovaných organizací 
 

 

při obhajobách finančních prostředků ze 
státních zdrojů  

 záměrné zkreslování statistických údajů 
jednotlivými organizacemi  

 nezdravá konkurence - nekalý boj                       
o dotace 

 návrh koncepce adiktologických služeb – 
zdravotnický redukcionismus a ohrožení 
mezioborových služeb  

 negativistický přístup zdravotních 
pojišťoven – neochota uzavírat smlouvy 
o úhradách adiktologické péče 

 nařízení a změny zákonů, které spíše 
komplikují práci a chod služeb, než aby 
vedly k pozitivní změně - je to důsledek 
rozhodování na vyšších místech osobami, 
které nejsou z praxe  

 Změny v metodikách a závazných 
pravidlech/podmínkách pro čerpání dotací 
(podíl spolufinancování, apod.) 

 

 
 
 
 

Cíle a opatření  

 Hlavní cíle: 
 

 Stabilizovat a zkvalitňovat stávající systém koordinace protidrogové politiky  

 
 Specifické cíle: 

1. Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém 

kraji ve všech oblastech prevence závislostí a udržení potřebné finanční podpory  

2. Podpora a rozvoj systému koordinace na místní i krajské úrovni  

3. Zvýšení informovanost veřejnosti o protidrogové politice v kraji a o síti protidrogových 

služeb 

 

 Cíl č. 1:   Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí  ohrožené   

                v Ústeckém kraji ve všech oblastech prevence závislostí a  udržení     

                 potřebné finanční podpory  

 

Problematika nestabilního a vícezdrojového financování služeb je stálým problémem 

a vyplynula ze SWOT analýz všech oblastí strategie jako prioritní problém. V dotačním 

programu Úřadu vlády je požadována povinná spoluúčast na financování projektu, která činí 

30% nákladů. Do spoluúčasti se započítává finanční podpora samospráv, tj. kraje a obcí. Pro 

zajištění dostupné a kvalitní sítě adiktologických služeb, i vzhledem k potřebě 

spolufinancování, je podstatná stabilní finanční podpora kraje i obcí.  Pro účinnou politiku 

v oblasti závislostí je také nezbytný aktuální přehled situace v kraji, který zabezpečí 

pravidelný sběr dat a informací. Na základě dostatečných informací lze plánovat potřeby 

a posilovat služby v oblasti závislostí. 
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1. Opatření: Zajištění základní sítě protidrogové prevence v Ústeckém kraji   

                 a udržení potřebného finančního zajištění 

2. Opatření:  Motivace obcí k spoluúčasti na financování protidrogové politiky  

3. Opatření: Sběr dat a monitoring oblasti závislostí 

 

Opatření č. 1.1 Zajištění základní sítě protidrogové prevence v Ústeckém 

kraji a udržení potřebného finančního zajištění 

Stručný popis opatření  - odpovídající finanční zajištění programů – udržení 
financování základní stávající sítě služeb a posílení 
podpory dle definovaných potřeb (využití všech 
dostupných finančních zdrojů kvalitní projektová 
příprava) 

- z hlediska Ústeckého kraje každoroční realizace 
dotačních programů pro podporu služeb protidrogové 
prevence 

- sociální služby protidrogové politiky jsou součástí sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje (definovaná 
potřebnost a splnění podmínek platné metodiky 
plánování pro plánování služeb) 

Předpokládané dopady - zajištění a udržení kvalitních a dostupných služeb v kraji 
ve všech oblastech prevence závislostí, ve všech 
potřebných regionech a pro všechny potřebné cílové 
skupiny 

- snížení rizik spojených se závislostmi 
- snížení společenských nákladů souvisejících 

s problémovým užíváním drog a dalšími závislostmi 
- transparentní systém financování služeb 
- získání stability pro jednotlivé programy 
- pokrytí celého území kraje základními službami  

 

Předpokládané finanční 

náklady 

v rámci běžné činnosti krajského úřadu   

Předpokládané finanční 

zdroje 

- Ústecký kraj, Úřad vlády, obce, evropské výzvy 

Stručný popis cílové 

skupiny  

- služby protidrogové prevence 
- osoby závislé, ohrožené závislostí a jejich blízcí 

- široká veřejnost 
Potenciální realizátoři 

opatření 

- Ústecký kraj 
- služby protidrogové prevence 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- přehled a počet služeb v krajské síti 

- přehled finanční podpory dle dostupných donátorů  

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategie 
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Opatření č. 1.2 Motivace obcí k spoluúčasti na financování protidrogové 

politiky 

Stručný popis opatření - vytváření příležitostí pro setkávání zástupců Ústeckého 

kraje a zástupců samospráv pro prezentaci 

protidrogových programů a aktuální situace v kraji 

vedoucí k většímu podílu spolufinancování 

protidrogových programů v kraji (např. kulaté stoly, 

prezentace na obcích) 

 

