
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: 15.5

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Odměny pro pracovníky v 1. linii formou vstupenek 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Potřebné finanční prostředky v celkové výši 1 223 640 Kč jsou z rozpočtu odboru regionálního rozvoje na rok 
2020

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 043/104R/2020

Přílohy: 

15.5-1 Název: bod 15.5 priloha1.pdf Tabulka rozdělení vstupenek č. 1 U

15.5-2 Název: bod 15.5 priloha2.pdf Tabulka rozdělení vstupenek č. 2 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o rozdělení vstupenek určených na „ODMĚNY pro pracovníky v 1. linii“, které bylo schváleno 
Radou Ústeckého kraje usnesení č. 43/104R/2020 ze dne 22.7.2020 a je v příloze č. 1 tohoto materiálu

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí vstupenek:
- v hodnotě 355.820 Kč Krajské zdravotní, akciové společnosti, IČO 25488627, se sídlem Sociální péče 
3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
- v hodnotě 115.205 Kč Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO: 00080837, 
se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3,
- v hodnotě 178.540 Kč Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 00080195, se 
sídlem Dlouhá č. p. 362/75, 410 02 Lovosice, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, to vše formou společenské 



úsluhy dle ust. 2055 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;

Důvodová zpráva:
V souvislosti s pandemií koronaviru zahájil odbor regionálního rozvoje přípravu a realizaci opatření 
směřujících ke zmírnění negativních dopadů pandemie na rozvoj Ústeckého kraje. Opatření byla rozdělena 
do dvou fází na okamžitá, která jsou již realizována nebo probíhají, a následná která jsou plánována 
především na rok 2021.
Okamžitá opatření byla rozdělena do 6 okruhů aktivit a jedním z nich bylo také opatření - „ODMĚNY pro 
pracovníky v 1. linii“. Pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách a Správy a údržby silnic obdrželi jako 
nefinanční formu odměny rodinné vstupenky do třech Zoologických zahrad, do Botanické zahrady v Teplicích 
a na promítání filmu Bourák. Přesný počet a rozdělení jednotlivých vstupenek včetně počtu na jednotlivé 
organizace je podrobně popsáno v příloze č. 1 a č. 2.
V kompetenci Rady Ústeckého kraje bylo rozhodnutí o poskytnutí vstupenek těm subjektům, kde hodnota 
vstupenek pro daný subjekt celkem nepřesahuje částku 100.000,00 Kč (viz příloha č.1). V případě vyšší 
celkové částky je to již v kompetenci Zastupitelstva Ústeckého kraje (příloha č.2). V případě nemocnic je 
rozepsáno pouze počty a celková částka se vztahuje na jeden subjekt – Krajská zdravotní, a. s., k níž 
všechny nemocnice, jakožto její odštěpné závody, patří. Rozdělení mezi jednotlivé organizace bylo v 
kompetenci příslušných svodných odborů, kdy hlavním kritériem byla velikost organizace, počet zaměstnanců 
a především jejich zapojení během karantény. Rodinné vstupenky do zoologických zahrad a botanické 
zahrady jsou platné do konce letošního roku.
Cena jednotlivých vstupenek:
ZOO Ústí nad Labem – 310 Kč
ZOO Děčín – 350 Kč
Zoopark Chomutov – 290 Kč
Botanická zahrada Teplice – 165 Kč
Vstupenky do kin – 115, 130 ,135 a 150 Kč

Současně bylo usnesením Rady Ústeckého kraje č. 43/104R/2020 ze dne 22.7.2020 schváleno poskytnutí 
volných vstupenek do krajských příspěvkových organizací (muzea, galerie, zámek), a to formou společenské 
úsluhy, bez jakéhokoli finančního plnění.
Stanovisko odboru legislativně-právního: Nouzový stav vyhlášený v ČR kvůli pandemii koronaviru byl 
ukončen již ke dni 17. 5. 2020 a nadále je proto nezbytné rozhodovat plně v mezích zákonů upravujících 
fungování a hospodaření územních samosprávných celků. Navzdory skutečnosti, že forma společenské 
úsluhy není darováním, je pod tento institut v občanském zákoníku zařazena a je proto na místě rozhodnout 
analogicky dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona o krajích, potažmo ustanovení § 36 písm. b) téhož 
zákona.

Stanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor akceptuje navržený systém poskytnutí odměn pro 
pracovníky v 1. linii formou vstupenek jako společenskou úsluhu a po zapracování jeho požadavků nemá 
další připomínky.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Pavel Hajšman, vedoucí RR PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 24. 8. 
2020

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 25.8.2020

Podpis zpracovatele:  Radka Truhlářová 24. 8. 2020


