
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

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.6

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na 
vysílací standard DVB-T2 “ – vyhodnocení 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Plnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020

Nárok na rozpočet:
S nárokem na rozpočet 279 920,- Kč 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 18. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.6-1 Název: Bod 20.6 priloha 1.pdf

Přehled subjektů navržených k 
podpoře v programu Podpory 
vybavení zařízení sociálních služeb v 
souvislosti s přechodem na vysílací 
standard DVB-T2, včetně výše dotace

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace obsažené v důvodové zprávě a v příloze č. 1 tohoto usnesení,

B) rozhoduje

dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí 
dotace poskytovatelům sociálních služeb a o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb,



C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření smluv s 
podpořenými poskytovateli sociálních služeb a k následnému vyplacení dotace.
Termín: 31. 7. 2020



Důvodová zpráva:
Dne 2. 9. 2019 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR zveřejněna VÝZVA č. 1/2019 k předkládání 
žádostí o dotaci Ministerstvu průmyslu a obchodu (poskytovatel) v rámci Programu podpory - vybavení 
zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací 
standard DVB-T2.

Finanční podpora dle této výzvy je poskytována v souladu s usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 
648 o Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání.

Administraci poskytování finanční podpory vybraným zařízením sociálních služeb zajišťují kraje, které obdrží 
dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) prostřednictvím rozhodnutí o dotaci v 
souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů.

Financování v rámci této výzvy je tzv. ex post, což znamená, že kraj musí nejprve realizovat vlastní dotační 
program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací 
standard DVB-T2“ včetně uzavření smluv a vyplacení finančních prostředků příjemcům dotace a následně 
bude žádat v rámci programu vyhlášeného MPO o finanční podporu.

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu ze strany MPO je stanoven do 15. 9. 2020.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na dotační program činí 1 
942 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení 
sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“ byly prostřednictvím odboru 
regionálního rozvoje nárokovány z Fondu rozvoje.

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 bylo schváleno vyhlášení 
dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na 
vysílací standard DVB-T2 “ (dále jen „Program“).

Žadatelé o finanční podporu podávali své žádosti prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na 
webových stránkách kraje v termínu 10. 3. 2020 – 15. 4. 2020.

Žádosti byly hodnoceny dle podmínek uvedených v Metodice programu podpory vybavení zařízení sociálních 
služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.

Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na účel vymezený v zákoně o sociálních 
službách, na který výše uvedený § 10a odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odkazuje.

Ústecký kraj obdržel celkem 17 žádostí o finanční podporu v celkové výši 323 611 Kč na 35 sociálních služeb. 
Z celkového počtu 35 sociálních služeb bylo podpořeno 32 v celkovém finančním objemu 279 920 Kč.

Nebyly podpořeny 3 sociální služby z následujících důvodů:
Sociální služba azylové domy (ID 8111619) poskytovatele sociálních služeb Sociální služby Chomutov, 
příspěvková organizace, která není zařazená v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje. Sociální 
služba je zařazená do Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, tudíž nesplňovala jednu z hlavních 
podmínek vyhlášení Programu.

Sociální služba azylové domy (ID 5476963) a azylové domy (ID 5690901) poskytovatele sociálních služeb 
Oblastní charita Most. V žádosti poskytovatele byla doložena chybně vystavená dodavatelská faktura na 4 
televizní přijímače do výše zmíněných sociálních služeb (faktura nebyla vystavena na organizaci, ale na 
zaměstnance organizace). Z důvodu nesrovnalostí na účetním dokladu nebyla finanční podpora na tyto 
sociální služby přiznána.

Finanční podpora byla krácena u 8 sociálních služeb z následujících důvodů:
Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 8986384) poskytovatele sociálních služeb 
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace. Při hodnocení žádosti bylo hodnotitelem zjištěno, že 
jeden z televizních přijímačů uvedený v žádosti, přijímá signál ve formátu DVB-T2. Na základě této 
skutečnosti nebyl poskytovateli uznán požadavek na nákup set-top boxu k výše zmíněnému televiznímu 



přijímači.

Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 2434997) poskytovatele sociálních služeb 
Domov Brtníky, příspěvková organizace. Při hodnocení žádosti bylo hodnotitelem zjištěno, že jeden z 
televizních přijímačů uvedený v žádosti, přijímá signál ve formátu DVB-T2. Na základě této skutečnosti nebyl 
poskytovateli uznán požadavek na nákup set-top boxu k výše zmíněnému televiznímu přijímači.

Sociální služba chráněné bydlení (ID 2920689) poskytovatele sociálních služeb Domov bez hranic Rumburk, 
příspěvková organizace. Při hodnocení žádosti bylo hodnotitelem zjištěno, že jeden z televizních přijímačů 
uvedený v žádosti, přijímá signál ve formátu DVB-T2. Na základě této skutečnosti nebyl poskytovateli uznán 
požadavek na nákup set-top boxu k výše zmíněnému televiznímu přijímači. Dále sociální služba domovy pro 
osoby se zdravotním postižením (ID 2636005). U této sociální služby poskytovatel doložil doklad o zaplacení 
jednoho televizního přijímače až po stanoveném termínu pro pořízení vybavení v rámci Programu.

Sociální služba odlehčovací služby (ID 4743378) poskytovatele sociálních služeb HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s. 
Poskytovateli nebyl uznán požadavek na úpravu anténního systému STA. Anténní systém (STA) je 
nainstalován na objektu, který není ve vlastnictví žadatele.

Sociální služba domovy se zvláštním režimem (ID 301711) poskytovatele sociálních služeb Domov pro 
seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace. Poskytovateli nebyl uznán požadavek na úpravu 
anténního systému (STA). Výše zmíněná sociální služba je poskytována v jednom objektu společně s další 
sociální službou domovy pro seniory (ID 2103509). Obě sociální služby sdílí společný anténní systém (STA). 
Vzhledem k tomu, že u sociální služby domovy pro seniory (ID 2103509) bylo vyhověno požadavku na 
příspěvek na úpravu anténního systému (STA) v maximální výši, musel být duplicitní požadavek u druhé 
služby krácen.

Sociální služba domovy se zvláštním režimem (ID 2197911) poskytovatele sociálních služeb Domovy pro 
seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace. Poskytovateli byl krácen požadavek na úpravu 
anténního systému (STA). Na poskytovatelem doloženém účetním dokladu (faktuře) nebylo prokázáno, že se 
jedná o nezbytnou úpravu anténního systému - o uznatelný náklad v rámci Programu.

Sociální služba domovy pro seniory (ID 6916747) poskytovatele sociálních služeb Domovy sociálních služeb 
Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace. Poskytovateli byl krácen požadavek na úpravu anténního systému 
(STA). Na poskytovatelem doloženém účetním dokladu (faktuře) nebylo prokázáno, že se jedná o nezbytnou 
úpravu anténního systému - o uznatelný náklad v rámci Programu.

Vzhledem k současné situaci ve vazbě na COVID – 19 došlo k dočasnému přerušení procesu přechodu 
zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (Nařízení vlády č. 120 ze 
dne 19. března 2020). Ústeckému kraji bylo ze strany MPO sděleno, že Program podpory vybavení zařízení 
sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard 
DVB-T2 zůstává zachován včetně termínu pro podání žádosti ze strany kraje do 15. 9. 2020. Pro kraje však 
bude ve spolupráci s Asociací krajů České republiky připravena druhá výzva s termínem pro podání žádosti 
stanoveným podle vývoje situace s přepokládanou realizací v roce 2021 tak, aby bylo možné poskytnout 
finanční podporu i zařízením sociálních služeb dotčených dočasným přerušením procesu přechodu.

Ústecký kraj se bude v dané záležitosti ucházet i o další podporu a umožní tak využití programu i zařízením 
sociálních služeb, která vzhledem k aktuální situaci nestihla podat své žádosti na kraj v řádném termínu do 
15. dubna 2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 4. 6. 2020

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
5.6.2020



Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 4. 6. 2020