Předpokládané dopady - vyjasnění a stanovení míry spolupráce obcí v oblasti 

financování 

- větší podíl financování protidrogových programů obcemi 

- větší informovanost vedení obcí o aktuální situaci 

a potřebách v oblasti prevence závislostí 

Předpokládané finanční 

náklady 

realizace v rámci běžné činnosti krajského úřadu  

Předpokládané finanční 

zdroje  

- 

Stručný popis cílové 

skupiny  

zástupci samospráv obcí  

Potenciální realizátoři 

opatření 

Ústecký kraj – krajský úřad 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- počty jednání zástupců Ústeckého kraje a zástupců obcí  

- 1x ročně přehled obcí, které se finančně podílí na 

realizaci protidrogové politiky (včetně vyčíslení % plnění) 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategického plánu 

 

 

Opatření č. 1.3 Sběr dat a monitoring oblasti závislostí 

Stručný popis opatření - pravidelné roční zpracování krajské výroční zprávy 

z oblasti protidrogové politiky kraje předkládané na 

vědomí orgánům Ústeckého kraje 

- pravidelné roční průběžné vyhodnocení plnění cílů 

a opatření strategického dokumentu předkládané na 

vědomí orgánům Ústeckého kraje 

- pravidelný roční sběr dat a popis situace aktéry 

protidrogové politiky (poskytovatelé sociálních služeb) 

prostřednictvím závěrečných zpráv zpracovávaných 

pro donátory programů a výročních zpráv organizací  

- analýzy/studie v oblasti závislostí  
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Předpokládané dopady - účinnější a efektivnější realizace protidrogové politiky 

- aktuální informovanost o situaci v kraji ze všech 

potřebných oblastí pro zástupce kraje, obcí, ústřední 

orgány i pro širokou veřejnost (vývoj drogové scény, 

trendy, potřeby, poskytování služeb, koordinace, 

financování, statistická data atd.)  

- podpora argumentace k projektům protidrogové 

politiky předkládaným jednotlivým donátorům 

k finanční podpoře   

Předpokládané finanční 

náklady 

- v rámci běžné činnosti krajského úřadu 

-  v rámci činnosti poskytovatelů sociálních služeb 

- v případě výzkumné studie dle konkrétního projektu 

Předpokládané finanční 

zdroje  

- v případě výzkumné studie dle možností podpory 

dotace Evropské unie, rozpočet Ústeckého kraje, 

centrální orgány aj.) 

Stručný popis cílové 

skupiny  

 

- zástupci kraje i obcí 
- centrální orgány 
- aktéři protidrogové politikky 
- veřejnost 

 
Potenciální realizátoři 

opatření 

- Ústecký kraj -  krajský úřad 

- poskytovatelé sociálních služeb 

- externí subjekt (v případě studie, analýzy) 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory: 

- Výroční zpráva protidrogové politiky Ústeckého kraje  

- průběžné hodnocení plnění cílů a opatření strategie 

závislostí Ústeckého kraje 

- závěrečné roční zprávy a výroční zprávy poskytovatelů 

sociálních služeb 

- zpráva o výstupech výzkumné studie v případě 

realizace 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategického plánu a dle 

možnosti finanční podpory v případě výzkumné studie 

 

 

 Cíl č. 2: Podpora a rozvoj systému koordinace na krajské i místní úrovni 

 

 Pro efektivní realizaci protidrogové politiky v kraji je důležitá koordinace aktivit na místní 

úrovni, posílení propojení všech aktérů protidrogové politiky zkvalitněním vzájemné 

komunikace a spolupráce (obce, instituce, služby). Je třeba podporovat zajištění 

kompetentních osob pro protidrogovou politiku na obcích III. stupně a metodicky je podpořit. 

Dále je žádoucí vytvářet příležitosti pro odborné vzdělávání v oblasti závislostí, jak pro 

pracovníky obcí, tak pro aktéry protidrogové politiky. K podpoře koordinace protidrogové 

politiky vedou následující opatření: 

 

1. Opatření:    Činnost pracovní skupiny pro protidrogovou politiku Ústeckého kraje 

2. Opatření: Metodické vedení místních protidrogových koordinátorů a aktérů 

protidrogové politiky  
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Opatření č. 2.1 Činnost pracovní skupiny pro protidrogovou politiku 

Ústeckého kraje  

Stručný popis opatření  - zachování činnosti pracovní skupiny pro protidrogovou 

politiku  

- realizace pravidelných pracovních setkání  

 

Předpokládané dopady - prohloubení vzájemné spolupráce a výměna informací 

mezi jednotlivými aktéry protidrogové politiky  

- plnění cílů a opatření akčního plánu protidrogové 

strategie 

Předpokládané finanční 

náklady 

v rámci běžné činnosti krajského úřadu 

Předpokládané finanční 

zdroje 

-  

Stručný popis cílové 

skupiny  

-  

Potenciální realizátoři 

opatření 

- Ústecký kraj – krajský úřad 

- subjekty zapojené do pracovní skupiny a další 

spolupracující instituce z oblasti problematiky závislostí, 

obecní úřady 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- plnění jednotlivých opatření a cílů akčního plánu 
protidrogové strategie 

