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 Ústecký kraj (dále také „Kraj“) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.  

 XX/XXZ/2020 ze dne 20. 4. 2020 vyhlašuje 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. 

Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 

Ústeckým krajem“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 

č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018. 

NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU 

„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“ 

 

SPECIFIKACE DOTAČNÍHO PROGRAMU, DLE KONKRÉTNÍ 

OBLASTI PODPORY 

Podpora dopravců veřejné dopravy zajišťujících veřejné služby v přepravě cestujících podle § 

3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále ,,Zákon o veřejných službách“). 

ÚČEL PODPORY 

Účelová neinvestiční dotace je určena na úhradu zajištění ochranných chemických prostředků 

a ochranných pomůcek a služeb spojených s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech 

veřejné dopravy (uznatelné náklady). 

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 tohoto dotačního programu rozumí pracovníci dopravce, kteří jsou při 

výkonu své funkce ve styku s cestující veřejností. 
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SLEDOVANÝ ZÁMĚR:  

Ochrana a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým 

koronavirem SARS-CoV-2. 

DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU 

Poskytnutí dotace Ministerstvem dopravy ČR z rozpočtu České republiky Ústeckému kraji a 

její následné poskytnutí dle stanovených podmínek způsobilým žadatelům na úhradu nákladů 

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 

způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. 

FORMA DOTACE 

Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených se 

zajištěním účelu podpory. 

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH 

PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH KRAJEM NA STANOVENÝ 

ÚČEL 

2 552 000 Kč, účelově určené prostředky poskytnuté Ústeckému kraji ze státního rozpočtu 

INFORMACE O POVAZE DOTACE 

Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu jsou slučitelnou podporou ve smyslu článku 

107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství). 

Podpora je určena výlučně na zajištění služeb v rámci tzv. závazků veřejné přepravy cestujících 

podle Zákona o veřejných službách. Podpora spojená se zajištěním tzv. závazků veřejné služby 

v přepravě se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 

2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění (veřejná podpora, která naplňuje podmínky 

zmíněného nařízení, je slučitelná). Podporu spojenou se zajištěním zdravotní bezpečnosti 

veřejné dopravy, určenou na náklady spojené s pořízením dezinfekčních/ochranných 

prostředků či služeb prostorové dezinfekce lze považovat za podporu související se závazkem 

veřejné služby. 

VÝŠE DOTACE, VÝŠE SPOLUÚČASTI PŘÍJEMCE 

Maximální a minimální výše dotace není stanovena, stejně ani minimální spoluúčast. 

Vyčleněný objem prostředků ve výši 2 552 000 Kč bude rozdělen mezi oprávněné žadatele 

následujícím způsobem: 
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Kritéria pro výpočet přidělené výše dotace: 

Žadatelé o dotaci v žádosti uvedou počet zaměstnanců Zn, které zaměstnávají na území 

Ústeckého kraje v souvislosti s plněním smluv o veřejných službách pro města nebo pro kraj. 

Jednotliví dopravci v žádostech uvedou počty svých zaměstnanců dosahující u jednotlivých 

dopravců hodnot Z1, Z2, Z3, … obecně Zn. Dále dopravci požádají o částku dotace Dn, k níž 

budou schopni doložit dle dalších podmínek jednotlivé daňové doklady. Jednotliví dopravci 

budou žádat částky D1, D2, D3, … obecně Dn. 

Během hodnocení žádostí přídělce dotace vypočte celkový počet zaměstnanců Z (součet Z1, 

Z2, Z3, …) a k jednotlivým počtům zaměstnanců vypočte podíl žadatele na celkovém počtu 

zaměstnanců (Z1/Z, Z2/Z, Z3/Z, …), celkový součet podílů bude vždy 1,00.  

 

Každému dopravci bude nejprve přidělena částka Pn (P1, P2, P3, …) vypočtená jako X 

(prostředků k dispozici) krát poměr žadatele (např. Z1/Z) a takto každému žadateli až po Zn/Z. 

