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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.6

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy

Materiál na stůl: 

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

Nárok na rozpočet:
Bez nároku, na dotační program jsou přiděleny dotační prostředky státu ve výši 2 552 000 Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 17. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

13.6-1 Název: bod 13.6 priloha 1.pdf

Dotační program na ochranné 
chemické prostředky a ochranné 
pomůcky pro dopravce veřejné 
dopravy v závazku veřejné služby

U

13.6-2 Název: bod 13.6 priloha 2.pdf Vzor žádosti o účelovou neinvestiční 
dotaci U

13.6-3 Název: bod 13.6 priloha 3.pdf
3. Výzva k podání žádosti o 
poskytnutí dotace z rozpočtu České 
republiky

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

1. dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy 
v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu na ochranné chemické prostředky a 
ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 dle 



přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) rozhoduje

o výjimce z čl. IX. odst. 1 Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem tak, že hodnocení žádostí provede odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Ústeckého kraje.



Důvodová zpráva:
Dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v 
závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 je navržen ke schválení a vyhlášení v návaznosti na dotační 
program, resp. Výzvu k podání žádostí z rozpočtu České republiky vyhlášenou Českou republikou 
prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR, kterým jsou dány krajům k dispozici pro další rozdělení dopravcům 
finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Konečným příjemcem mohou být dopravci zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících podle § 3 Zákona 
o veřejných službách (č. 194/2010 Sb.).
Ochrannými chemickými prostředky a ochrannými pomůckami se rozumí:
- prostředky na mytí rukou pro personál a cestující,
- desinfekční prostředky na desinfekci prostor pro cestující a personál,
- ochranné roušky pro personál, případně jiné součásti oblečení potřebné pro snížení rizika nákazy a
- obdobné prostředky a ochranné pomůcky.
Personálem se pro účely této Výzvy rozumí pracovníci dopravce, kteří jsou při výkonu své funkce ve styku s 
cestující veřejností.
Cílem dotačního programu je umožnit dopravcům v Ústeckém kraji požádat si u Ústeckého kraje o přidělení 
dotace právě za účelem splnění výše popsaného účelu dotace. Kompletní znění výzvy ministerstva dopravy 
je přílohou č. 3 tohoto materiálu. Pro Ústecký kraj je k dispozici 2 552 000 Kč. Na základě žádosti Ústeckého 
kraje ze dne 17. 4. 2020. bude Ministerstvo dopravy rozhodovat o přidělení dotace. Prostředky budou 
připsány na účet kraje pravděpodobně do 10 dnů od rozhodnutí o přidělení dotace, tj. odhadem během 
května. Platby dopravcům budou probíhat až po rozhodnutí o dotaci příštím zasedáním zastupitelstva ÚK dne 
20. 6. 2020.

Vlastní rozdělení disponibilních prostředků je ponecháno na kraji, není ministerstvem žádným způsobem 
předepsáno. Jako zcela transparentní a souladný postup se zákonem se jeví poskytnout finanční prostředky 
ze státního rozpočtu dále jako programovou dotaci na základě vyhlášeného dotačního programu zcela v 
rozsahu podmínek odpovídajících státní dotaci, což přímo ukládá § 10a odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dle kterého podmínky poskytnutí dotace, jejíž součástí jsou 
peněžní prostředky, které poskytovatel dotace obdržel ze státního rozpočtu, musí být v souladu s 
podmínkami, za kterých byly poskytovateli dotace peněžní prostředky poskytnuty.
Jelikož ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky mají chránit zejména zaměstnance dopravců, 
navrhujeme v dotačním programu rozdělení prostředků dopravcům poměrem podle počtu zaměstnanců, které 
v žádosti uvedou. Disponibilní částka se mezi žádosti rozdělí podle podílu počtu zaměstnanců jednotlivého 
žadatele vůči celkovému počtu zaměstnanců všech žadatelů. Zbylé prostředky budou děleny stejnou 
metodou, avšak už jen mezi zbylé (ne zcela uspokojené žadatele) a podle podílu jejich počtu zaměstnanců. 
Podrobněji je výpočet popsán v dotačním programu v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Dotační program zcela naplňuje podmínky a obsahuje všechny povinné náležitosti dané ust. § 10c zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Dotační program není ve všech bodech, především s ohledem na akutnost situace, potřebu rychlého 
rozdělení prostředků, termíny výzvy a podmínky dotace státu, zcela v souladu se Zásadami pro poskytování 
dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, které byly schváleny usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018. Dle Zásad platí, že liší-li se schválené podmínky 
dotačního programu nebo smlouvy o poskytnutí dotace od Zásad, jedná se o ustanovení speciální a mají 
přednost, a to i bez rozhodnutí o výjimce. Jedná se především o stanovení maximální výše dotace, která je 
standardně omezena maximální horní hranicí 70 % z celkových uznatelných nákladů. V daném případě není 
maximální výše stanovena, po rozdělení prostředků může být procento dotace ve vazbě na uplatněné 
náklady i vyšší.
V usnesení je také navržena výjimka ze standardního postupu, kdy hodnocení provádí výběrová komise 
jmenovaná radou kraje. V daném případě, kdy jediným kritériem bude uznatelnost vynaložených nákladů na 
nákup prostředků či služeb (soulad s účelem dotace) a pro stanovení výše poskytované dotace se provede 
výpočet dle stanoveného vzorce, a i s ohledem na pružnost rozdělení požadovaných prostředků, je vhodné 
ponechat vyhodnocení žádostí zcela na administrujícím odboru.
Finanční prostředky v rámci daného dotačního programu budou přiděleny na základě hodnocení i 
příspěvkové organizaci kraje Dopravní společnost Ústeckého kraje, která naplňuje podmínku způsobilého 
žadatele, tak, aby byla zajištěna transparentnost rozdělení peněz mezi všechny veřejné dopravce v kraji. 
Žádost tohoto subjektu bude považována za žádost o příspěvek, kdy v souladu s příslušnými výklady zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zřizovatel vlastní příspěvkové organizaci 
neposkytuje prostředky formou dotace.
Finanční objem dotačního programu odpovídá částce, o kterou Ústecký kraj požádal u ministerstva dopravy a 
kterou za tímto účelem obdrží. Kraj tak nevěnuje na účel tohoto dotačního programu žádné své finanční 



prostředky.
S odborem LP byla konzultován jak dotační program, tak provedení dalších kroků a ve spolupráci s odborem 
LP bude zpracována i dotační smlouva, jejíž text z důvodu operativního předložení tohoto materiálu bude 
předložen ke schválení až v rámci rozhodování o poskytnutí dotace konkrétním žadatelům, když základní 
ukazatele a podmínky poskytnutí dotace vyplývají již z textu dotačního programu.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství

Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)   Ing. Jindřich Franěk 17. 4. 
2020

2 Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)   Jaroslav Komínek 17.4.2020

Podpis zpracovatele:  Petra Ježková 17. 4. 2020