- počty setkávání pracovní skupiny a záznamy z jednání 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategického plánu 

 

Opatření č. 2.2 Metodické vedení místních protidrogových koordinátorů 

a aktérů protidrogové politiky 

Stručný popis opatření - podpora zajištění kompetentních pracovníků pro 

protidrogovou problematiku na obcích III. stupně 

prostřednictvím účinné komunikace s vedením obcí 

- metodické vedení místních protidrogových 

koordinátorů prostřednictvím společných porad 

s krajským protidrogovým koordinátorem a vzájemné 

komunikace  

- zajišťování vzdělávacích akcí z oblasti závislostí   pro 

místní protidrogové koordinátory i aktéry protidrogové 

politiky kraje (př.poskytovatelé služeb) 

Předpokládané dopady - efektivnější koordinace protidrogové politiky na místní 

úrovni  

- navázání či prohloubení spolupráce pracovníka 
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pověřeného obcí s  krajským protidrogovým 

koordinátorem i neziskovými organizacemi  

- kvalitnější vzájemná výměna informací a pružnější 

komunikace kraj-obec-organizace 

- větší informovanost vedení obcí o aktuální situaci a 

potřebách v protidrogové oblasti na místní i krajské 

úrovni  

- podpora odborných znalostí pracovníků posilující 

kvalitu jejich činnosti 

Předpokládané finanční 

náklady 

- v rámci běžné činnosti krajského úřadu 

- finanční zdroje na úvazky místních koordinátorů 

závislé na způsobu vyřešení této pracovní pozice obcí 

Předpokládané finanční 

zdroje  

- setkání a komunikace v rámci běžné činnosti 
krajského úřadu 

- náklady na vzdělávání se budou odvíjet od potřeb           
realizace    

Stručný popis cílové 

skupiny  

- vedení obcí 

- místní protidrogoví koordinátoři 
- aktéři protidrogové politiky kraje 

Potenciální realizátoři 

opatření 

- obce III stupně 

- Ústecký kraj -  krajský úřad 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory: 

- přehled obcí se stanovenými protidrogovými 
koordinátory 

- počet realizovaných setkání a účastníků 
- počet realizovaných vzdělávacích akcí a účastníků 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategického plánu 

 

 Cíl č. 3: Zvýšení informovanosti veřejnosti o protidrogové politice v kraji a o síti 

protidrogových služeb 

 

K účinnému řešení problematiky závislostí v kraji je třeba kvalitní a intenzivní medializace 

aktivit protidrogové politiky kraje, obcí a o činnosti poskytovatelů služeb.  

1. Opatření: Realizace aktivní informační politiky v kraji zaměřené na problematiku     

               závislostí a prezentaci fungující sítě služeb pro osoby závislé, závislostí 

               ohrožené a jejich blízké 

                                

Opatření č. 3.1 Realizace aktivní informační politiky v kraji zaměřené na 

problematiku závislostí a prezentaci fungující sítě služeb 

pro osoby závislé, závislostí ohrožené a jejich blízké. 

Stručný popis opatření - větší medializace protidrogové politiky Ústeckého kraje 

(články v tisku, tiskové konference služeb, dny 

otevřených dveří, webové stránky služeb apod.) 

- informace o protidrogové politice dostupné na 

webových stránkách Ústeckého kraje - krajského 
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úřadu 

- aktualizace údajů protidrogových služeb v Katalogu 

sociálních služeb Ústeckého kraje 

- aktualizace údajů protidrogových služeb v mapě 

pomoci www.drogy-info.cz  

Předpokládané dopady - zlepšení informovanosti veřejnosti  

- pochopení a akceptace protidrogových služeb 

veřejností i ze strany místních samospráv 

Předpokládané finanční 

náklady 

v rámci běžné činnosti krajského úřadu a zainteresovaných 

institucí 

Předpokládané finanční 

zdroje  

-  

Stručný popis cílové 

skupiny  

veřejnost 

Potenciální realizátoři 

opatření 

- Ústecký kraj – krajský úřad 

- služby protidrogové prevence 

Předpokládané 

výstupy/hodnotící 

indikátory 

- tiskové zprávy, články 

- informace zveřejňované na webových stránkách 

organizací i krajského úřadu 

- subjektivní hodnocení míry informovanosti veřejnosti 

- informace v Katalogu sociálních služeb Ústeckého 

kraje 

Časový horizont průběžně po dobu platnosti strategického plánu 
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Příloha č. 1 - Legislativní rámec protidrogové politiky v ČR 

- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek (veřejností nazývaný jako tzv. protikuřácký zákon) účinný od 31. 5. 2017 - 

hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými 

návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže, upravuje organizaci 

a provádění protidrogové politiky na národní i místní úrovni. Obce a kraje jsou jedním 

z kontrolních orgánů zákona. Nahradil zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami, ve znění pozdějších předpisů  