Pn = X . (Zn/Z) 

Pokud je přidělená částka Pn vyšší než žadatelem požadovaná dotace Dn, zůstává zbytek 

prostředků dotace k rozdělení do druhého výpočtového kroku a součet nerozdělená částka 

dotace se k dalšímu rozdělení označí jako Y. 

Pokud je přidělená částka Pn nižší než žadatelem požadovaná dotace Dn, přechází žadatel 

k rozdělení zbytku prostředků dotace do druhého výpočtového kroku, pokud do něj zbydou 

nějaké prostředky (součet zbytků k dalšímu rozdělení se označí jako Y). 

Druhé kolo rozdělení k dispozici k rozdělení í mezi oprávněné žadatele je částka Y Kč. 

Jednotliví dopravci (v druhém kole) v žádostech uvedli počty svých zaměstnanců dosahující u 

jednotlivých dopravců hodnot např. Z1, a Z3, … obecně Zn. Dále dopravci mají nepokrytou 

část dotace o částku dotace En, k níž budou schopni doložit dle dalších podmínek jednotlivé 

daňové doklady. Jednotliví dopravci budou mít dotací nepokryté částky např. E1 a E3, … 

obecně En. 

Během hodnocení žádostí přídělce dotace vypočte celkový počet zaměstnanců Z´ (součet Z1 a 

Z3) a jednotlivým počtům zaměstnancům vypočte podíl žadatele na dílčím počtu zaměstnanců 

(Z1/Z´, Z3/Z´), celkový součet podílů bude vždy 1,00.  

Zbylým dopravcům bude pak přidělena částka P´n (P´1, P´3, …) vypočtená jako Y (prostředků 

zbylo k dispozici) krát poměr žadatele (např. Z1/Z´) a takto každému zbylému žadateli. 

P´n = Y . (Zn/Z´) 

Pokud je přidělená částka žadateli Pn+P´n vyšší než žadatelem požadovaná dotace Dn, zůstává 

zbytek prostředků dotace k rozdělení do třetího výpočtového kroku … 

Pokud je přidělená částka žadateli Pn+P´n nižší než žadatelem požadovaná dotace Dn, přechází 

žadatel k rozdělení zbytku prostředků dotace do druhého výpočtového kroku, pokud do něj 

zbydou nějaké prostředky. 
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Třetí kolo a další kola by probíhala, dokud budou k dispozici  nějaké prostředky, stejným 

výpočetním způsobem, kdy se vždy zbylé prostředky rozdělí poměrem počtu zaměstnanců 

dosud neuspokojených žadatelů. Celková výše přidělené dotace dopravci bude součtem 

prostředků vypočtených v jednotlivých kolech výpočtu a nikdy nepřesáhne částku, o kterou 

žadatel žádal a kterou je schopen podložit doklady. 

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ  

Dopravci veřejné dopravy zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících podle § 3 Zákona 

o veřejných službách. 

Způsobilým žadatelem je i Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jejíž 

žádost bude považována za žádost o příspěvek, a z důvodu transparentnosti a rovnosti rozdělení 

finančních prostředků na stanovený účel mezi jednotlivé dopravce bude zařazena též do 

hodnocení v rámci tohoto dotačního programu. 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI  

Žádosti budou přijímány v době od 22. května 2020 do 28. května 2020 (při podávání 

žádosti je rozhodující datum razítka pošty, v případě osobního doručení razítka podatelny 

Krajského úřadu Ústeckého kraje). 

STANOVENÍ KONZULTAČNÍHO MÍSTA NA KRAJSKÉM 

ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 

- odbor dopravy a silničního hospodářství 

kontaktní osoba: 

Václav Malec 

e-mail: malec.v@kr-ustecky.cz 

telefon: 475 657 567 

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI 

1. Soulad žádosti s vyhlášeným dotačním programem  

– v případě, že žádosti 

a) nesplňují podmínky uvedené v dotačním programu, 

b) zcela nesplňují uvedený účel podpory, 

 c) neobsahují všechny požadované povinné přílohy, 

d) žádost je podaná subjektem, který nespadá do okruhu způsobilých žadatelů 

budou z dalšího hodnocení vyřazeny. 

