
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 
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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 16.2

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 2020“ – 
Severočeské divadlo s.r.o.

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 

Nárok na rozpočet:
3 mil. Kč z rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2020

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 3. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 060/91R/2020

Přílohy: 

16.2-1 Název: bod 16.2 priloha 1 black.pdf Žádost o dotaci na mzdy včetně 
odvodů v roce 2020 U

16.2-2 Název: bod 16.2 priloha 2.pdf Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. o výjimce z čl. XIV. odst. 4) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 
krajem „Maximální výše Dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů Projektu…“ ,

2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace Severočeskému divadlu s.r.o., IČO 22774289, se sídlem Lidické náměstí 1710/10, 400 
01 Ústí nad Labem, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 
tohoto usnesení.

B) ukládá



Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) 
tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2020



Důvodová zpráva:
Dne 30. 1. 2020 obdržel odbor kultury a památkové péče Žádost o dotaci (dále jen „Žádost“) na projekt 
„Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 2020“ (dále jen „projekt“) od společnosti Severočeské divadlo s.r.o. 
(dále jen „společnost“). Podání Žádosti o dotaci na hrazení navýšení mzdových nákladů včetně odvodů ve 
výši 3 mil. Kč bylo společníky společnosti projednáváno na posledních dvou valných hromadách společnosti.

Společnost si žádala o dotaci na hrazení mzdových nákladů včetně odvodů na rok 2018 a na rok 2019 z 
Fondu Ústeckého kraje. Jelikož společnost avizovala, že bude žádat o dotaci na projekt i nadále, bylo 
dohodnuto v rámci schvalování rozpočtu odboru kultury a památkové péče na rok 2020, že tentokrát částka 3 
mil. Kč bude zařazena přímo do rozpočtu odboru, viz Usnesení č. 014/25Z/2019 z 9. 12. 2019 – schválený 
rozpočet kraje.

Vzhledem ke specifické povaze projektu (pouze financování mzdových nákladů a odvodů) odbor kultury a 
památkové péče navrhuje Zastupitelstvu kraje ke schválení výjimku ze Zásad pro poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem „Maximální výše Dotace je 70 % z celkových uznatelných 
nákladů Projektu…“. Výše podpory však nepřesáhne částku nezbytnou k pokrytí provozních ztrát za 
kalendářní rok.

Zdůvodnění jednatele:
Od roku 2018 se každoročně ze zákona zvyšuje minimální mzda a v návaznosti na ni i zaručená mzda. 
Osobní náklady divadla se z uvedených důvodů, proti roku 2017, zvýšily v roce 2018 o 3 mil. Kč a v roce 
2019 o další 3 mil. Kč, celkem v roce 2019 o 6 mil. Kč. V roce 2019 poskytl divadlu 3 mil. Kč Ústecký kraj a 3 
mil. Kč Statutární město Ústí nad Labem. V roce 2020 se osobní náklady proti roku 2017 zvýší min. o 6 mil. 
Kč jako v roce 2019, o 3 mil. Kč žádá divadlo Ústecký kraj a o 3 mil. Kč Statutární město Ústí nad Labem.

Vyjádření odboru KP:
V roce 2018 a 2019 byla společnosti poskytnuta individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje na posílení 
mzdových prostředků pro daný rok. Finanční prostředky byly určeny na navýšení minimální mzdy a dorovnání 
do zaručené mzdy. V březnu 2019 proběhla veřejnosprávní kontrola dotace poskytnutá společnosti v roce 
2018 odborem kontroly a nebylo zjištěno žádné porušení smluvních podmínek a dotace byla použita na daný 
účel. Poskytování individuální dotace je smysluplnější, v případě jejího nesprávného využití, tj. v rozporu se 
smluvními podmínkami je povinností příjemce část nebo celou dotaci vrátit.

Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 
2014.
Druhý společník, tj. Statutární město Ústí nad Labem, na valné hromadě konané dne 29. 1. 2020, přislíbil 
poskytnutí finančních prostředků v roce 2020 ve stejné výši jako Ústecký kraj.

Vyjádření odboru EK:
Ekonomický odbor každoročně stejně jako odbor legislativně právní upozorňuje na nejednotnost financování 
společnosti, jejíž provoz (včetně platů) je na jedné straně hrazen na základě Společenské smlouvy (30 mil. 
Kč) a na druhé straně se od r. 2018 poskytuje nad rámec Společenské smlouvy dotace na platy a odvody (3 
mil. Kč). Z opakovaných požadavků divadla je zřejmé, že nejde o záležitost výjimečnou, ale pravidelnou a je 
třeba ji vyřešit ne provizorně poskytováním dotace, ale v rámci Společenské smlouvy nejlépe však zcela 
novým systémem financování společnosti.

Vyjádření odboru LP:
Financování Severočeského divadla s.r.o. je podle platné společenské smlouvy řešeno poskytováním 
příplatku nad vklad společníky, který musí být obecně v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014. 
Řešení dofinancování mzdových nákladů a odvodů formou individuální dotace vedle poskytování příplatku 
nad vklad je v souladu s pravidly veřejné podpory, ale je zcela nesystémové. Upozorňujeme, že je třeba 
zajistit, aby finanční prostředky z příplatku nad vklad a z dotace, o které se nyní rozhoduje, nebyly 
poskytovány resp. používány na hrazení mzdových nákladů duplicitně a aby výše podpory nepřesáhla částku 
nezbytnou k pokrytí provozních ztrát za kalendářní rok. Rovněž tak zdůrazňujeme plnění oznamovací 
povinnosti vůči Evropské komisi prostřednictvím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, a to do 20 
pracovních ode dne nabytí účinnosti opatření.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.,
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 4. 
6. 2020

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 4.6.2020

Podpis zpracovatele:  Karina Strnadová 4. 6. 2020