- zákon č. 167/1998 Sb, o návykových látkách - definuje drogy jako omamné 

a psychotropní látky, upravuje legální zacházení s návykovými látkami, přípravky 

obsahujícími tyto látky (seznam návykových látek je obsažen v nařízení vlády 

č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek). Od 1. 7. 2017 jsou součástí zákona 

skutkové podstaty tzv. drogových přestupků (§ 39), která byly dříve upraveny 

v zákoně o přestupcích (§30 -  přestupky na úseku ochrany před alkoholismem 

a jinými toxikomaniemi). Stanoví kraji odpovědnost za výkon kontroly 

ve zdravotnických zařízeních 

- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (§274, §283-287) - nedovolené nakládání 

s omamnými a psychotropnými látkami - výroba, přechovávání (držení), pěstování 

rostlin, šíření toxikomanie 

- zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách – stanoví krajům povinnost vytvářet 

střednědobé plány rozvoje sociálních služeb a zabezpečit síť sociálních služeb, mj. 

pro osoby se  v oblasti závislostního chování. Upravuje poskytování sociálních 

služeb, u cílové skupiny osob ohrožených závislostí se jedná především o kontaktní 

centra, terénní programy, služby následné péče, terapeutické komunity, odborné 

sociální poradenství 

- zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách – mj. dle zákona kraje udělují 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, což se týká také adiktologických služeb 

v téže oblasti 

- zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech – od roku 2013 zakotvení možnosti požití       

a pěstování konopí k léčebným účelům 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - souhrn činností a opatření 

k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření 

infekčních a hromadně se vyskytujích onemocnění atd.  

- zákon č. 272/2013 Sb., o prekurzorech drog  

- nařízení vlády č. 463/2013 o seznamech návykových látek. V průběhu r. 2018 došlo 

k podstatnému rozšíření seznamu návykových látek o další nové syntetické drogy. 

Novelou provedenou nařízením vlády č. 30/2018 Sb na seznamu od 8. 3. 2018 

přibylo 74 látek, novelou č. 242/2018 Sb 5 s účinností od 28.10. 2018 přibylo dalších 

8 látek..  

- nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich 

limitních hodnot – stanoví limity, při jejichž dosažení v krevním vzorku se řidič 

považuje za ovlivněného návykovou látkou a dopouští se tedy přestupku řízení pod 

vlivem návykové látky 

- pokyn č. 5/2019 nejvyššího státního zástupce - stanovil limitní hodnoty 

nealkoholových drog v krevním vzorku, při jejichž dosažení dochází ke stavu 

vylučujícímu způsobilost vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost (včetně řízení 
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motorových vozidel), kterou by mohla osoba ohrozit život nebo zdraví lidí nebo 

způsobit značnou škodu na majetku, ve smyslu § 274 odst. 1 trestního zákona 

(ohrožení pod vlivem návykové látky) a je na místě zahájit trestní stíhání. Dosud 

nebyly legislativně ani judikaturně vymezeny hranice mezi dopravním přestupkem 

a trestným činem v této oblasti. 

- nařízení vlády č. 458/2013 -  o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich 

ročních množstevních limitech  

- stanovisko trestního kolegia Nejvyšší soud ČR Tpjn 301/2013 – stanoví, jaké je 

„množství větší než malé“ přechovávané omamné nebo psychotropní látky nebo jedu 

 

Oblast primární prevence: 

- zákon. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném         

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

- zákon č. 383/2005 Sb., o pedagogických pracovnících  

- Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků                

a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j.: 21291/2010-28). 

- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách                   

a školských poradenských zařízeních. 

- nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků  
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Příloha č. 2 - Slovník použitých pojmů 

Adiktologie 

Řeší prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního 

chování (např. patologického hráčství či nadměrného hraní počítačových her), zkoumá jejich 

dopady na společnost i jedince a také se zabývá odbornou pomocí osobám a skupinám, 

které jsou jimi ohroženy. Může mít čistě medicínský nebo mezioborový charakter.  

Adiktologické služby  

Mezioborové a multidisciplinární služby, především v síti sociálních a zdravotních služeb, 

které poskytují specializovanou péči osobám závislým nebo v riziku rozvoje závislosti a jejich 

blízkým. Služby jsou poskytovány v oblastech prevence, včasné intervence, poradenství, 

snižování rizik, léčby a resocializace. 

Ambulantní léčba 

Léčba prováděná bez vyčlenění klienta z původního prostředí. Při ambulantní léčbě 

klient/pacient dochází do zařízení, kde se léčba poskytuje, přičemž délka kontaktu, frekvence 

kontaktů a doba docházení je individualizovaná, přizpůsobená jeho potřebám a zakotvená 

v jeho ústní či písemné dohodě (kontraktu) s terapeutem nebo se zařízením. Nejčastější 

formou ambulantní léčby jsou individuální rozhovory (poradenské nebo terapeutické) popř. 

skupinová forma terapie. 