2. Soulad vynaložených nákladů s účelem požadované dotace 

mailto:malec.v@kr-ustecky.cz
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LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ  O ŽÁDOSTI 

30. 6. 2020 

O poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán kraje. 

Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informováni prostřednictvím webových stránek 

Ústeckého kraje. 

DEN ZVEŘEJNĚNÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU  

21. dubna 2020 

POSTUP PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 

Žadatel nejprve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách 

Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz/ bude doplněno). Dle instrukcí na webových stránkách 

tuto vytiskne, opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost 

následně doručí s povinnými přílohami uvedenými v bodě „Povinné přílohy k žádosti“, tohoto 

programu na Krajský úřad Ústeckého kraje. Lze provést i podání emailem se zaručeným 

elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky. 

Na chybějící povinné přílohy Krajský úřad žadatele neupozorňuje! 

Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě přílohy 

(přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí). 

Vytištěnou podobu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami 

lze: 

1. Zaslat poštou 

2. Podat osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje 

v zalepené obálce označené plným názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem a poznámkou 

NEOTVÍRAT - „Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné 

pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby “  

Adresa doručení: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

 

Emailem se zaručeným elektronickým podpisem případně zasílejte na adresu 

epodatelna@kr-ustecky.cz, v případě doručení datovou zprávou do datové schránky 

Ústeckého kraje (t9zbsva) 

http://www.kr-ustecky.cz/
mailto:epodatelna@kr-ustecky.cz


 

 

 

 

   

Dotační program - 6/7 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE 

Doložit poskytovateli dotace spolu se žádostí o dotaci podle vzoru stanoveného v příloze tohoto 

dotačního programu daňové doklady, tj. kopie faktur a paragonů za zajištění ochranných 

chemických prostředků a ochranných pomůcek a služeb spojených s desinfekcí prostoru pro 

cestující ve vozidlech veřejné dopravy, zakoupených žadateli, pokrývající celý rozsah 

požadované dotace (finanční vypořádání dotace).  

Přípustnými fakturami a paragony jsou faktury a paragony s datem zdanitelného plnění od 1. 

března 2020 do 30. dubna 2020.  

V rámci dotačního programu může žadatel podat maximálně 1 žádost. 

Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 

 

Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace v souladu se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů. To neplatí, pokud je způsobilým žadatelem příspěvková organizace kraje, které budou 

finanční prostředky poskytnuty příspěvkem zřizovatele. Znění textu smlouvy bude zasláno 

žadateli, kterému byla schválena dotace, na e-mailovou adresu a musí být akceptováno do 30 

dnů od jeho obdržení. Akceptováním znění smlouvy se rozumí zaslání žadatelem podepsaného 

návrhu smlouvy na Krajský úřad dle pokynů uvedených v zaslaném e-mailu. V případě 

nedodržení lhůty nárok na uzavření smlouvy zaniká a poskytovatel dotaci neposkytne. 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce dotace nejpozději 

do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.  

Porušení některých podmínek dle dotační smlouvy může být klasifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI 

dle přílohy tohoto programu 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI 

Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy: 

1. U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis 

z obchodního rejstříku) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací 

listina). 

2. 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. 
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3. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), 

a to v kopii.  

Přílohy 1 – 3 lze nahradit úplným výpisem z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc 

před podepsáním Žádosti o dotaci – v úplném výpise musí být aktuální informace, zejména 

název, sídlo, IČ, statutární zástupce vč. způsobu jednání (v jiném případě je nutné doložit jiné 

doklady dle bodů 1 – 3). 

4. Doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu uvedenému v žádosti 

o Dotaci, a to v kopii. 

5. 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, 

- 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s vynaloženými náklady, a to 

v originále. 

Povinnost doložení výše uvedených příloh neplatí pro žadatele, který je příspěvkovou organizací kraje. 

(Bude doplněna informace o zveřejnění vzorů příloh na webu kraje). 