Buprenorfin 

Syntetický opioid využívaný k substituční a detoxifikační léčbě závislosti na opiátech 

a opioidech. 

Certifikace odborné způsobilosti služby pro uživatele drog 

Posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá kritériím kvality, odbornosti 

a komplexnosti. Služba je posuzována na základě stanovených certifikačních standardů. 

Výsledkem procesu certifikace je udělení či neudělení certifikátu. Udělení certifikátu je 

jedním z podstatných kritérií pro následné financování služby ze státního rozpočtu. 

Detoxifikace, detoxifikační léčba 

Jedním ze základních znaků závislosti je přítomnost odvykacího stavu při vysazení návykové 

látky. Proces zvládání tohoto stavu se nazývá detoxifikace. Léčebná metoda, jejímž smyslem 

je zastavit užívání drogy u závislé osoby a při níž jsou minimalizovány symptomy odvykacího 

syndromu a riziko poškození. Vhodné zařízení, ve kterém se tato procedura provádí, je 

obvykle nazýváno detoxifikačním centrem či jednotkou, obvykle v rámci psychiatrických 

léčebnách nebo odděleních nemocnic.  

Doléčování 

Soubor služeb následujících po ukončení základního léčebného programu pomáhající 

k vytvoření podmínek pro abstinenci klienta a jeho podpora v abstinenci po léčbě 

Drogová scéna 

Místo či místa, kde se shromažďují uživatelé nezákonných drog a kde obvykle probíhá 

konečný článek obchodu a distribuce (dealing). Rozlišuje se drogová scéna otevřená 

(veřejné či veřejně dostupné prostory jako parky, ulice, náměstí, nádraží, průchody), 

polootevřená (restaurace, kluby a jiné zábavní místnosti) a uzavřená (byty, soukromé kluby 

a akce). 
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Drogová závislost = látková závislost 

Drogová neboli látková závislost jr závislost na látce, jak na nelegální (pervitin, marihuana) 

i na společensky tolerované (alkohol, léky předepisované lékařem). Velmi často je spojena 

s tělesnou závislostí. 

Duální diagnóza 

je souběh dvou psychických onemocnění u jedné osoby. Jedním onemocněním bývá 

závislost na návykové látce a to jak na alkoholu, tak na nealkoholové droze. Případně může 

jít i o nelátkovou závislost, tedy o závislost na počítačích, hazardním hraní apod. Druhou 

poruchou je zpravidla psychická porucha jako schizofrenie, deprese, mánie, úzkostná 

porucha apod. Při duální diagnóze dochází velmi často k souběhu příznaků nemocí a užívání 

drogy. 

Experimentování, experimentátor 

Občasně a nepravidelné užívání drog 

Gambling 

Neodborný, ale běžně užívaný ekvivalent diagnostické jednotky patologické hráčství. Jde 

o zúžení zájmu a činnosti na hazardní hru, při kterém je poškozován samotný jedinec nebo 

 jiní lidé, nejčastěji jeho blízcí. Jedinec není schopen odolat myšlenkám a touze hrát. 

Prochází periodami výher, proher a zoufalství. Když je mu hraní znemožněno, je neklidný, 

podrážděný až agresivní a je schopen se dopouštět lhaní, podvodů, krádeží a jiného 

kriminálního chování, čehož ve chvílích náhledu lituje. 

Harm Reduction 

Jako „Harm Reduction“ (HR strategie) se označují přístupy spočívající ve snižování či 

minimalizaci poškození drogami u osob, kteří v současnosti drogy užívají a nejsou 

motivováni k tomu, aby užívání zanechali. HR se snaží minimalizovat, omezit či zmírnit riziko 

života zdraví ohrožujících infekcí, které se šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci 

drog a nechráněným pohlavním stykem, jako je AIDS a hepatitidy B a C, riziko dalších 

tělesných komplikací, riziko předávkování, riziko sociálního debaklu a ztráty lidské 

důstojnosti. Součástí je tzv. výměnný program - výměna použitého injekčního náčiní za nové, 

obvykle «kus za kus», tj. klient dostane za 1 použitou jehlu odevzdanou k bezpečné likvidaci 

1 novou stříkačku. To vede k motivaci klientů k odevzdávání použitého infekčního materiálu, 

který pak neodhazují venku, i k bezpečnějšímu užívání z hlediska infekčních chorob 

a zdravotních komplikací. 

Hepatitida 

Zánět jater, infekční onemocnění jater vyvolané viry s chorobnými účinky na jaterní tkáň, 

které vede k jejich poškození. Infekční hepatitida typu A, B a pro uživatele drog významná 

hepatitida typu C, která se přenáší krví a jejíž vysoké riziko se objevuje u injekčních uživatelů 

drog.  

Kontaktní centrum (Drop-in centre)   

Kontaktní centra (KC) nabízejí své služby cílové skupině drogově závislých, která není 

v kontaktu s jinými zdravotními a sociálními institucemi (skrytá populace). Základní program 

kontaktního centra je kontaktní práce, výchovné a vzdělávací aktivity, kontaktní poradenství, 

výměna injekčního náčiní a zdravotní ošetření. 
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Látková závislost - viz drogová závislost 

 

Léčba 

U závislostí se tento pojem používá v širším významu pro odbornou, cílenou 

a strukturovanou práci s pacientem či klientem, která vychází z bio-psycho-sociálního 

modelu: jako „léčbu“ tudíž označujeme i odborné programy mimo rámec zdravotnictví. Podle 

typu rozlišujeme léčbu ambulantní, ústavní, rezidenční, podle délky může být krátkodobá 

(ústavní léčba kratší než 3 měsíce, nejčastěji 4-8 týdnů), střednědobá (obvykle 3 – 6 

měsíců), dlouhodobá (rezidenční - ústavní, obvykle v délce 1 roku). 

Metadon 

Syntetická droga opiátového typu používaná v  substituční terapii osob závislých na 

opioidech. 

Nelátková závislost 

Závislost ve vztahu k určitým aktivitám. Není podmíněno užíváním látky, ale procesy 

a technickými prostředky. Používají se také názvy behaviorální závislosti, nechemické 

závislosti, nedrogové závislosti, závislosti bez substancí nebo závislosti na procesech. 

Nejznámější je například závislost na hazardu (gambling), závislost na internetu, závislost na 

jídle apod. Na rozdíl od látkové závislosti nepřinášejí zdravotní rizika spojená užíváním 

a aplikací drogy, ale ohrožují psychologicky, sociálně a ekonomicky. 

Nespecifická primární prevence 

Nespecifická prevence - aktivity, které nemají přímou souvislost s rizikovým chováním 

a aktivity, které napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje rizikového chování 

prostřednictvím lepšího využívání volného času. Patří sem např. zájmové, sportovní 

a volnočasové aktivity a jiné programy, působí obecně – nespecificky. 

Nízkoprahové služby/zařízení 

Nízkoprahové zařízení je sociální služba definovaná v zákoně o sociálních službách. Je 

snadno dostupná a zpravidla bezplatně nabízí potřebnou službu bez administrativních či 

jiných překážek. Obvykle nevyžaduje žádná doporučení, posudky a potvrzení a jeho 

pracovníci někdy sami vyhledávají potřebné lidi přímo v terénu.  Služby tohoto druhu často 

provozují nestátní neziskové organizace, poskytují ambulantní, pobytové či terénní služby.  

Prevence 

Následující pojmy (primární, sekundární a terciární prevence) se týkají prevence zdravotních 

a sociálních následků užívání drog a závislostí.  

primární prevence – zahrnuje opatření a programy zaměřené na dosud nezasaženou populaci 

(celkovou populaci nebo rizikové skupiny). Cílem programů primární prevence je předcházet 

rizikovým formám chování; odradit populaci, která ještě nepřišla do kontaktu s drogou od jejího 

prvního užití či alespoň první kontakt s drogou co nejvíce oddálit. Úkolem preventivních aktivit 

je zejména: vytváření povědomí a informovanosti o drogách a o nepříznivých zdravotních 

a sociálních důsledcích spojených s jejich zneužíváním, posilování osobních a sociálních 

dovedností potřebných k rozvoji protidrogových postojů a podpora zdravějších typů chování 

a životního stylu. 
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sekundární prevence  - zahrnuje opatření zaměřené na zasaženou populaci, která využívá 

nějakou formu péče; tvoří ji zejména: zavádění programů včasné intervence, programy 

léčebné péče, programy zvyšující úspěšnost léčebné péče. 

terciární prevence - je založena na minimalizaci negativních zdravotních a sociálních 

důsledků (problémového) užívání drog a závislosti a je zaměřena především na uživatele, 

kteří nejsou schopni či ochotni skončit s užíváním; zahrnuje zejména: informování uživatelů 

o méně škodlivých způsobech užívání; substituční léčebné programy pro uživatele opiátů 

programy pro výměnu jehel, potravinový, hygienický, zdravotnický a vitaminový servis. 

Problémové užívání drog  

Problémové užívání je injekční užívání jakékoliv drogy a/nebo dlouhodobé nebo pravidelné 

užívaní pervitinu a opioidů, což vychází z tradiční evropské definice PUD jako injekčního 

a/nebo dlouhodobého a pravidelného užívání drog opiátového a/nebo amfetaminového 

a/nebo kokainového typu (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2009). 

Problémové užívání kokainu není v ČR předmětem odhadů vzhledem k nízkému výskytu 

uživatelů kokainu v kontaktu s adiktologickými službami. Definice PUD (nově high-risk drug 

use) byla v r. 2013 Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost 

(EMCDDA) revidována a rozšířena o další drogy užívané s vysokou frekvencí (u konopí 

denně či téměř denně a u ostatních drog alespoň jednou týdně) nebo přinášející uživatelům 

zdravotní či sociální problémy (Thanki a Vicente, 2013).  

Protidrogová politika  

Komplexní a koordinovaný soubor opatření zaměřený na problematiku legálních 

i nelegálních návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních 

technologií. Jedná se o opatření preventivní, vzdělávací, léčebná, sociální, regulační, 

kontrolní a další, včetně vymáhání práva. Jejich konečným cílem je co nejvíce snížit 

sociální, zdravotní, bezpečnostní a další škody a rizika, která s sebou závislostní 

chování přináší, jak pro jednotlivé občany, tak i pro společnost jako celek.  

Resocializace 

Proces znovuzačlenění jedince do společnosti. V institucionalizované podobě má 

resocializace osob závislých na drogách řadu forem – od pracovní terapie po chráněné dílny, 

od sociálního poradenství po socioterapeutické kluby, od výuky sociálních dovedností po 

rekvalifikační programy apod.  

Rezidenční - pobytová léčba, ústavní léčba  

Léčebné programy, při nichž klient žije v chráněném prostředí léčebného či rehabilitačního 

(resocializačního) zařízení (jako protiklad léčby ambulantní). Tyto programy se snaží vytvořit 

pozitivní prostředí bez drog, v němž se od klientů očekává participace na individuálním 

poradenství a na skupinové práci, která má rozvíjet sociální a jiné životní dovednosti. Ústavní 

léčba je vhodná pro klienty s rizikovým sociálním okolím a psychickými či somatickými 

komplikacemi.  

Specifická primární prevence 

Aktivity a programy, které jsou úzce zaměřeny na některou z konkrétních forem 

rizikového chování. Specifickou primární prevenci členíme do tří úrovní:  

a) všeobecná prevence – zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez 

rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Zohledňuje se jen věkové složení, popř. 

specifika daná jinými faktory (př. sociálními). 
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b) selektivní  prevence - zaměřena na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené 

míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování, tj. 

jsou více ohrožené (např. zvýšeně vystavené působení rizikových faktorů) než jiné 

skupiny populace. 

c) Indikovaná prevence - zaměřena na jedince, kteří jsou vystaveni působení 

výrazně rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového 

chování  

Substituce  

Substituce je způsob léčby, kdy je užívání původní drogy nahrazeno (téměř vždy lékařsky 

předepsaným) užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími 

riziky spojenými s užíváním, než u drogy původní (např. heroin je nahrazen metadonem).  

Jedná se přitom o rozdílnou aplikaci, která nahrazuje injekční podání drogy za méně škodlivé 

(tablety, nápoje). Dále může jít o substituci škodlivého způsobu užití (cigarety nahrazeny 

nikotinovými náplastmi nebo žvýkačkami), případně kombinace obou způsobů (injekční 

aplikování heroinu je nahrazeno metadonovou a buprenorfinovou substituci). Cílem 

substituce je eliminování nebo snížení užívání určité drogy, zvláště pokud je ilegální, nebo 

snížení škodlivé formy a metody podávání, provázející techniky nebezpečné zdraví (např.: 

sdílení jehel) a snižování sociálních následků. Substituční léčba má být doprovázena 

psychoterapií, poradenstvím a/nebo socioterapií. Může trvat od několika týdnů k mnoha 

letům, někdy neohraničeně. 

SWOT analýza 

SWOT analýza je strukturovaná metoda rychlého zhodnocení situace, která charakterizuje 

definovanou oblast a mapuje vnější a vnitřní faktory, které tuto oblast ovlivňují. Zkratka 

SWOT pochází z angličtiny, kde S (počáteční písmeno slova „Strengths“) popisuje 

identifikované silné stránky definované oblasti, W (počáteční písmeno termínu 

„Weaknesses“) popisuje slabé stránky, O (počáteční písmeno výrazu „Opportunities“ 

definuje, jaké jsou v definované oblasti ve výhledu do budoucna příležitosti a T (počáteční 

písmeno pojmu „Threats“) definuje, co do budoucna danou oblasti ohrožuje. 

Terapeutická komunita  

Strukturované prostředí, ve kterém klient žije a absolvuje program léčení/rehabilitace. 

Obvyklá délka pobytů je 6 až 15 měsíců. Od klientů je očekávána aktivní účast na léčebných 

aktivitách, jimiž jsou skupinová a individuální psychoterapie, pracovní terapie, práce 

s rodinnými příslušníky, zátěžové pobyty aj. Terapeutická komunita nabízí bezpečné 

a podnětné prostředí pro růst a zrání, které se děje především prostřednictvím sociálního 

učení v kontextu vymezeném jasnými a srozumitelnými pravidly. 

Terénní práce - streetwork  

Pomáhající aktivity probíhající mimo instituce a zařízení, a to: (a) přímo na ulicích, veřejných 

prostranstvích a veřejně přístupných místech, jako jsou nádraží, restaurace a zábavní 

podniky, (b) v jiných zařízeních a institucích, jako jsou věznice, školy, azylové domy, 

nevěstince, kluby a domovy mládeže, (c) v bytech příslušníků cílové skupiny. Cílovou 

skupinou terénní práce jsou rizikoví jednotlivci a skupiny, kteří nejsou efektivně zachycováni 

existujícími institucemi, buď proto, že těmto institucím nedůvěřují a vyhýbají se jim, nebo 

proto, že v nich nemohou najít takové služby, které potřebují. K těmto cílovým skupinám patří 

např. bezdomovci, „děti ulice“, prostitutky a prostituti, migranti, příslušníci etnických menšin, 

specifickou cílovou skupinu tvoří uživatelé drog.  
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Terénní programy pro uživatele drog  

Jejich souhrnným cílem je usnadnit zlepšení zdravotního stavu a omezit s užíváním drog 

spojená rizika a poškození u jednotlivců a skupin, kteří nejsou v kontaktu s existujícími 

zdravotními, zdravotně-sociálními a sociálními službami a s běžnými zdravotně výchovnými 

(osvětovými) programy, tj. s tzv. skrytou populací. Terénní programy se zaměřují především 

na nitrožilní uživatele drog s cílem snížit jejich rizikové chování (sdílení injekčního náčiní, 

nechráněný sex) a omezit tak riziko přenosu a šíření HIV a virů hepatitidy B a C.  

Výměnný program  

Výměna injekčního náčiní je významnou složkou strategie Harm Reduction strategie. 

Probíhá v terénních programech, v kontaktních centrech, někdy i jako samostatný program. 

Trvání na výměně s následnou bezpečnou likvidací použitého náčiní snižuje riziko přenosu 

virových infekcí z použitých a odhozených jehel a stříkaček. Součástí výměnného programu 

je i distribuce dalšího náčiní pro méně rizikovou aplikaci (sterilní voda, dezinfekční tampóny, 

želatinové kapsle aj.) a kondomů, předávání informací o bezpečnější aplikaci drog 

a motivace k bezpečné likvidaci injekčního náčiní. V rámci výměny injekčního náčiní probíhá 

obvykle výměna «kus za kus», tj. klient dostane obvykle za 1 použitou jehlu odevzdanou 

k bezpečné likvidaci 1 novou. To vede k motivaci klientů k odevzdávání použitého infekčního 

materiálu, který pak neodhazují venku, i k bezpečnějšímu užívání z hlediska infekčních 

chorob a zdravotních komplikací. 

Závislost 

Závislost (dependence) a syndrom závislosti je definován jako soubor behaviorálních, 

kognitivních a fyziologických fenoménů, který se vyvíjí po opakovaném užití látky a který 

typicky zahrnuje následující projevy: 

- silné přání užít drogu, nutkavá potřeba 

- porušené ovládání při jejím užívání, ztráta volní kontroly 

- přetrvávající užívání i přes škodlivé následky, neschopnost odpoutat se navzdory tělesným 

i duševním komplikacím 

- priorizace drogy před všemi ostatními aktivitami a závazky, převažující orientace na životní 

styl s drogou, její shánění a zotavování se z jejího účinku 

- zvýšená/snížená tolerance 

- odvykací stav při nedostatku či vysazení drogy 

Pro diagnózu závislosti je zapotřebí přítomnosti minimálně tří z uvedených kritérií. Syndrom 

závislosti může být: pro specifickou látku, pro třídu látek nebo pro širší spektrum 

farmakologicky odlišných psychoaktivních substancí. 
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Příloha č. 3 – Zdroje  

Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 

Kalina, K. a kol.: Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí, Úřad vlády 

České republiky, 2001 

Černý, M. (2010). Základní úrovně provádění primární prevence. In M. Miovský, L. 

Skácelová, J. Zapletalová & P. Novák (Eds.). Primární prevence rizikového chování 

ve školství (42-43). Tišnov: Sdružení SCAN. 

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, Národní monitorovací 

středisko pro drogy a drogové závislosti, Praha, 2013 

Výroční zpráva protidrogové politiky Ústeckého kraje za rok 2018, Ústí nad Labem, 2019 

Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje 2017-2021 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2018–2021 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, oddělení drogové epidemiologie 

DRUG-OUT Klub, z. s., Výroční zpráva 2018, Ústí nad Labem, 2019 

Český statistický úřad – http://www.czso.cz/ 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky -  http://www.uzis.cz/ 

Státní zdravotní ústav – http://www.szu.cz/ 

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Úřadu vlády České republiky, dostupné 

z: https://www.drogy-info.cz 

Webový portál Úřadu vlády, sekce protidrogové politiky -  www.vlada.cz 

Wikipedie – https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana 

Prev-centrum – https://www.prevcentrum.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


